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1. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra darbības vispārīgs raksturojums
1.1. Centra juridiskais statuss
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (turpmāk – Centrs) ir aizsardzības ministra
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.
gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1419 «Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums».
Centra darbu vada Centra direktors, kas veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.
Centra administratīvo darbību 2012. gadā nodrošināja divi departamentu direktori un
divi patstāvīgo nodaļu vadītāji.
1.2. Centra funkcijas un uzdevumi
Centra darbības mērķis ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un
sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības nozari.
Centrs veic rekrutēšanu, izglīto jaunatni valsts aizsardzības jomā, veicina jaunatnes
pilsonisko apziņu un patriotismu, nodrošina sabiedrību ar nepieciešamajiem informācijas
resursiem par valsts aizsardzības tematiku, īsteno sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām,
veicina sabiedrības izpratni par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, veido
audiovizuālos materiālus atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu
ražošanas vadlīnijām.
Lai izpildītu šīs funkcijas, Centrs veic šādus uzdevumus:
 organizē rekrutēšanas pasākumus, lai ieinteresētu Latvijas Republikas pilsoņus
kļūt par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem;
 organizē un nodrošina jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
 sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus un citus patriotiskus
pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
 izdod militāro žurnālu «Tēvijas Sargs»;
veido televīzijas raidījumu «Laiks vīriem?»;
 sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru
valsts aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo
bruņoto spēku pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus,
kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota
pieejamība;
 veido un uztur video un foto materiālu datubāzi par nozari;
 sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un
privātpersonām;
 sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, veidojot audiovizuālos
materiālus atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo
resursu ražošanas vadlīnijām.
1.3. Centra galvenie uzdevumi 2012. gadā



turpināt iepriekšējā gadā noteikto uzdevumu izpildi;
sagatavot un apstiprināt Centra vidēja termiņa attīstības stratēģiju;
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ieviest Centra darbinieku novērtēšanas sistēmu saskaņā ar jauno Valsts
kancelejas izstrādāto metodiku;
uzlabot aizsardzības sistēmas centralizēto iespieddarbu regulējumu un
koordināciju;
uzlabot koordināciju Centra sadarbībai ar NBS (turpmāk – NBS);
organizēt jauniešu militāri patriotisko spēli «Jaunie Rīgas sargi»;
organizēt Jaunsardzes 20. gadadienas svinīgos pasākumos;
sagatavot jaunsargus dalībai valsts svētku militārajās parādēs;
organizēt Baltijas jaunsargu nometni;
aktivizēt jaunsargu virtuālo pašpārvaldi;
izvērtēt Jaunsargu mācību paraugprogrammas izmaiņu nepieciešamību;
pilnībā nodrošināt jaunsargu mācību procesa uzskaiti, izmantojot e-klases
pakalpojumu;
atjaunot Mediju padomes darbību.

2. Centra finanšu resursi un darbības rezultāti

Nr.
p.k.
1.

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (Ls)
N
Finansiālie rādītāji
2011.
gadā
2012. gadā
(faktiskā izpilde) apstiprināts likumā

faktiskā
izpilde

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 883 890
(kopā)
1 Dotācijas
876 771

982 822

982 261

978 572

978 572

1 Maksas pakalpojumi un citi pašu 4562
ieņēmumi
1 Ziedojumi un dāvinājumi
2557

4250

3689

2 Izdevumi (kopā)

881 041

983 134

984 973

2 Uzturēšanas izdevumi (kopā)

878 941

966 294

968 138

2 Kārtējie izdevumi

878 941

966 294

968 138

2 Izdevumi kapitālieguldījumiem

2100

16 840

16 835

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Centram finanšu līdzekļi tiek piešķirti no valsts pamatbudžeta, pamatojoties uz likumu
par valsts budžetu kārtējam gadam.
Centra darbība tiek finansēta no AM valsts budžeta programmas − «34.00.00
Jaunsardzes centrs».
No 34. budžeta programmas izlietoti Ls 982 261. Salīdzinājumā ar 2011. gadu
piešķirts papildu finansējums 12 jaunām jaunsargu instruktoru slodzēm.
Piešķirtais finansējums apgūts par 99.9%. Budžeta programmas līdzekļi izlietoti:
rekrutēšanai saskaņā ar NBS pieprasījumu, iestādes dalībai izstādē «Skola 2012», jaunsargu
mācību procesa nodrošināšanai un pasākumiem saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu 2012.
gadam (barikāžu atceres pasākumi 13. un 20. janvārī, atceres pasākumi Ložmetējkalnā,
4
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 2012. gada publiskais pārskats

