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○ Pārskatīt uzdevumu un projektu, kas nav tieši saistīti ar JIC funkciju nodrošināšanu, nepiecieša-
mību un lietderību;

• Turpināt Jaunsardzes paplašināšanu, primāri nodrošinot proporcionāli lielāku jaunsargu īpatsvaru 
republikas nozīmes pilsētās. Izveidot 4. novada nodaļu;
• Ieviest vienotu jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmu un apstiprināt vienotus mācību standartus;
• Palielināt administratīvo kapacitāti militārās apmācības jomā;
• Ieviest un uzturēt tehnisko nodrošinājumu (mūsdienīgas audiovizuālās tehnoloģijas, sakari, informā-
cijas apmaiņa automatizētā sistēmā u.tml.); 
• Sadarbībā ar NBS uzlabot iepirkumu / loģistikas / atbalsta sistēmas efektivitāti;
• Aktualizēt JIC vidējā termiņa darbības stratēģiju 2017.  ̶  2019. gadam;
• Aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu 2015. – 2019.gadam;
• Apstiprināt un ieviest vienoto normatīvo regulējumu “Noteikumi par jaunsargu instruktoru un jaun-
sargu formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm un to nēsāšanas kārtību”;
• Uzsākt plānošanas procesu saistībā ar Valsts aizsardzības mācības ieviešanu vispārizglītojošās mā-
cību iestādēs;
• Apstiprināt un ieviest vienotu normatīvo regulējumu “Drošības noteikumi paaugstinātas un augstas 
bīstamības nodarbībās”.

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

 2.1. VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    34. programmā izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos sastāda 6 612 000 EUR, t.sk. 726 000 EUR 
jaunai politikas iniciatīvai “Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādejādi nodrošinot efektīvu 
rekrutēšanu”, 3 032 000 EUR neatliekamam pasākumam “Jaunsardzes kustības attīstība” un 39 000 EUR 
neatliekamam pasākumam “NBS kaujas spēju celšana”. Izpildes palielinājums attiecībā pret 2016. gada 12 
mēnešiem saistīts ar Jaunsardzes attīstību  ̶  jaunsargu un jaunsargu instruktora skaita pieaugumu. Līdz ar to 
lielāks finansējums tika atvēlēts jaunsargu pasākumiem, materiāli tehnisko līdzekļu iegādei un papildus jaun-
sargu instruktoru atlīdzībai.
 Programmā 22.00.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izdevumu izpilde sastāda 72 000 EUR. 
Izdevumi, salīdzinot ar 2016. gada pārskata periodu, palielinājušies sakarā ar jaunsargu instruktoru (karavīru) 
izdienas pabalstu izmaksām un Microsoft licenču skaita pieaugumu. 

1. JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS VISPĀRĪGS 
RAKSTUROJUMS

 
 1.1. JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA JURIDISKAIS STATUSS
 Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk – JIC) 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). 
 JIC darbu vada direktors. JIC direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes 
iestādes vadītāja funkcijas. 
 JIC 2017. gadā bija trīs departamenti: Plānošanas un organizācijas departaments, Militārās informāci-
jas departaments un Jaunsardzes departaments. 
 2017. gada sākumā tika izveidota jauna struktūrvienība – Jaunsardzes departamenta 4. novada nodaļa. 
 Savukārt gada beigās veikts JIC struktūras izvērtējums un pieņemts lēmums no 2017. gada 1. novem-
bra likvidēt Jaunsardzes departamentu. Novada nodaļas pārgāja tiešā JIC direktora pakļautībā. 

 1.2. FUNKCIJAS UN UZDEVUMI 
 Saskaņā ar Nolikumu JIC 2017. gadā bija šādas funkcijas:

• 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 Ziemeļatlan-
tijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, JIC veic šādus uzdevumus:
• organizē un nodrošina jauniešu mācību procesu valsts aizsardzības jomā;
• sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības 
jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) vai Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – 
NBS) pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslē-
puma statuss un nav noteikta ierobežota pieejamība; 
• sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus; 
• izdod militāro žurnālu “Tēvijas Sargs”;
• gatavo foto un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un 
pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
• veido un uztur video un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā; 
• sniedz informatīvos pakalpojumus valsts, kā arī pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
• sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, veidojot audiovizuālos materiālus valsts dro-
šības un aizsardzības jomā atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražo-
šanas vadlīnijām.

