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1. JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA JURIDISKAIS STATUSS

1.1. JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA JURIDISKAIS STATUSS

Sakarā ar funkciju pārdali no 2016. gada 1. janvāra iestādes nosaukums Rekrutēšanas un jaun- 

sardzes centrs tika mainīts, jaunais nosaukums — Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk – JIC).  

 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. 

2016. gada sākumā tika veiktas izmaiņas  iestādes struktūrā. Apvienojot divas līdz šim patstā-

vīgas nodaļas – Administratīvo nodaļu un Apgādes nodaļu un izveidojot jaunu nodaļu – Plānošanas 

nodaļu, tika izveidota jauna struktūrvienība – Plānošanas un organizācijas departaments. 

JIC 2016. gadā bija trīs departamenti: Plānošanas un organizācijas departaments, Militārās 

informācijas departaments un Jaunsardzes departaments. 

1.2. FUNKCIJAS UN UZDEVUMI 

Saskaņā ar Nolikumu JIC ir 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   

 Ziemeļatlantijas 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 AM vai NBS pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus  

 izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma 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 drošības un aizsardzības jomā, atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas   

 audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.

Jaunsardzes ilgtermiņa attīstības uzdevumi, sasniedzamie mērķi un resursi ir noteikti Jaunsar-

dzes attīstības plānā 2015.–2024. gadam. 

Lai sasniegtu Nolikumā definētos mērķus un rezultatīvos rādītājus, izstrādāta JIC vidēja ter-

miņa stratēģija 2017.–2019. gadam.

1.3. GALVENIE UZDEVUMI 2016. GADĀ

• Nodrošināt Jaunsardzes kustības pieejamību katrā novadā un republikas nozīmes pilsētā;

• Aktualizēt Jaunsargu mācību paraugprogrammu; 

• Ieviest jaunsargu fiziskās sagatavotības sistēmu; 

• Izveidot Jaunsardzes kibervienību un uzsākt praktisko apmācību; 

• Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma  

katalogu;

• Izstrādāt un ieviest militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” mobilo aplikāciju.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

2.2. MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS 

2.2.1. JAUNSARDZE

Jaunsardze ir pārstāvēta visās Latvijas administratīvajās teritorijās. JIC ir noslēdzis sadarbības 

līgumus 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. 

Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota 297 mācību vietās 507 grupās (ieskaitot 

pašvaldības finansētās jaunsargu grupas) visā Latvijā. 2016. gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi 

darbojās un jaunsargu mācību procesā iesaistījās vairāk nekā 7500 bērnu un jauniešu. 

2016. gadā JIC turpināja strādāt pie Jaunsardzes kustības attīstības un tradīciju nostiprinā-

šanas, par galveno mērķi izvirzot kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu, jaunsargu pilsonisko un 

patriotisko audzināšanu un fizisko attīstību. Jaunsardzē darbojas dažādu tautību bērni un jaunieši, kas 

nostiprina latviešu valodas prasmes un iepazīst Latvijas vēsturi. 

Īstenojot interešu izglītības programmu „Jaunsargu mācību paraugprogramma”, jaunsargi tika 

iesaistīti mācību procesā, praktiskajās nodarbības, sacensībās un pasākumos. Jaunsargi aktīvi piedalī-

jās republikas mēroga un pašvaldību organizētajos pasākumos: valsts svētkos un piemiņas dienās, tal-

kās, stafetēs, sporta spēlēs, sacensībās u.c., sniedzot ieguldījumu pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem 

bērniem, jauniešiem un sabiedrībai kopumā. 

Patriotiskās audzināšanas mērķis Jaunsardzē ir sekmēt jaunsargu nacionālās identitātes un 

patriotisma nostiprināšanos, radot viņiem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā. 

