
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības 
ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem 

Jaunsardzē"
Jānis Garisons

Valsts sekretārs

10.08.2021.



2

• VAM ieviešanas pirmo rezultātu apkopojums kopš 2019.
gada 11. jūnijā Ministru kabineta sēdē (prot. Nr. 28 §32)
apstiprinātā informatīvā ziņojuma

• Pamatmērķis – nodrošināt, ka līdz 2024./2025.m.g. VAM
ir veiksmīgi ieviests kā obligātais mācību priekšmets
visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs

Pamatojums



VAM pilotprojekta rezultāti

• Pilotprojektā 2018./2019.m.g. piedalījās 13 vidējās izglītības
iestādes

• Tā laikā iegūtās atziņas un pilnveidojumi mācību procesam, ļāva
sagatavot VAM specializētā kursa programmas paraugu vispārējai
vidējai izglītībai

• VAM projektu vērtējam kā ļoti veiksmīgu, jo:
- tas ļāvis pilnveidot VAM saturu;
- tika sakārtota organizatoriskie jautājumi;
- augusi izglītības iestāžu izpratne pat valsts aizsardzības

mācības mērķiem, pieaugoša interese uzsākt priekšmeta īstenošanu
(nākamajā mācību gadā VAM tiks īstenots jau vairāk kā 100 izglītības
iestādēs)



VAM šobrīd
• 2020./2021. m.g. VAM tika īstenots 69 izglītības iestādēs
• VAM izglītojamo skaits praksē pārsniedz sākotnēji plānoto:

• Lielākais līdzšinējais izaicinājums mācību procesam - Covid-19
pandēmija, kas liedza organizēt VAM klātienes nodarbības

• Izstrādāts jomu regulējošs likums - Valsts aizsardzības mācības un
Jaunsardzes likums (stājās spēkā 05.01.21.)

MĀCĪBU GADS 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021.

Izglītojamie – plānotais 170 600 1 800

Izglītojamie – izpilde, 
t.sk.

162 1018 2043

 10. klase 875 1326
 11. klase 143 717



VAM nometnes



VAM rezultatīvo rādītāju 
prognozes

• Izglītojamo skaits (VAM izglītojamo grupu* skaits):

*grupa – 12 skolēni (optimālais skaits)

• Nometņu skaits:

MĀCĪBU 
GADS

2021./
2022.

2022./
2023.

2023./
2024.

2024./
2025.

Turpmākie 
m.g.

Izglītojamo 
grupas 

500 1190 2200 2700 2700

 10. klase 400 790 1410 1290 1290
 11. klase 100 400 790 1410 1410

MĀCĪBU 
GADS

2021.
/
2022.

2022.
/
2023.

2023.
/
2024.

2024.
/
2025.

2025.
/

2026.

2026.
/
2027.

2027.
/
2028.

Nometņu 
skaits

3 8 15 20 20 20 20

 VAM1 3 5 10 10 10 10 10
 VAM2 0 3 5 10 10 10 10



Veiktie uzlabojumi Jaunsardzē

• Noteiktas kvalifikācijas prasības jaunsargu interešu izglītības programmas 
īstenotajiem, t.sk prasība pēc augstākās pedagoģiskās izglītības;

• Pastiprināta uzmanība izglītojamo drošībai nodarbībās un pasākumos;

• Būtiski pilnveidota jaunsargu interešu izglītības programma, uzsākta tās 
pakāpeniska ieviešana;

• Uzlabota mācību procesa metodiskā vadība

• Uzstādījums noturēt 8000 aktīvo jaunsargu skaitu, vienlaikus paaugstinot
jaunsargu interešu izglītības programmas 3.līmeņa beigušo skaitu (no 50
2024./2025.m.g. uz 250 2027./2028.m.g) un to iesaisti VAM īstenošanā (kā
jaunsargu instruktoru palīgi)



Jaunsargu instruktori
• JC uzdevumu pilnvērtīgai izpildei (VAM un Jaunsardzei) šobrīd plānojam kopumā par 8 štata vietām

vairāk nekā tas tika plānots iepriekšējā, 2019.gadā MK apstiprinātajā informatīvajā
ziņojumā

GADS 2021 2022 2023 2024 Kopā
Informatīvajā 

ziņojumā plānotais 
jaunu amata vietu 
pieaugums 
(salīdzinājumā pret 
iepriekšējo gadu)

20 48 45 45 158

Atbilstoši vidēja 
termiņa budžeta 
ietvaram 2021,, 2022. un 
2023, gadam piešķirto 
amata vietu pieaugums 
(salīdzinājumā pret 
iepriekšējo gadu)

10 33 25 0 68

166

Nepieciešamais 
papildus amata vietu 
pieaugums 
(salīdzinājumā pret 
iepriekšējo gadu)

0 37 35 26 98