 Jaunsardzes ilgtermiņa attīstības uzdevumi, sasniedzamie mērķi un resursi ir noteikti Jaunsardzes at-
tīstības plānā 2015.–2024. gadam. 
 Lai sasniegtu Nolikumā definētos mērķus un rezultatīvos rādītājus, izstrādāta JIC vidēja termiņa stra-
tēģija 2017.–2019. gadam. 

 1.3. GALVENIE UZDEVUMI 2017. GADĀ
 • Turpināt 2016. gadā plānoto uzdevumu izpildi:

○ Pilnveidot  Jaunsargu paraugprogrammu un metodiskos materiālus;
○ Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma katalogu;

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji 2016. gadā 

(faktiskā izpilde EUR)

2017. gadā
apstiprināts 
likumā EUR

faktiskā izpilde 
EUR

1 Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 5 085 856 6 742 331 6 692 017

1.1. Dotācijas 5 082 909 6 739 284 6 687 084

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 2947 3047 4933

2. Izdevumi (kopā) 5 090 295 6 742 331 6 684 455

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 151 886 6 317 710 5 977 467

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 151 886 6 317 710 5 977 467

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 938 409 483 742 706 988



Jaunsardzes un informācijas
centrs

Jaunsardzes un informācijas
centrs

6 7Jaunsardzes un informācijas centra 2017. gada publiskais pārskats Jaunsardzes un informācijas centra 2017. gada publiskais pārskats

 2017. gadā jaunsargiem tika organizēti 1630 pasākumi: 95 nometnes – 4602 dalībnieki; 54 pasākumi 
sadarbībā ar NBS – 1269 dalībnieki; 301 pārgājiens – 6705 dalībnieki; 24 starptautiskie pasākumi – 256 dalīb-
nieki (Igaunija, Lietuva, Zviedrija); 297 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi – 6568 dalībnieki; 
124 ekskursijas ‒ 3829 dalībnieki; 342 sporta sacensības, spēles – 7575 dalībnieki; 393 talkas, prezentācijas 
u.c. pasākumi – 7864 dalībnieki. Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits ‒ 38 668.
 Cieša sadarbība JIC izveidojusies ar NBS. Lai organizētu jaunsargiem mācību programmā plānotās 
praktiskās nodarbības, NBS savu iespēju robežās piedāvā NBS infrastruktūru, kā arī atbalsta jaunsargu aktivi-
tātes ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un personālu.
 Jaunsargiem bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kvalificētu speciālistu vadībā. 
Lai to panāktu, JIC organizēja sadarbību ar sporta federācijām, sporta skolām un pašvaldībām, iespēju robežās 
nodrošinot jaunsargus ar sporta veidam nepieciešamo specifisko ekipējumu un atbalstot jauniešu dalību sacen-
sībās. 2017. gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar četrām sporta veidu federācijām – Latvijas Orientēšanās 
federāciju, Latvijas Biatlona federāciju, Latvijas Modernās pieccīņas federāciju un Latvijas Vieglatlētikas 
savienību.
 2017. gadā no 14. jūnija līdz 17. jūnijam Mālpilī notika otrās Jaunsardzes sporta spēles. Sporta spēļu 
mērķis ir veicināt fiziskās sagatavotības un sporta attīstību Jaunsardzē, noskaidrot labākās komandas un no-
teikt spēcīgākos sportistus no jaunsargu vidus.
 Jaunsargi kārtoja vispārējās fiziskās sagatavotības testu, spēka izturības testu, spēlēja strītbolu, volej-
bolu, minifutbolu, florbolu, orientējās un pārbaudīja spēkus modernajā trīscīņā un tūrisma šķēršļu joslā. Sporta 
spēlēs piedalījās 491 jaunsargs.