Nr. 
p.k. Finansiālie rādītāji

2015. gadā 
(faktiskā izpilde 

EUR)

2016. gadā

apstiprināts likumā, 
EUR

faktiskā  
izpilde EUR

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 974 561 5 147 890 5 085 856
1.1. Dotācijas 2 970 087 5 144 843 5 082 909
1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 474 3 047 2 947
2. Izdevumi (kopā) 2 966 275 5 147 890 5 090 295
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 584 623 4 655 546 4 151 886
2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 584 623 4 655 546 4 151 886
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 381 652 492 344 938 409

 2016. gadā jaunsargiem tika organizēti 2000 pasākumi. Kopējais jaunsargu skaits,    

  kas apmeklēja pasākumus, ‒ 44 586. 

2016. gadā JIC organizējis: 

148 nometnes ‒ 6837 dalībnieki;

64 pasākumus sadarbībā ar NBS – 1363 dalībnieki;

336 pārgājienus – 7529 dalībnieki;

18 starptautiskos pasākumus – 164 dalībnieki;

131 prezentāciju izglītības iestādēs – 4100 klausītāji;

265 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumus – 6259 dalībnieki;

189 ekskursijas ‒ 5924 dalībnieki;

 33 velo un laivu braucienus – 565 dalībnieki;

630 sporta sacensības, spēles – 8296 dalībnieki;

186 talkas u.c. pasākumus – 3549 dalībnieki.

Lai organizētu Jaunsargu mācību paraugprogrammā paredzētās praktiskās nodarbības, JIC sa-

darbojas ar NBS vienībām.

NBS savu iespēju robežās piedāvā NBS infrastruktūru jaunsargu praktisko nodarbību un no-

metņu organizēšanai, kā arī atbalsta ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un personālu. 

Katru gadu jaunsargi piedalās 18. novembra parādē.
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2016. gadā 4. mācību līmeni (turpmāk – līmenis) pabeidza 285 jaunsargi, no kuriem:

140 piedalījās 4. līmeņa testa nometnē;

iestājušies NAA – 19;

uzsākuši dienestu NBS vienībās – 13;

iestājušies ZS – 88;

iestājušies dienestā IeM – 23.

2016. gadā JIC tika īstenotas Jaunās politikas iniciatīvas: jaunsargu fiziskās sagatavošanas sistē-

mas izveide, projekts „Atceries Lāčplēšus!”, Jaunsardzes patriotiskie pasākumi – ekskursijas, Jaunsar-

dzes pašpārvaldes attīstība, projekts „Jaunsardzes reportieris” un projekts „Ekspertu forums”.

Jaunsargiem visa gada garumā bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kva-

lificētu speciālistu vadībā. JIC organizēja sadarbību ar sporta federācijām, sporta skolām un pašval-

dībām, iespēju robežās nodrošinot jaunsargus ar sporta veidam nepieciešamo specifisko ekipējumu 

un atbalstot jauniešu dalību sacensībās. Lai veicinātu jauniešu fiziskās sagatavotības līmeņa paaugsti-

nāšanu, jaunsargu mācību procesā tika iekļautas fiziskās sagatavotības normas. Viens no fiziskās sa-

gatavošanas nodarbību uzdevumiem ir pieradināt jaunsargus pie sistemātiskām un regulārām sporta 

nodarbībām.

No 19. jūnija līdz 21. jūnijam Gulbenē notika pirmā jaunsargu spartakiāde, kurā piedalījās 

398 jaunsargi. Spartakiādes mērķis bija veicināt fiziskās sagatavotības un sporta attīstību Jaunsardzē, 

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

vispārējās fiziskās sagatavotības testu, spēka izturības testu, spēlēja strītbolu, volejbolu, minifutbolu, 

orientējās un pārbaudīja spēkus vasaras biatlonā. 

2016. gadā Ādažu, Ķeguma un Ozolnieku novada pašvaldībā tika uzsākta kiberjaunsar-

dzes mācību programma. Gada nogalē tika parakstītas vienošanās ar Ludzas un Varakļānu novada,  

Rēzeknes, Rīgas, Liepājas un Valmieras pilsētas pašvaldību, kā arī ar divām izglītības iestādēm – Sal-

dus tehnikumu un Staiceles sporta profesionālo vidusskolu par kiberjaunsardzes mācību programmas 

īstenošanu. 

