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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 administratīvo vadību 2014. gadā nodrošināja divi departamentu direktori un divi patstāvīgo 

nodaļu vadītāji.

1.2. RJC funkcijas un uzdevumi

RJC pilda uzdevumus, kas saistīti ar rekrutēšanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (turpmāk‒NBS), 

izglīto jaunatni valsts aizsardzības jomā, īstenojot jaunsargu mācību programmu, nodrošina Aizsardzības 

ministrijas (turpmāk‒AM) un NBS aktualitāšu atspoguļošanu audiovizuālā formā dažādos medijos 

un izdod ikmēneša militāro žurnālu „Tēvijas Sargs”.

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 Ziemeļatlanti-

jas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.

Lai izpildītu šīs funkcijas, RJC veic šādus uzdevumus:

•  organizē  rekrutēšanas  pasākumus,  lai  ieinteresētu Latvijas Republikas  pilsoņus  kļūt  par NBS 

profesionālā dienesta karavīriem;

•  organizē un nodrošina jauniešu mācību procesu valsts aizsardzības jomā; 

•  sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzī-

bas 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  un  citus  pasākumus, 

 iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām; 
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•  izdod militāro žurnālu „Tēvijas Sargs”;

•  gatavo fotomateriālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku 

publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;

•   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 2014. gadā

•  Uzsākt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi;

•  Pilnveidot RJC administratīvo procesu efektivitāti;

•  Pilnveidot audiovizuālo un drukāto informāciju par aizsardzības nozares un Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas aktualitātēm;

•  Ieviest NBS un Jaunsardzes nometņu koncepciju;

•  Organizēt Jauno politikas iniciatīvu ieviešanu;

•  Organizēt vēstures izziņas /valstiskās audzināšanas pasākumus skolu jaunatnei;

•  Pilnveidot  Jaunsargu mācību  paraugprogrammu,  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 „Jaun-

sardzes reportieris”.
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2. RJC finanšu resursi un darbības rezultāti

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Valsts pamatfunkciju īstenošanas programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums:

34.00.00 Jaunsardzes centrs;

22.00.00 Nacionālie bruņotie spēki;

99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

34. programmā izdevumu izpilde 2014. gada 12 mēnešos ‒ 2 033 000 EUR. Izpildes palielinājums 

attiecībā pret 2013. gada 12 mēnešiem saistīts ar Jauno politikas iniciatīvu pasākumiem, t.sk. jaunsargu 

patriotiskie pasākumi,  jaunsargu fiziskā sagatavošana un materiāltehnisko līdzekļu (turpmāk ‒ MTL) 

iegāde, Jaunsargu pašpārvaldes attīstība un „Jaunsardzes reportieris”, projekts „Atceries Lāčplēšus” un 

Ekspertu forums.

22. programmā izdevumu izpilde ‒ 37 000 EUR. Izpildes palielinājums attiecībā pret 2013. gadu 

saistīts ar lielākiem maksājumiem par Microsoft licencēm un izdienas pabalsta izmaksu jaunsargu 

instruktoram. 

99.  programmā  izdevumu  izpilde  ‒  125  000 EUR.  2013.  gadā  finansējums  šajā  programmā 

netika piešķirts. 

34. programmas finansējums 2014. gada 12 mēnešos apgūts 99.9% apmērā. No šīs programmas 

līdzekļiem izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem, veikta rekrutēšana saskaņā ar 

NBS pieprasījumu, izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas Sargs”, sagatavoti sižeti par aizsardzības tematiku 

ievietošanai portālā sargs.lv un AM mājas lapā, AM un NBS nodrošināti ar nepieciešamajiem 

 iespieddarbiem,  nodrošināts  jaunsargu  mācību  process,  iegādāti  MTL  un  organizēti  pasākumi 

 saskaņā ar apstiprināto RJC galveno pasākumu plānu 2014. gadam. 

Par programmas „Jaunsardze” īstenošanai 2014. gadā piešķirtajiem līdzekļiem RJC organizējis 

1684 pasākumus, kuros piedalījušies 33 811 jaunsargi, t.sk.