 Turpinājās Latvijas jaunsargu sadarbība ar Baltijas jauniešiem. 2017. gadā jaunsargi devās uz Igau-
niju, Lietuvu un Zviedriju, lai piedalītos sacensībās un nometnēs. Viens no galvenajiem gada pasākumiem 
bija nometne “Baltic Guards 2017”, kas notika Igaunijā. Nometnes  mērķis bija stiprināt reģionālo identitāti, 
veicināt līdera prasmes jauniešiem, iesaistīt jauniešus krīzes pārvarēšanas simulācijās, veicināt izpratni par 
drošības un aizsardzības politiku, starptautiskajiem drošības izaicinājumiem, NATO, kā arī veicināt Baltijas 

 34.00.00 programmas finansējuma izlietojums:
• izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem;
• iekārtotas darba vietas 27 jauniem darbiniekiem;
• Jaunsardzes kustības attīstības nodrošināšanai  ̶  iegādāti materiāltehniskie līdzekļi jaunsargu mācību 
procesam;
• nodrošināta jaunsargu veselības aprūpe, t.sk., vakcinācija pret ērču encefalītu;
• nodrošināta kiberjaunsargu apmācība, organizēti divi kiberjaunsargu pasniedzēju semināri;
• organizēti jaunsargu pasākumi saskaņā ar JIC 2017. gada galveno pasākumu plānu;
• organizēti jaunsargu pašpārvaldes semināri novada nodaļās; 
• nodrošināta jaunsargu dalība Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai veltītajā militārajā parādē;
• projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros sagatavoti četri sižeti par Jaunsardzes vienībām dažādos  
Latvijas novados;
• uzstādītas 14 stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru (turpmāk – LKOK) atdusas vietās un 11 stēlas 
nodotas uzstādīšanai pašvaldībām;
• iegādāts audiovizuālo materiālu fiksēšanas aprīkojums; 
• izdots ikmēneša žurnāls “Tēvijas Sargs”;
• sagatavoti sižeti par aizsardzības tematiku ievietošanai portālā: sargs.lv un AM mājas lapā.

 2.2. MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS  
2.2.1. JAUNSARDZE 

 Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota 296 mācību vietās 546 grupās (ieskaitot pašvaldī-
bas finansētās jaunsargu grupas). 2017. gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un jaunsargu mācību  
procesā iesaistījās vairāk nekā 7300 bērnu un jauniešu. 
 2017. gada 18. novembrī Jaunsardzes vienības piedalījās parādē jaunā parauga formas tērpos. 
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kiberdrošību, Jaunsardzes devumu Latvijas valsts aizsardzībā, armijas vēsturi u.c. tematiem. Aizvadītajā gadā 
izdoti 12 žurnāla “Tēvijas Sargs” numuri, kuru kopējā tirāža bija 64 000 eksemplāru.

 Izpildīts aizsardzības nozares 2017. gada iespieddarbu plāns, ar poligrāfijas materiāliem un elektronis-
kajiem maketiem nodrošinot starptautiskās militārās mācības “Sabre Strike 2017”, “Mazais Namejs 2017”, 
“Summer Shield XIV”, “Sudraba bulta 2017”, dažādas ZS mācības, jaunsargu nometnes, kā arī AM, NBS un 
JIC rīkotos pasākumus. 
 2017. gadā Militārās informācijas departamenta (turpmāk – MID) Audiovizuālās nodaļas (turpmāk – 
AVN) filmēšanas grupa ir veikusi 78 filmēšanas, kā rezultātā tika sagatavoti 88 video sižeti par Latvijas aiz-
sardzības nozarei aktuālām tēmām, t.sk. 18 klipi, filmas, koncertieraksti.
 Fotogrāfi veica vairāk nekā 466 fotografēšanas dažādos pasākumos, tajā skaitā: 

• Igaunijā, fiksējot AM un NATO politiskās aktualitātes;
• NATO un NBS militārās mācības;
• NATO sabiedroto spēku ierašanos Latvijā;
• NBS dalību starptautiskajās operācijās;
• NBS kaujas spēju attīstību, NBS profesionālo militāro apmācību;
• ZS un rezerves karavīru apmācību;
• civilmilitāro sadarbību un atbalstu sabiedrībai;
• vēstures atceres un ceremoniālos pasākumus;