Lai sniegtu pasniedzējiem nepieciešamās zināšanas jaunajā programmā, tika organizēti divi 

semināri par IT drošības jautājumiem, kā arī mācību programmas saturu.

Projekta ietvaros notikušas spēles „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”. 

2016. gadā spēles norisinājās astoņos posmos – Beverīnas novadā (Trikātā), Dobelē, Jelgavā, 

Rēzeknes novadā (Bērzgalē), Talsos, Valmierā, Siguldā un Daugavpilī. Dalību uz visiem astoņiem spē-

les posmiem pieteica 109 komandas, kopējais dalībnieku skaits ‒ 654. Spēles mērķis ‒ atraktīvā veidā 

popularizēt Jaunsardzes kustību un NBS, saistošā veidā veicot jauniešu patriotisko audzināšanu un 

pilsoniskās apziņas stiprināšanu; izglītot jauniešus Latvijas vēstures, valsts aizsardzības, drošības poli-

tikas, kā arī starptautiskajos jautājumos; sniegt pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabo-

šanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā, kā arī sniegt pamatiemaņas, darbojoties lauka apstākļos.

Darbu aktīvi turpināja Jaunsargu pašpārvalde (turpmāk – pašpārvalde), kas veicina jauniešu 

pilsoniskās līdzdalības prasmes un dod iespējas jaunsargiem iesaistīties Jaunsardzes kustībai svarīgu 

jautājumu risināšanā. Pašpārvaldes dalībnieki vadīja darba grupas un iesniedza priekšlikumus JIC 

vadībai jaunsargu mācību procesa pilnveidošanai. 

 

2016. gada novembrī tika ievēlēta jauna pašpārvalde un vadītājs. Pašpārvalde aktīvi darbojas 

sociālajos tīklos, regulāri piedalās pasākumos, tiekas ar jaunsargiem un instruktoriem, organizē kon-

kursus, prezentācijas izglītības iestādēs un pasākumos, kā arī sadarbojas ar radniecīgām organizācijām – 

pašvaldību skolēnu domēm. 

No 20. oktobra līdz 23. oktobrim Rīgas Jauno tehniķu centrā notika Jaunsardzes reportieru 

teorētiskās un praktiskās nodarbības. Jaunsardzes reportieriem tika deleģēts uzdevums sniegt infor-

māciju (rakstus, foto, video) par interesantiem jaunsargu pasākumiem novados un vienībās.

Latvijas jaunsargiem izveidojusies cieša sadarbība ar Baltijas valstu jauniešiem. 2016. gadā 

jaunsargi devās uz Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, lai gūtu pieredzi, iegūtu jaunus draugus, piedalītos 

dažādās sacensībās un nometnēs. 

2016. gada vasarā Lietuvā notika nometne „Baltic Guards 2016”. Nometnes  mērķis ‒ stiprināt 

reģionālo identitāti, veicināt līdera prasmes jauniešu vidū un iesaistīt viņus krīzes pārvarēšanas simu-

lācijā, veicināt izpratni par drošības un aizsardzības politiku, starptautiskajiem drošības izaicināju-

miem, NATO, kā arī stiprināt Baltijas jaunsargu kustības attīstību un sadarbību.
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2016. gadā no 9. novembra līdz 11. novembrim Igaunijā, Tartu, tikās Baltijas jaunsargu organi-

zāciju „Jaunsardze”, „KodutŰtred”, „Noored Kotkad” (Igaunija) un „Lietuvos šauliu sajunga” (Lietuva), 

Lielbritānijas kadetu (Army Cadet Force) un Polijas Aizsardzības ministrijas vadītāji un pārstāvji. Tik-

šanās laikā tika analizēta Baltijas valstu un Lielbritānijas jauniešu organizāciju sadarbība 2016. gadā 

un panākta vienošanās par sadarbības stiprināšanu un pieredzes apmaiņu. Vienlaikus tika parakstīts 

protokols par sadarbību un kopējiem projektiem 2017. gadā.  Plānots, ka Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 

un Lielbritānijas jauniešu organizācijas nākamajā gadā tiksies 15 dažādos pasākumos un nometnēs. 