•  47 nometnes, kurās piedalījās 2820 jaunsargi;

Nr.k. Finansiālie rādītāji 2013. gadā 
(faktiskā izpilde)

2014. gadā

apstiprināts 
likumā

faktiskā 
izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 894 729 1 968 762 2 194 770
1.1. Dotācijas 1 883 709 1 962 715 2 190 427
1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 573 6 447 4 343
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 6 447
2. Izdevumi (kopā) 1 888 281 1 968 762 2 194 761
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 790 011 1 843 919 2 059 466
2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 790 011 1 843 919 1 843 919
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 98 270 124 843 135 295

EUR
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•  90 pasākumi sadarbībā ar NBS, kuros piedalījās 1485 jaunsargi;

•  374 pārgājieni, kuros piedalījās 6672 jaunsargi;

•  14 starptautiski pasākumi, kuros piedalījās 127 jaunsargi;

•  212 prezentācijas, kuras apmeklēja 3447 interesenti;

•  947 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi (sporta sacensības, piemiņas un atceres 

pasākumi, talkas, praktiskās mācības brīvā dabā u.c.), kuros piedalījās 19 260 jaunsargi.

22. programmā finansējums apgūts 100% apmērā. Finansējums izlietots Microsoft licenču nomai 

un izdienas pabalsta izmaksai jaunsargu instruktoram.

99. programmā finansējums apgūts 100% apmērā. Finansējums izlietots nometņu rīkošanai no-

vadu nodaļās, nometņu rīkošanai nepieciešamā MTL iegādei (kancelejas, saimniecības un medicīnas 

preces, tūrisma un alpīnisma inventārs) un jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursiem.

2014. gada 12 mēnešos veiktas visas plānotās aktivitātes.      

2.2. Mērķu un uzdevumu izvērtējums

2.2.1. Rekrutēšana

Kopumā 2014. gadā dienestam NBS pieteicās 946 kandidāti, t.sk., 337 kadetkandidāti  studijām 

Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (turpmāk – NAA). Profesionālajā militārajā dienestā tika 

iesaukti 315 karavīri.

Aizvadītajā gadā rekrutēšanas prioritāte bija dalība tādos pasākumos, kuros tika uzrunāti jaunieši, 

kas vēlas iegūt augstāko izglītību NAA un nākotnē veidot virsnieka karjeru. 

RJC ar prezentācijām piedalījās augstskolu karjeras dienās, kā arī pašvaldību un mācību iestāžu 

rīkotajos pasākumos ar lekciju kursu par rekrutēšanas un atlases norisi. 

2014. gadā RJC sadarbībā ar NBS organizēja vērienīgu vēstures izziņas, piedzīvojumu un 
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 izaicinājumu  spēli  jauniešiem  „Jaunie  Rīgas  sargi:  atceries  Lāčplēšus”.  Spēle  notika  trijās  kārtās 

 deviņās Latvijas pilsētās: Valmierā, Grobiņā, Lielvārdē, Daugavpilī, Gulbenē, Rīgā, Tukumā, Jelgavā 

un Siguldā. Spēlē piedalījās 900 jaunieši no visas valsts. 

Lai  piesaistītu  lielāku  interesentu  auditoriju,  2014.  gada  galvenais  rekrutēšanas  pasākums  bija 

rekrutēšanas kampaņas organizēšana sadarbībā ar radio, TV un masu medijiem.

2.2.2. Militārā informācija

RJC nodrošināja ikmēneša militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” izdošanu, kas regulāri informē sabied-

rību par AM un NBS darbu un palīdz veidot pozitīvu NBS un Latvijas karavīra tēlu sabiedrībā.

 Žurnāla galvenās tēmas bija saistītas ar aktuālo militārajā politikā, plaši atspoguļotas starptautis-

kās militārās mācības, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par aizsardzības nozares aktualitātēm. 

Aizvadītajā gadā izdoti 12 žurnāla „Tēvijas Sargs” numuri, kuru kopējā tirāža bija 62 700 eksemplāru.  

Žurnāls kā Eiropas Militārās preses asociācijas  (turpmāk ‒ EMPA) biedrs un Latvija kā asociācijas 

 prezidējošā valsts turpināja starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu militārās informācijas 

jomā. Ar RJC darbinieku līdzdalību 2014. gadā tika organizēts EMPA kongress Igaunijā.

RJC izpildīja aizsardzības nozares 2014. gada iespieddarbu plānu, ar poligrāfijas materiāliem 

 nodrošināja starptautiskās militārās mācības „Sabre Strike 2014”, „Steadfast Javelin II 2014” un 

„Namejs 2014”, kā arī AM un NBS rīkotos pasākumus. Veidoti informatīvie plakāti, bukleti, bro-

šūras, kā arī grāmatas AM, NBS Apvienotajam štābam, NAA, Jūras spēku flotilei, Jaunsardzei u.c. 