jaunsargu kustību attīstību un sadarbību.
 Pagājušā gada vasarā JIC sadarbībā ar NBS Instruktoru skolu Cēsīs uzņēma viesos 25 Ukrainas Bru-
ņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo vai ievainoto karavīru bērnus. Ukrainas bērni kopā ar 
jaunsargiem devās kopīgās ekskursijās un sacentās savā starpā dažādos sporta veidos. 
 Darbu aktīvi turpināja Jaunsargu pašpārvalde, kas veicina jauniešu pilsoniskās līdzdalības prasmes un 
dod iespējas jaunsargiem iesaistīties Jaunsardzes kustībai svarīgu jautājumu risināšanā.  Lai uzlabotu komu-
nikāciju un informācijas apmaiņu starp jaunsargiem un JIC, tika  izveidots Jaunsargu pašpārvaldes komuni-
katoru tīkls. Jaunsargu pašpārvalde aktīvi darbojās sociālajos tīklos, regulāri piedalījās pasākumos, tikās ar 
jaunsargiem un instruktoriem, organizēja konkursus, prezentācijas izglītības iestādēs un pasākumos, kā arī sa-
darbojās ar radniecīgām organizācijām ‒ pašvaldību skolēnu domēm. 2017. gadā tika noorganizēts Jaunsargu 
pašpārvaldes seminārs Rugājos un četri komunikatoru semināri ‒ Saldū, Rēzeknē, Strenčos un Zaļeniekos.
 2017. gadā no 2. janvāra līdz 31. maijam Kiberjaunsardzes programma (turpmāk – Programma) tika 
īstenota 10 pašvaldībās – Ādažu, Ķeguma, Ludzas, Ozolnieku, Saldus un Varakļānu novadā, kā arī Liepājas, 
Rēzeknes, Rīgas un Valmieras pilsētā un tās apgūšanā iesaistījās 111 jaunieši. 2017. gada jūnijā tika izvērtēta 
programma un pieņemts lēmums par programmas pilnveidošanu. Lai nodrošinātu Programmas satura kvali-
tāti, tika pārtraukta sadarbība ar reģionu skolām un resursi novirzīti viena centra izveidei ar atbilstošu mācību 
un materiāli tehnisko nodrošinājumu. No 2017. gada 1. septembra programma tiek īstenota Saldus tehnikumā 
pilotprojekta ietvaros, lai testētu un akreditētu augstāk minēto programmu līdz 2020. gadam. Pēc programmas 
izvērtēšanas tiks pieņemts lēmums par paplašināšanās iespējām Latvijas reģionos. 
 Projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros notika sadarbība ar pašvaldībām, lai plānotu Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieru (LKOK) piemiņas plākšņu  ̶  stēlu izgatavošanu un uzstādīšanu pašvaldību teritorijās. 2017. 
gadā tika uzstādītas un atklātas 14 stēlas: Valkā  ̶  8, Ikšķilē  ̶  1, Cesvainē  ̶  1, Iecavā  ̶  1, Jaunjelgavā  ̶  1, 
Krustpilī  ̶  1 un Viļakā 1 stēla, kā arī sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai vēl 36 stēlu izejmateriāli tiktu 
nodoti pašvaldībām, stēlu izgatavošanai un uzstādīšanai.
 2017. gada 11. jūlijā tika apstiprināta jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēma, kas nosaka vienotas 
prasības un kritērijus jaunsargu instruktoru profesionālajai kompetencei.  JIC organizēja pirmo mācību kursus 
atbilstoši jaunajai kvalifikācijas sistēmai – Drošības noteikumi jaunsargu pasākumos; Nodarbību sagatavoša-
na un vadīšana jaunsargiem. Jaunsargu instruktori turpināja iegūt kvalifikāciju NBS mācību iestādēs.
 2017. gadā JIC uzsāka Valsts aizsardzības mācības mācību priekšmeta izstrādi. 
Jaunsardze ir pārstāvēta gandrīz visās Latvijas administratīvajās teritorijās. JIC ir noslēdzis sadarbības līgu-
mus ar visām 119 Latvijas pašvaldībām. 
 Jaunsardzes darbu, kā arī jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā atbilstoši jaunsargu interešu 
izglītības programmai organizē un īsteno JIC vai tā pilnvarotas personas. 
 140 jaunsargi piedalījās 4. līmeņa testa nometnē;
 iestājušies NAA – 19;
 uzsākuši dienestu NBS vienībās – 13;
 iestājušies ZS – 88;
 iestājušies dienestā IeM  ̶  23.
 2017. gada novembrī tika atzīmēta Jaunsardzes kustības dibināšanas 25. gadadiena. Par godu Jaun-
sardzes dibināšanas gadadienai kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā notika svinīgais pasākums, kurā piedalījās 
Jaunsardzes patrons – Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, JIC darbinieki, jaunsargi un sadarbības 
partneri Latvijā un ārvalstīs.