2016. gada 6. maijā Kara muzejā notika Jaunsardzes ekspertu forums. Sadarbībā ar pašvaldību 

pārstāvjiem tika diskutēts par aktuāliem Jaunsardzes attīstības jautājumiem: jaunsargu instruktoru 

ciešāka integrācija pašvaldību izglītības sistēmā un darba specifikas pārstrukturēšana; Jaunsardzes ie-

guldījumus pilsoniskas sabiedrības veidošanā Latvijas novados; jaunsargu nodarbību un interešu iz-

glītības pulciņu sinhronizācija, mācību priekšmeta „Valsts aizsardzības mācība” iekļaušana vispārējās 

un profesionālajās izglītības sistēmā.

2016. gadā aktīvs darbs turpinājās pie projekta „Atceries Lāčplēšus”. Projekta ietvaros notika 

sadarbība ar pašvaldībām, lai vienotos par LKOK piemiņas plākšņu ‒ stēlu izgatavošanu un uzstādī-

šanu pašvaldību teritorijās. Pirmās stēlas tika uzstādītas un atklātas 2016. gada 11. novembrī divās 

pašvaldībās: Ogrē ‒ divas stēlas, godinot 23 LKOK, un Jūrmalā ‒ divas stēlas, godinot 21 LKOK. Stēlas 

tika izgatavotas arī Ikšķilei (viena stēla ar 12 LKOK) un Valkai (astoņas stēlas ar 89 LKOK). 

2.2.2. MILITĀRĀS INFORMĀCIJAS ATSPOGUĻOŠANA

2016. gadā Militārās informācijas departamenta (turpmāk – MID) Audiovizuālās nodaļas 

(turpmāk – AVN) filmēšanas grupa ir veikusi 259 filmēšanas, kā rezultātā tika sagatavoti 118 video 

sižeti par Latvijas aizsardzības nozarei aktuālām tēmām, uzņemta filma par Kara muzeju sakarā ar 

simtgades jubileju, kā arī veikti divi koncertieraksti (NBS un ZS orķestrim). 

Fotogrāfi veica vairāk nekā 700 fotografēšanas dažādos pasākumos, tajā skaitā:

• ASV, Igaunijā, Portugālē, Ukrainā un Afganistānā, fiksējot AM un NATO politiskās   

 aktualitātes;

•  NATO un NBS militārās mācības;

•  NATO 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; 

• Jaunsardzes un skolu jaunatnes aktivitātes;

•  sporta un kultūras pasākumus.

MID AVN darbinieki 2016. gadā ir piedalījušies NBS, ZS, kā arī starptautiskajās mācībās: 

„Summer Shield XIII”, „Kevadtorm”, „Baltic Fortress 2016”, „Dragon Ride”, „Saber Strike 2016”, „Wen-

den 2016”, „Lielais zobens 2016” u.c., nodrošinājuši mācību vingrinājumu un uzdevumu operatīvu 

atspoguļojumu foto un video galerijās (video sižetos un foto reportāžās), kas tika izvietoti interneta 

portālos.

 

2016. gada sākumā tika izveidota Kaujas kameras grupa, kas fiksēja un atspoguļoja militāro 

informāciju miera vai krīzes laikā. Kaujas kameras darbība militārajā sfērā nodrošināja savlaicīgu, pre-

cīzu informācijas ievākšanu/fiksēšanu, apstrādi un korektu atspoguļošanu sabiedrībā vai militārā vidē.

Ar video un foto materiāliem tika nodrošināti nacionālie un reģionālie mediji. Izveidotā pieeja 

lejupielādēt foto attēlus pilnā izšķirtspējā no AM mājaslapas rada iespēju ziņu portāliem publicēt foto 

attēlus bez saskaņošanas ar JIC.

Uzturot un ikdienā papildinot foto materiālu arhīvu ar fotogrāfijām par notikumiem aizsar-

dzības jomā, tiek nodrošināta AM mājaslapa www.mod.gov.lv, portāls sargs.lv un militārais žurnāls 

„Tēvijas Sargs”, kā arī poligrāfijas izdevumi.