Sagatavoti drukas darbi un veidoti elektroniskie maketi NBS žurnāliem un veidlapām. Papildus 

drukātajiem  darbiem  sagatavoti  elektroniskie  dizaini  elektroniskajām  apsveikuma  kartītēm  Liel-

dienās, Līgo svētkos, valsts svētkos, Ziemassvētkos un citos svētkos. Kopumā aizvadītajā gadā RJC 

sagatavoti 318 poligrāfijas darbi.

Turpināts darbs pie AM 2012. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 18-NOT „Noteikumi par Nacionālo 

bruņoto spēku karavīra un zemessarga formas tērpiem atšķirības zīmēm, zīmotnēm, pie formas tērpa 
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nēsājamiem apbalvojumiem un to lietošanas kārtību” iekļauto formas tērpu un atšķirības zīmju skiču 

izstrādes un vienību logo pārzīmēšanas.

2014. gadā RJC Militārās informācijas departamenta Audiovizuālās nodaļas filmēšanas grupa veica 

336 filmēšanas, kā rezultātā tika sagatavotas 6 video filmas un 200 video sižeti par aizsardzības nozarei 

aktuālām tēmām. RJC fotogrāfi veica vairāk par 600 fotografēšanas sesijām dažādos 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 AM mājas lapas rada 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 www.mod.gov.lv un militārais žurnāls «Tēvijas Sargs», kā arī 

RJC veidotie poligrāfijas izdevumi.

RJC  radošā  grupa  2014.  gadā  piedalījās  Latvijas  bruņoto  spēku  apvienotajās  mācībās  

„Namejs 2014” un Drošības policijas organizētajās pretterorisma mācībās „Kurbads 2014”. Mācību 

laikā tika nodrošināta šo mācību audiovizuālā dokumentēšana.  

RJC militārā medija darbinieki piedalījās starptautiskajās militārajās mācībās „Sudraba bulta 2014”, 

„Operation Summer Shield X”, „Sabre Strike 2014”, „Baltops 2014”, BRTE XV, „Steadfast Jazz 14/ 

Baltic Host 14”, „Baltic Bikini 2014” un nodrošināja  mācību vingrinājumu un uzdevumu operatīvu 

atspoguļojumu foto un video galerijās (video sižetos), kas tika izveidotas NBS mājas lapā, kā arī fiksēja 

svarīgākās norises NATO vidējā un augstākā līmeņa štāba virsnieku vingrinājumos „Steadfast 

Pyramid 2014” un „Steadfast Pinnacle 2014”.

RJC video operatori nodrošināja Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) augstākās militā-

rās 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 sagatavoja 

ziņojumu sniegšanai (komunikācijai) ar elektroniskajiem masu medijiem.

2.2.3. Jaunsardze

Brīvprātīgās kustības „Jaunsardze” mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, veicinot 

patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību. Jaunsargiem ir 

 iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā, un veicināt 

izpratni par valsts aizsardzību. 

Jaunsardzes kustība veido dabisku saikni starp NBS, sabiedrību, pašvaldībām, nevalstiskajām 

organizācijām un skolu jaunatni.
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Jaunsardzes kustībā var iesaistīties visi Latvijā dzīvojošie bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 

21 gadam neatkarīgi no pilsonības, sociālā statusa, etniskās piederības vai citām pazīmēm. Vienīgais 

nosacījums ir tas, ka jaunsargu nodarbības notiek valsts valodā.

2014. gadā Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota: 454 mācību grupās, 229 mācību 

vietās,  98 Latvijas novados,  9  republikas nozīmes pilsētās un 9  Izglītības un  zinātnes ministrijas 

pakļautības izglītības iestādēs. Saskaņā ar Jaunsardzes e-klases datiem 2014. gada beigās Jaunsardzē 

darbojās 6948 jaunsargi.

 Lai jaunsargi nostiprinātu un pārbaudītu apgūtās zināšanas un prasmes, kas veicina individuālo atbil-

dību par valsts attīstību, kā arī ikvienam māca pilsoniskās līdzdalības prasmes,  zināšanas, attieksmes un 

vērtības, 2014. gadā tika organizēti 1684 pasākumi, un tajos piedalījās 33 811 dalībnieki.

Kopumā 2014. gadā 4655 jaunsargi devās 159 mācību ekskursijās, kā galamērķus izvēloties 

metodiskajos norādījumos minētās vietas. Savukārt 7602 jaunsargi piedalījās 363 pilsoniskās un 

patriotiskās audzināšanas pasākumos, kas tika organizēti kā valsts svētku, piemiņas un atceres 

pasākumi visā Latvijas teritorijā. 