2.2.2. MILITĀRĀS INFORMĀCIJAS ATSPOGUĻOŠANA
 MID Militārās informācijas nodaļa (turpmāk – MIN) nodrošināja militārā žurnāla “Tēvijas Sargs” 
izdošanu, kas ir vienīgais izdevums latviešu valodā, kurš sniedz izsmeļošu un profesionālu militāra rakstura 
informāciju par aktualitātēm aizsardzības jomā Latvijā un citviet pasaulē.
 Žurnālā tiek sniegta informācija par AM un NBS darbu, Latvijas dalību NATO, valsts politiku un 
likumdošanu aizsardzības jomā, Latvijas karavīra tēla veidošanos sabiedrībā, NBS kaujas spēju attīstību un 
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• Jaunsardzes un skolu jaunatnes aktivitātes;
• sporta un kultūras pasākumus. 

 Izveidotās Kaujas audiovizuālās grupas darbība militārajā sfērā nodrošināja savlaicīgu, precīzu infor-
mācijas ievākšanu/fiksēšanu, apstrādi un korektu atspoguļošanu sabiedrībā un militārajā vidē. Tika nodroši-
nāts lielo starptautisko mācību Itālijā, Vācijā, Austrijā, ASV (Northern Strike) norises atspoguļojums Latvijas 
presē. Turpinājās sadarbība ar Mičiganas Nacionālo gvardi. Demonstrēšanai sagatavots reklāmas rullītis par 
pašgājējhaubicēm.
 MID AVN darbinieki un Kaujas audiovizuālā grupa 2017. gadā ir piedalījusies NBS, ZS, kā arī starp-
tautiskajās mācībās: “Summer Shield XIV”, “Baltic Bikini 2017”, “Baltic Zenith 2017”, “Open Spirit 2017”, 
“Saber Strike 2017”, “Detonators 2017”, “Mazais Namejs 2017”, Zemessardzes patruļa 2017 u.c., nodroši-
nājusi mācību vingrinājumu un uzdevumu operatīvu atspoguļojumu foto un video galerijās (video sižetos un 
foto reportāžās), kas tika izvietoti interneta portālos.

3. PERSONĀLS
 2017. gadā Jaunsardzes un informācijas centrā bija 143 amata vietas (viena ierēdņa amata vieta un 142 
darbinieka amata vietas), taču kopējais nodarbināto skaits vidēji bija 159, jo 56 no viņiem strādāja nepilnu 
slodzi. 17 no kopējā nodarbināto skaita bija profesionālā dienesta karavīri.

 2017. gadā darba tiesiskās attiecības JIC pārtrauca 32 darbinieki, bet uzsāka 37 darbinieki, kā arī uz 
iestādi pārvietoti deviņi profesionālā dienesta karavīri dienesta turpināšanai.
 Lai nodrošinātu personāla izaugsmi un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, Jaunsardzes un  
informācijas centrs nodrošināja darbinieku apmācības, izvērtējot katra darbinieka mācību nepieciešamību 
efektīvākai uzdevumu izpildei.
 Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas Valsts administrācijas skolas un citu 
mācību iestāžu organizētajos kursos un semināros, kā arī darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos.
Jaunsargu instruktori divas nedēļas piedalījās mācībās, kurās apguva teorētiskos un praktiskos šaušanas tehni-
kas mācīšanas pamatprincipus, normatīvos aktus un drošības noteikumus, nodarbību sagatavošanas un vadī-
šanas metodiku, kā arī citas jaunsargu instruktora darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 Nodrošinot Valsts pārvaldes cilvēkresursu koncepcijā noteiktos mērķus, Jaunsardzes un informācijas 
centra darbiniekiem tika noteikti ikgadējie sasniedzamie mērķi un veicamie uzdevumi, kā arī veikta darba 
izpildes novērtēšana.