MID Militārās informācijas nodaļa (turpmāk – MIN) nodrošināja militārā žurnāla „Tēvijas 

Sargs” izdošanu, kas ir vienīgais izdevums latviešu valodā, kurš sniedz detalizētu un profesionālu mi-

litāra rakstura informāciju par aktualitātēm aizsardzības jomā Latvijā un citviet pasaulē. 
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 Žurnālā tiek sniegta informācija par AM un NBS darbu, Latvijas dalību NATO, valsts politiku 

un likumdošanu aizsardzības jomā, Latvijas karavīra tēla veidošanos sabiedrībā, karavīru dienesta 

gaitām, sasniegumiem sportā un sabiedriskajām aktivitātēm, Jaunsardzes devumu Latvijas valsts aiz-

sardzībā, kā arī informē par iespējām iesaistīties šajā kustībā u.c. tematiem. Aizvadītajā gadā izdoti  

12 žurnāla „Tēvijas Sargs” numuri, kuru kopējā tirāža bija 64 000 eksemplāru.

Žurnāla „Tēvijas Sargs” profils darbojas sociālajā tīklā Facebook, kurā tiek publicētas saites uz 

aktuālajiem rakstiem un AVN sagatavotajiem videomateriāliem. Facebook nodrošina saikni ar lasītā-

jiem — ar portāla starpniecību iespējams uzzināt lasītāju viedokli. Nepilna gada laikā „Tēvijas Sarga” 

lapai piesaistīti 1652 sekotāji.

Izveidota militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” mobilā aplikācija, kura ir lejupielādējama Android 

un IOS platformās. Mobilajā aplikācijā militāro žurnālu „Tēvijas Sargs” ir iespējams lasīt, kā arī klausī-

ties rakstus audio formātā. Lai darbotos mobilā aplikācija „Tēvijas Sargs”, ir izveidota interneta vietne 

www.tevijassargs.lv. 

Izpildīts aizsardzības nozares 2016. gada iespieddarbu plāns, ar poligrāfijas materiāliem un 

elektroniskajiem maketiem nodrošinot starptautiskās militārās mācības „Sabre Strike 2016”, „Dragoon 

Ride”, „Summer Shield XXII”, „Sudraba bulta 2016”, „Baltic Bikini 2016”, dažādas ZS mācības, jaunsar-

gu un kadetu nometni „Baltic Guards 2016”, kā arī AM, NBS un JIC rīkotos pasākumus. 

Sagatavoti informatīvie plakāti, bukleti, brošūras, kā arī grāmatas AM, NBS Apvienotajam 

štābam, Nacionālajai aizsardzības akadēmijai (turpmāk – NAA), Jūras spēku flotilei, Jaunsardzei u.c. 

Papildus drukātajiem darbiem sagatavoti elektroniskie dizaini elektroniskajām apsveikuma kartītēm 

Lieldienās, Līgo svētkos, valsts svētkos, Ziemassvētkos un citos svētkos. Kopumā aizvadītajā gadā sa-

gatavoti 260 iespieddarbu plānā iekļautie, kā arī 150 papildu poligrāfijas darbi.
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3. PERSONĀLS

2016. gadā JIC bija 116 amata vietas (divas ierēdņa amata vietas un 114 darbinieka amata 

vietas), kopējais nodarbināto skaits vidēji bija 146, jo 61 darbinieks strādāja nepilnu slodzi, 10 no 

kopējā nodarbināto skaita bija profesionālā dienesta karavīri.

2016. gadā darba tiesiskās attiecības JIC pārtrauca 11 darbinieki, bet uzsāka 26 darbinieki, kā arī 

četri profesionālā dienesta karavīri pārvietoti uz JIC dienesta turpināšanai.

Lai nodrošinātu personāla izaugsmi un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, JIC nodro-

šināja 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. Darbinieki piedalījās arī pieredzes apmaiņas 

pasākumos.