Lai jaunsargiem dotu iespēju nostiprināt teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas, tika organizēti 

374 pārgājieni, kuros kopumā devās 6672 jaunsargi, un 47 nometnes visa gada garumā, kurās pieda-

lījās 2820 jaunsargi. Savukārt 2014. gada vasarā tika organizētas 6 nometnes, kurās piedalījās vairāk 

nekā 900 jaunsargi no visas Latvijas. 

Jaunsargu fizisko spēju attīstīšanai tika organizētas 255 sporta sacensības, kurās kopumā sacentās 

4512 jaunsargi. Kā piemēru var minēt „Vīru spēles”, „Pulkveža J. Dalbiņa kauss”, orientēšanās 

sacensības „Vējiņa kauss” u.c.
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Jaunsargi tika iesaistīti arī militāri patriotiskās audzināšanas pasākumos, kas bija organizēti sadarbībā  

ar NBS, lai radītu izpratni par valsts aizsardzību un popularizētu NBS. 2014. gadā 1485 jaunsargi 

piedalījās 90 šādos pasākumos - NAA  rekrutēšanas nometnē, NBS piemiņas pārgājienā uz piemiņas 

vietu Litenē, Baltijas valstu karavīru ziemas sporta spēlēs u.c.

Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu ar pārējām Baltijas valstīm, jaunsargiem bija iespējas 

piedalīties arī starptautiskos pasākumos. 2014. gadā 127 jaunsargi piedalījās 14 šādos pasākumos: sporta 

spēlēs Klaipēdā, militārājā nomentē „Žalgiris” Ruklā, patruļā meitenēm „Ernake” un patruļā zēniem „Mini 

Erna” Igaunijā, vasaras nometnē Harjumā un šaušanas nometnē Mannikā, kā arī sacensībās Zviedrijā u.c.

Izglītības iestādēs tika organizēti 212 pasākumi, kuros jaunsargi prezentēja Jaunsardzi. Pasākumos 

piedalījās 3447 klausītāji. 

Jaunsargi un viņu instruktori aktīvi iesaistījās arī citu iestāžu un biedrību organizētajos pasākumos: 

nometnē „Baltais vilks”, pārgājienā „Palu laiks”, „Ēnu dienas”, „Baltijas ceļš”, Grāmatu svētkos, Cēsu 

pulka skolnieku rotas pasākumos u.c.

2014. gadā tika organizētas nometnes 10 dažādos novados: Gulbenes, Mores, Sējas, Inčukalna u.c., kur 

piedalījās vairāk nekā 300 bērni un jaunieši no maznodrošinātām, sociālā riska un daudzbērnu ģimenēm.

Atbilstoši apstiprinātajām Jaunajām politikas iniciatīvām 2014. gadā izstrādāta un testa režīmā 

ieviesta Jaunsargu fiziskās sagatavošanas sistēma.

Jaunsargu fiziskās sagatavošanas sistēma nepieciešama, lai radītu iespējas jaunsargiem bez maksas 

regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 

2014. gadā tika izstrādāta Jaunsargu fiziskās sagatavošanas testēšanas metodika, noslēgti līgumi ar 

orientēšanās sporta klubiem par jaunsargu un instruktoru dalību orientēšanās sacensību seriālos visā 

valstī, iegādāts sporta inventārs.

  2014. gadā tika uzsākts darbs pie projekta „Atceries Lāčplēšus!” realizācijas. 

Projekts „Atceries Lāčplēšus!” tiks īstenots no 2014. līdz 2020. gadam, un plānots, ka tā realizācijas 

gaitā jaunsargu instruktori kopā ar jaunsargiem, skolu jaunatni un vietējām pašvaldībām apzinās sava 

novada varoņus (Pirmā pasaules kara dalībniekus, strēlnieku cīņu laika un Brīvības cīņu varoņus), 

savāks  visu  iespējamo  informāciju  par  viņiem,  kā  arī  nepieciešamības  gadījumā  rūpēsies  par  viņu 

atdusas vietu sakopšanu, un vienota parauga piemiņas zīmju uzstādīšanu.

