Rojas vidusskolas JAUNSARGI
Rojas vidusskolas Jaunsardzē darbojas 22 jaunsargi:
- jaunākajā grupā - 14
- vecākajā grupā 8
Nodarbības vada:
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 1.novada nodaļas jaunsargu
instruktore Jolanta Jurkeviča.

Kas ir Jaunsardze?
Jaunsardzes darbības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās
apziņas un patriotisma veicināšana.
Jaunsardzes uzdevumi:
 veicināt pilsoniskās apziņas, patriotisma, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju
attīstību;
 sniegt jaunsargu kandidātiem un jaunsargiem iespēju apgūt zināšanas un prasmes,
kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā;
 sniegt jaunsargu kandidātiem un jaunsargiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas
iespējas;
 sniegt iespēju kļūt par atbildīgu un aktīvu sabiedrības locekli;
 veicināt izpratni par valsts aizsardzību;
 popularizēt Nacionālos bruņotos spēkus.

Ko Tu iegūsi Jaunsardzē?
Militārās pamatzināšanas, jaunus draugus, jaunas zināšanas un iemaņas, uzlabosi savu
fizisko sagatavotību.
Iespēju bez maksas piedalīties Jaunsardzes rīkotajos pasākumos.
Sasniedzot 18 gadu vecumu un nokārtojot noslēguma testus, saņemsi apliecību, kura Tev
dos priekšrocību rekrutēties Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī citu spēku vienībās.

Kādas zināšanas Tu apgūsi Jaunsardzē?
Atkarībā no Tava vecuma un vēlmēm, Jaunsardzē Tu iegūsi un padziļināsi zināšanas
sekojošās tēmās:
 Tūrisms- mezglu veidi, drošības sistēmas, šķēršļu pārvarēšana
 Ieroču mācība- šaušana, ieroču apkope, uzbūve
 Orientēšanās un darbs ar karti
 Pirmās palīdzības sniegšana
 Individuālās lauka kaujas iemaņas
 Vēsturē
 Ierindas mācība
 Sakaru līdzekļi, to izmantošana u.c.

Kā iestāties Jaunsardzē?
1. Jaunsardzē var brīvprātīgi darboties bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam.
2. Jaunsardzē bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam uzņem tikai ar vecāku vai
aizbildņu rakstisku piekrišanu.
3. Ikviens, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz jaunsargu instruktoram noteikta
parauga iesniegumu – anketu un kļūst par jaunsarga kandidātu.
4. Bērni un jaunieši Jaunsardzē jaunsarga kandidāta statusā darbojas ne mazāk kā trīs
mēnešus no anketas iesniegšanas brīža.
5. Lai kļūtu par jaunsargu, jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu:
Es, Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu
labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos
pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.
6. Pēc solījuma došanas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs jaunsargam izsniedz
jaunsarga apliecību.

Rojas jaunsargu sasniegumi un aktivitātesRojas novadā Jaunsardzes kustība ir samērā jauna. Rojas vidusskolā jaunsargu
nodarbības notiek kopš 2009.gada janvāra.
Rojas novada jaunsargi Jaunsardzes programmas noslēguma testos uzrāda ļoti labus
rezultātus. 2010.gadā noslēguma testos Alūksnes Kājnieku skolā Rojas vidusskolas
jaunsardze Una Gavrona pierādīja savas teorētiskās un praktiskās Jaunsardzē iegūtās
zināšanas un no 100 iespējamajiem punktiem ieguva augstos 94,8 punktus, ierindojoties
3.vietā 84 jaunsargu konkurencē, tajā pat gadā augstos 91,7 punktus ieguva arī Rojas
vidusskolas audzēknis Edgars Roze. 2011.gadā Jaunsargu programmas noslēguma testos
Artūrs Zūbergs ieguva 95 punktus. 2013.gadā Dobelē Jolanta Zlotņikova uzrādīja 6. labāko
rezultātu noslēguma testos 60 jaunsargu konkurencē, iegūstot 96.1 punktu no 100
iespējamajiem.
2011. gada vasarā Rojas novada jaunsargiem kopā ar Ventspils jaunsargiem bija
gods pārstāvēt Jaunsardzi Igaunijā, Olustverē, piedaloties Jaunsardzei radniecīgo
organizāciju nometnē.
Par tradīciju ir kļuvusi Rojas jaunsargu dalība Lāpu gājienā 11.novembrī Rojā.
Jaunsargu pašpārvaldē aktīvi darbojas jau otrā jaunsardze no Rojas novada.
Rojas jaunsargu pasākumi visbiežāk notiek sadarbojoties ar Talsu novada
jaunsargiem, jo Rojas jaunsargi ir iekļauti 401. Laidzes jaunsargu vienībā. Kopā ar Talsu
jaunsargiem par skaistu tradīciju ir izveidojies jaunsargu- absolventu salidojums pavasarī,
visbiežāk tas ir jaunsargu iecienītais laivu brauciens.
Tāpat Rojas novada jaunsargi katru gadu piedalās Jaunsardzes departamenta
1.novada nodaļas organizētajās Vīru spēlēs. Iespēju robežās piedalās citu vienību
organizētajās sacensībās, kā, piemēram, Dzintarkrasta kausa izcīņā un Tebraskrasta kausa
izcīņā. 2011. gadā Dzintarkrasta kausa izcīņā jaunākās grupas meiteņu konkurencē 3 Rojas
jaunsardzes (Agnese Sējēja, Klāra Šermukšne un Zane Zūberga) ieguva 2. vietu.
2009. gadā atsaucoties aicinājumam apzināt sava novada Lāčplēša Kara ordeņa
kavalierus, Rojas novada jaunsardze Agneses Sējēja par savu darbu saņēma atzinību, un par
aktīvu dalību Jaunsardzē nopelnīja Jaunsardzes Goda zīmi.

Kopš 2009. gada jau 6 Rojas novada jaunsargi- Una Gavrona, Agnese Sējēja, Klāvs
Štokmanis, Jolanta Zltoņikova, Jēkabs Jānis Kalniņš un Klāra Šermukšne ir nopelnījuši
Jaunsardzes Atzinības rakstu par aktīvu dalību Jaunsardzē.
FOTO- http://foto.inbox.lv/rojasjaunsargi

Kad notiek jaunsargu nodarbības Rojas vidusskolā?
Rojas vidusskolā jaunsargu nodarbības notiek pēc stundām, otrdienās, pamatskolas klasēm
no plkst.13.30 - 14.55, vidusskolas klasēm no 15.00 - 17.10 .
Kāds ir nodarbību saturs?
Jaunsargu paraugprogramma paredz apgūt tēmas gan teorētiski, gan praktiski. Nodarbības
notiek 1 reizi nedēļā 2 mācību stundas. Papildus nodarbībām, lai nostiprinātu nodarbībās
iegūtās zināšanas, tiek organizēti pārgājieni ar izdzīvošanas elementiem, nometnes,
praktiskās mācības, ekskursijas, sacensības, kā arī jaunsargi piedalās piemiņas pasākumos
un talkās.
Saites
http://foto.inbox.lv/rojasjaunsargi
www.rjc.gov.lv
www.draugiem.lv/jaunsardze
www.facebook.com/jaunsardze
https://twitter.com/jaunsardze

Foto mirkļi par jaunsargu aktivitātēm FOTO GALERIJA - JAUNSARGI