Jaunsargu instruktori piedalījās divu nedēļu mācībās, kurās apguva bērnu tiesību aizsardzības 

kursu, teorētiskos un praktiskos šaušanas tehnikas mācīšanas pamatprincipus, kā arī citas jaunsargu 

 instruktora darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Nodrošinot Valsts pārvaldes cilvēkresursu koncepcijā noteiktos mērķus, JIC 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 publiskajiem pakalpojumiem atrodama arī portālos www.sargs.lv  un 

www.latvija.lv.

2016. gada tika apstiprināts JIC galveno pasākumu publicitātes plāns, kurā norādīti informē-

šanas pasākumi. 

Veicinot tiešo komunikāciju starp jaunsargiem, sabiedrību un JIC, kā arī sekmējot nepastarpi-

nātas informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un  citiem 

jautājumiem, ir izveidotas mājaslapas sociālās saziņas tīklos ar nosaukumu „Jaunsardze”:  Facebook 

mājaslapa ar adresi, „Draugiem.lv” mājaslapa ar adresi http://www.draugiem.lv/jaunsardze/,  

„Twitter” https://twitter.com/Jaunsardze.

Ziņas par Jaunsardzi, rakstveida, foto un video formātā ir pieejamas arī AM izveidotajā mili-

tāro ziņu portālā „Sargs.lv”.

2016. gadā statistikas rādītāji liecina, ka gan JIC mājaslapā, gan Jaunsardzes sociālajos tīklos 

apmeklējumu skaits un sekotāji ir ar kāpjošu tendenci.

2016. gadā notikusi aktīva sadarbība un komunikācija ar masu medijiem, popularizējot Jaun- 

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

tualitātēm.

Sabiedrības informēšanā tika iesaistīti arī paši jaunsargi (jaunā politikas iniciatīva „Jaunsar-

dzes reportieris”). Reportieri veidoja rakstus, foto un video sižetus par interesantākajiem pasākumiem 

viņu vienībās vai novados, tie tika publicēti JIC mājaslapā, sociālajos tīklos, atsevišķos gadījumos arī 

reģionālajos medijos un pašvaldību portālos.

Detalizēta informācija par militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta mājaslapā 

www.sargs.lv. 
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4.2. DARBĪBA 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 au-

dzināšanu. 

2016. gadā sadarbībā ar Latvijas ģenerāļu klubu Bauskā tika organizēts tradicionālais pasā-

kums „Latvijas karavīrs laikmeta griežos”. Tajā piedalījās aptuveni 300 jaunieši no dažādām Latvijas 

jaunatnes organizācijām – Jaunsardzes, biedrībām: „Latvijas mazpulki”, Latvijas skautu un gaidu 

centrālā organizācija, kā arī skolēni no Bauskas novada skolām.

2016. gada janvārī jaunsargi piedalījās skautu organizētajā nometnē Ložmetējkalnā. Nomet-

nes dalībnieki piedalījās dažādās izglītojošās un praktiskās aktivitātēs, lai apgūtu jaunas prasmes un 

izzinātu Latvijas vēsturi – Ziemassvētku kaujas.

 JIC Jaunsardzes departamenta 1. novada nodaļa 2016. gadā no 31. maija līdz 3. jūnijam 

Saldū organizēja nometni – salidojumu „Medus piliens Kurzemē 2016”,  kurā piedalījās  aptuveni 

300 dalībnieki – jaunsargi no Kurzemes un Zemgales novadiem un Latvijas mazpulku pārstāvji.

5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2017. GADĀ

• Turpināt 2016. gadā plānoto uzdevumu izpildi:

  Pilnveidot  Jaunsargu paraugprogrammu un metodiskos materiālus;

  Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma  

     katalogu;

  Pārskatīt uzdevumu un projektu, kas nav tieši saistīti ar JIC funkciju nodrošināšanu,   

      nepieciešamību 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,  

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

• Uzsākt plānošanas procesu par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu vispārizglītojošās   

 mācību iestādēs;

• Apstiprināt un ieviest vienoto normatīvo regulējumu – „Drošības noteikumi paaugstinātas  

 un augstas bīstamības nodarbībās”.
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