



Katra cilvēka svēts pienākums ir tradicionālu 
vērtību radīšana savā dzīvē visā tās garumā. 
Viņam jānonāk pie sapratnes, ka tradicionālām 
vērtībām viņa dzīvē pieder pamatnozīme.

 DZIMTENES MĪLESTĪBA
 CIEŅA
 UZTICĪBA
 ATBILDĪBA
 GUDRĪBA

VĒRTĪBAS




Jaunsargs mīl savu zemi un ir savas zemes patriots

Dzimtenes mīlestība

Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
tu esi
Latvija!

/O.Vācietis/




Jaunsargs izturas ar cieņu pret savu valsti, ģimeni, 
draugiem un cilvēkiem, kas viņam ir apkārt.

Cieņa

Mans zelts ir 
mana tauta, 
mans gods ir 
viņas gods.

/R.Blaumanis/




Jaunsargs ir uzticīgs savas valsts likumiem un 
vērtībām! Viņš ir uzticīgs saviem draugiem un 
komandas biedriem!

Uzticība

Godā draugu, draugs 
tevi godās.

/latviešu sakāmvārds/




Jaunsargs apzinās  savu atbildību pret valsti, tautu un 
savu ģimeni

Atbildība

Gudrs ir tas, kas dzīvo 
tā, lai viņa ārējā dzīve 
saskanētu ar viņa 
iekšienē ilgoto, lai 
viņa lūpas runātu to 
pašu valodu, ko viņa 
sirds. 

/Z.Mauriņa/




Jaunsargs ir čakls mācībās un vienmēr tiecas uzzināt 
pēc iespējas vairāk

Gudrība

Gudrība, man liekas, 
ir lielākais, ko cilvēks 
šai dzīvē var sasniegt.

/Z.Mauriņa/





Mērķis - veicināt vislabvēlīgākos 
apstākļus sabiedrības labklājībai

 DISCIPLINĒTS
 SABIEDRISKI AKTĪVS
 IZPALĪDZĪGS
 TAISNĪGS
 DROSMĪGS

STANDARTI




Jaunsargs bez ierunām izpilda viņam uzticētos 
uzdevumus un pienākumus, ievēro reglamentus un 
iekšējās kārtības noteikumus

Disciplinēts

Disciplīna ir saistīta ar 
pašdisciplīnu  un tā 
balstās uz brīvību un 
atbildību. Mums jābūt 
gataviem uzņemties 
atbildību par paša 
izdarīto izvēli.

/Balsons/




Jaunsargs aktīvi piedalās savas valsts, novada un  
vienības sabiedriskajā dzīvē un atklāti izsaka savu 
viedokli

Ir katram roka

jāpieliek, lai lielais

darbs uz priekšu iet!

/Rainis/

Sabiedriski aktīvs




Jaunsargs ir izpalīdzīgs un vienmēr sniedz atbalstu un 
palīdzību tiem, kam tā nepieciešama

Izpalīdzīgs

Nevis šaubīties un 
vilcināties, bet 
rīkoties un 
iedrīkstēties.

/Z.Mauriņa/




Jaunsargs augstu vērtē taisnīgumu attieksmē ar citiem

Taisnīgs

Vissvarīgākais, ko 
cilvēks var izdarīt, 
ir ne jau pārmainīt 
pasauli, bet gan 
sevi.

/I.Ziedonis/




Jaunsargs nebaidās veikt grūtus uzdevumus un 
pienākumus

Drosmīgs

Gudrs ir tas, kas 
dzīvo tā, lai viņa 
ārējā dzīve 
saskanētu ar viņa 
iekšienē ilgoto, lai 
viņa lūpas runātu to 
pašu valodu, ko 
viņa sirds. 

/Z.Mauriņa/





AUGSIM   LATVIJAI! 