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

4.1. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI
 Pamatinformācija par iestādi ir ievietota internetā JIC mājaslapā www.jic.gov.lv.
 Tajā regulāri tiek ievietota un atjaunota informācija par JIC aktualitātēm. Informācija par iestādes pub-
liskajiem pakalpojumiem atrodama arī portālos www.sargs.lv un www.latvija.lv.
 2017. gada tika apstiprināts JIC galveno pasākumu publicitātes plāns, kurā norādīti informēšanas pa-
sākumi. 
 Veicinot tiešo komunikāciju starp jaunsargiem, sabiedrību un JIC, kā arī sekmējot nepastarpinātas 
informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem jautājumiem, 
ir izveidotas mājas lapas sociālās saziņas tīklos ar nosaukumu “Jaunsardze”: Facebook mājas lapa ar adresi 
https://www.facebook.com/Jaunsardze/, “Draugiem.lv” mājas lapa ar adresi http://www.draugiem.lv/jaunsar-
dze/, “Twitter” https://twitter.com/Jaunsardze.
 Ziņas par Jaunsardzi rakstveida, foto un video formātā ir pieejamas arī AM izveidotajā militāro ziņu 
portālā “Sargs.lv”.
 2017. gadā statistikas rādītāji liecina, ka gan JIC mājas lapā, gan Jaunsardzes sociālajos tīklos apmek-
lējumu skaits un sekotāji ir ar kāpjošu tendenci.
 2017. gadā notikusi aktīva sadarbība un komunikācija ar masu medijiem, popularizējot Jaunsardzes 
aktivitātes, notikumus un pasākumus. Regulāri tika sūtītas preses relīzes par Jaunsardzes aktualitātēm.
Jau tradicionāli februārī JIC tika rīkota Ēnu diena, informējot skolu jaunatni par iestādes darbu.
 Lai veicinātu sabiedrības un jauniešu interesi par Jaunsardzes kustību, popularizējot patriotiskās au-
dzināšanas un pilsoniskās apziņas stiprināšanas iespējas, vienlaikus izglītojot par valsts aizsardzību, drošības 
politiku, Latvijas vēsturi, dabas resursiem, aktīvu dzīvesveidu un dzīvi āra apstākļos, tika izveidoti un pārrai-
dīti pieci televīzijas raidījumi par Jaunsardzi – Drošība uz ūdens. 
 Detalizēta informācija par militārā žurnāla “Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta mājas lapā www.sargs.lv. 

4.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
 JIC 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. 
 2017. gadā Jaunjelgavas novada dome, Sēlijas novadu apvienība, biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” 
un JIC sadarbībā ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” organizēja tradicionālo pasākumu “Latvijas kara-
vīrs laikmeta griežos”, kurā piedalījās vairāk nekā 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas 
jaunatnes organizācijām – Jaunsardzes, biedrībām “Latvijas mazpulki” un “Latvijas Skautu un gaidu centrālā 
organizācija”, kā arī Sēlijas novada skolām. Pasākuma mērķis bija Latvijas jaunatnes saliedēšana, jauniešu 
valstiskā un patriotiskā audzināšana. Pasākuma ietvaros norisinājās orientēšanās sacensības ar kontrolpunk-
tiem Jaunjelgavas centra kultūrvēsturiskajās un nozīmīgākajās vietās. Savukārt Sēlijas novada skolās notika 
biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvju tikšanās ar skolu jaunatni un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana.
 2017. gada janvārī jaunsargi piedalījās skautu un gaidu ziemas nometnē „Baltais Vilks”, lai pieminētu 
latviešu strēlniekus, kuri pirms 100 gadiem krita Ziemassvētku kaujās. 
 Tradīcija – janvārī doties uz Ložmetējkalnu – saglabājusies jau kopš pirmās Latvijas brīvvalsts lai-
kiem, kad skauti devās pārgājienos uz Ložmetējkalnu, pieminot latviešu strēlniekus, kuri krita Ziemassvētku 
kaujās. 
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 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 tēr-
piem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm un to nēsāšanas kārtību”;
○ Aktualizēt noteikumus “Drošības noteikumi jaunsargu nodarbībās un pasākumos”;
○ Reorganizēt JIC, atsakoties no liekām funkcijām un uzdevumiem; 

• Izstrādāt Valsts aizsardzības mācības mācību līdzekļus;
• Uzsākt Valsts aizsardzības mācības 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 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 2019.  ̶  2024. gadam;
• Aktualizēt JIC normatīvo bāzi;
• Racionalizēt Jaunsardzes mācību procesu;
• Izstrādāt Jaunsardzes sporta koncepciju.