Vienlaikus projekta  ietvaros plānots,  ka  jaunsargi  sava novada  teritorijā    izzinās Lāčplēša Kara 

ordeņa (turpmāk – LKO) kavalieru biogrāfijas un sagatavos datu bāzi, kurā norādīta informācija par 

LKO kavalieru piemiņas vietām, kaujām, par kurām piešķirts LKO un to norises vietām.

2014. gadā RJC sadarbībā ar Latvijas Kara muzeja speciālistiem izstrādāja LKO kavalieru radinieku 

speciālās aptaujas anketu, lai, pamatojoties uz savākto informāciju, būtu iespējams papildināt un pre-

cizēt LKO kavalieru biogrāfijas un sagatavot atkārtotu LKO kavalieru biogrāfiskas vārdnīcas izdošanu.

2014. gadā projekta ietvaros tika izveidota vēsturiski dokumentāla videofilma „Jaunatne 

Latvijas Brīvības cīņās”. 
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Filmas mērķis bija izveidot mākslinieciski augstvērtīgu dokumentālo filmu, izglītot un informēt 

Latvijas sabiedrību par Latvijas XX gadsimta militārās vēstures svarīgākajiem notikumiem, veicināt 

visu Latvijas iedzīvotāju ‒ it īpaši, jaunatnes patriotismu, sagaidot uzvaras pār Bermonta karaspēku 

95. gadskārtu, vienlaikus popularizējot NBS un Jaunsardzes kustību, veicināt jaunās paaudzes izpratni  

par svarīgiem vēsturiskiem notikumiem.

Lai  veicinātu  jauniešu  pilsoniskās  līdzdalības  prasmes  un  dotu  iespēju  jaunsargiem  iesaistīties 

 Jaunsardzes kustībai svarīgu jautājumu risināšanā, RJC 2014. gadā tika piešķirts finansējums Jaunsargu 

pašpārvaldes attīstībai. RJC organizēja pašpārvaldei divus mācību seminārus, kuros tika apspriestas 

aktualitātes, apgūtas jaunas zināšanas, piemēram, par tēmu „Publiskā runa”, kā arī analizēts paveiktais 

un plānoti turpmākie darbi.

RJC 2014.  gadā  tika piešķirts finansējums projekta  „Jaunsardzes  reportieris”  realizēšanai.  Lai 

attīstītu jaunsargu prasmes sagatavot informāciju par Jaunsardzes pasākumiem, projekta ietvaros tika 

noorganizēti mācību semināri.

Lai attīstītu dialogu ar pašvaldībām, atrastu efektīvus risinājumus problēmām, ar ko RJC saskaras 

pašvaldību līmenī, organizējot Jaunsardzes mācību procesu, 2014. gadā finansējums tika piešķirts arī 

projektam „Ekspertu forums”. 

2014. gadā uzsākta Jaunsargu mācību paraugprogrammas un metodisko materiālu pilnveidošana. 

Turpmāk paraugprogrammā tiks norādīti skaidri definēti mērķi un sasniedzamie rezultāti katrai vecuma 

grupai, mācību darba cikliskums (paredzot vienotu mācību periodu, iemaņu nostiprināšanas un 

testēšanas periodus, atpūtas periodu un laiku personāla kvalifikācijas paaugstināšanai) un sadarbībā 

ar NBS tiks sinhronizētas iespējas jaunsargiem turpināt militāro izglītību pēc Jaunsargu paraugprog-

rammas apguves NBS profesionālajās, rezerves personāla vai studentu mācību programmās, kā arī 

nodrošina iespēja jaunsargu instruktoriem apmeklēt NBS kvalifikācijas kursus.

RJC plāno  izstrādāt  un ieviest mācību nodarbību risku vadības sistēmu, kura būs saistīta ar 

drošības risku izvērtēšanu pirms jaunsargu nodarbībām un efektīvu kontroles pasākumu ieviešanu 

nodarbību laikā. 

Vienlaikus tiks attīstīta un uzturēta jaunsargu instruktoru profesionālā kompetence (piemēram, 

nodarbību plānošanā un vadīšanā, fiziskās audzināšanas jautājumos, tūrisma un alpīnisma tehnikā, 

projektu vadībā, militāro iemaņu mācīšanā, vēstures un novadpētniecības jautājumos u.tml.).
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3. Personāls

2014. gadā RJC struktūrā izmaiņas netika veiktas. RJC bija apstiprinātas 93 štata amatu vietas 

(no tām 1 ierēdņa), taču faktiskais strādājošo skaits iestādē vidēji bija 116 darbinieki (no tiem 6 profesionālā 

dienesta karavīri), 49 darbinieki strādāja nepilnu darba slodzi. 

Darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām

Darbinieku sadalījums pēc dzimuma

Darbinieku sadalījums pēc izglītības

No 20 līdz 39 gadiem (41)

No 40 līdz 59 gadiem (70) 

Vairāk nekā 60 gadi (5)

Sievietes (25)

Vīrieši (91) 

Vidējā vai vidējā speciālā (25)

Augstākā (91) 

Iespēju robežās RJC darbinieki paaugstināja savu profesionālo kompetenci dažādos kvalifikācijas 

kursos un semināros. 

2014. gadā 9 jaunsargu instruktori paaugstināja profesionālo kompetenci C kategorijas sporta 

speciālista profesionālās pilnveides mācību programmā, bet četri turpināja studijas Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā. 

2014. gadā tika sagatavots koncepcijas projekts par jaunsargu instruktoru profesionālās kvalifi-

kācijas līmeņa noteikšanu, uzlabošanu un uzturēšanu. 

Gada laikā darba tiesiskās attiecības RJC pārtrauca 8 darbinieki, bet darbā tika pieņemti 6 darbinieki 

un viens profesionālā dienesta karavīrs pārvietots uz iestādi dienesta turpināšanai.
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4. Komunikācija ar sabiedrību  

4.1. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai

Pamatinformācija par iestādi ievietota internetā RJC mājaslapā www.rjc.gov.lv. Mājas lapā regulāri 

tiek ievietota un atjaunota informācija par RJC aktualitātēm.

Informācija  par  iestādes  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 informāci-

ja par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem jautājumiem.

Detalizēta informācija par militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta mājas lapā www.sargs.lv. 

Pretendenti dienestam NBS vai studijām var pieteikties, elektroniski aizpildot kandidāta pieteiku-

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

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru

RJC sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Nacionālo partizānu apvienību, Latvijas 

Nacionālo karavīru biedrību, Latviešu virsnieku apvienību, Latvijas Rezerves virsnieku asociāciju un 

Latviešu strēlnieku apvienību, kā arī Latvijas ģenerāļu klubu u.c. Minētās nevalstiskās organizācijas 

popularizē militārās tradīcijas un kultūru, informē par militārās izglītības un jauniešu interešu izglītī-

bas iespējām, kā arī sekmē jaunatnes patriotisko audzināšanu. 

2014. gadā RJC sadarbībā ar pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu organizēja ikgadējo jauniešu 

militāri patriotisko nometni Oskara Kalpaka dzimtajās mājās Liepsalās, kā arī kopīgi ar biedrību 

„Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” organizēja 2 dienu nometni.

Valkas jaunsargu vienībai regulāri notika pasākumi sadarbībā ar fondu „Krustceles”, savukārt 

 Dagdas jaunsargu vienība aktīvi sadarbojās  ar  jauniešu biedrību „Dagne” u.c.

Veiksmīga sadarbība izveidojās ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, piedaloties pasākumos visa 

gada garumā visā Latvijā.

Jaunsargi  piedalījās  Latvijas  Skautu  un  gaidu  centrālās  organizācijas  rīkotajā  nometnē  „Baltais 

vilks” u.c. pasākumos. 
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5. RJC galvenie uzdevumi 2015. gadā:

•  Turpināt 2014. gada uzdevumu izpildi;

•  Izstrādāt Jaunsardzes attīstības plānu 2015. –2024. gadam;

•  Turpināt Jauno politikas iniciatīvu ieviešanu; 

•  Turpināt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi;

•  Pilnveidot  administratīvo  struktūru,  lai  nodrošinātu  lielāku  plānošanas,  organizācijas  un 

kontroles funkciju atbalstu RJC struktūrvienībām, izveidot Nodrošinājuma nodaļu;

•  Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma katalogu 

ar tehniskajām specifikācijām un lietošanas termiņiem;

•  Apkopot jaunsargu mācību metodiskos materiālus, izveidojot vietni uz Moodle platformas;

•  Pilnveidot aizsardzības sistēmas centralizēto iespieddarbu regulējumu un koordināciju;

•  Izveidot sociālajā tīklā „Facebook”  žurnāla „Tēvijas Sargs” mājaslapas adresi  http://www.facebook.

com/zurnalsTevijasSargs 

•  Izvietot militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” elektronisko versiju abonēšanas katalogā gb.zinio.com

•  Izstrādāt jaunsarga un jaunsargu instruktora formas nēsāšanas nolikumu. 