Kalpaka kauss Madonā, Tīreļpurva nometne «Baltais vilks», 4. līmeņa testu nometne,
militarizētās sacensības Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā, pulkveža J. Dalbiņa kauss, Baltijas
karavīru sporta spēles, Baltijas valstu jauniešu nometne, laivu braucieni, novadu nometnes,
NBS svētku parāde u.c. pasākumi), jaunu mācību vietu un jaunsargu grupu izveidei.
2.2. Mērķu un uzdevumu izvērtējums 2012. gadā
2.2.1. Rekrutēšana
Rekrutēšanas nodaļa (turpmāk – RN) piedalās un organizē pasākumus, lai piesaistītu
interesentus dienestam NBS, kā arī pieņem dokumentus, pārbauda tos un kandidātu lietas
nosūta NBS Atlases un rezerves personāla centram padziļinātai pārbaudei un vērtēšanai.
2012. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta rekrutēšanas pasākumiem, kuros uzrunāti
jaunieši, kas nākotnē vēlas veidot virsnieka karjeru un iegūt augstāko izglītību Latvijas
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tika rekrutēti arī jaunieši studijām Vestpointas Militārajā
akadēmijā Amerikas Savienotajās Valstīs.
2012. gadā rekrutēšanu optimizēja, padarot to vienkāršāku un saprotamāku
pretendentiem. Pārsvarā sākotnējā kandidātu pieteikšanās noritēja, izmantojot interneta
resursus, – pretendenti varēja iesniegt pieteikuma anketas un citus dokumentus elektroniski.
2012. gadā profesionālajam dienestam NBS pieteicās 1063 kandidāti, t.sk. 288
kadetkandidāti studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), no kuriem uz
atlasi nosūtīti 625 kandidāti. Profesionālajā militārajā dienestā tika iesaukti 317 karavīri
(saskaņā ar 2012. gada rekrutēšanas plānu bija jāiesauc 315 karavīri). Pārējie 438 kandidāti
netika nosūtīti atlasei dienestam NBS, jo 48 bija agrāk sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem,
265 nebija sasniedzami vai kandidēja uz 2013. gada iesaukumiem, 27 veica padziļinātu
pārbaudi, bet 98 atteicās turpināt rekrutēšanos.
Lai ieinteresētu jauniešus izvēlēties karavīra profesiju, RN darbinieki aktīvi piedalījās
un organizēja dažādus pasākumos (NBS dienas, «Skola 2012» u.c.).
Pasākumu nodrošināšanai, neskaitot personāla izmaksas, 2012. gadā tika izlietoti tikai
1571,21 lats. Pasākumu organizēšanai bieži tika izmantoti citu iestāžu materiāltehniskie un
finanšu līdzekļi, kā arī citi resursi, kas būtiski ierobežoja rīcības brīvību un samazina
aktivitāšu skaitu.
Centrs 2012. gadā sasniedza izvirzītos mērķus un izpildīja deleģētos uzdevumus –
nodrošināja NBS pieprasījumu pēc profesionālā dienesta karavīriem.
2.2.2. Jaunsardzes kustība
Brīvprātīgajā kustībā «Jaunsardze», kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts
aizsardzības jomā, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšana, darbojas
bērni un jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam.
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Jaunsardzē tiek uzņemti visi bērni un jaunieši neatkarīgi no pilsonības, sociālā statusa,
etniskās piederības vai citām pazīmēm. Vienīgais nosacījums ir − jaunsargu mācības notiek
valsts valodā.
Jaunsardzes kustības pamatā ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apguve, kas
sniedz zināšanas par valsts un armijas vēsturi, pilnveido un nostiprina pilsonisko pašapziņu,
palīdz apgūt dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas (tūrisms, topogrāfija, izdzīvošana, pirmā
palīdzība u.c.), sniedz karavīriem nepieciešamās zināšanas un pamatiemaņas.
Liela uzmanība tiek pievērsta pilsoniskajai un patriotiskajai audzināšanai. Jaunieši
piedalās valsts svētku piemiņas un atceres pasākumos, vides sakopšanas talkās, izdzīvošanas
nometnēs un izturības pārgājienos.
Pasākuma nosaukums
Starptautiskie pasākumi
ārzemēs (Igaunija, Lietuva,
Zviedrija)
Mācību pārgājieni

Pasākumu
skaits
12

Pasākuma mērķis vai
uzdevums
Starptautiskā sadarbība

Jaunsargu skaits
48

250

Jaunsardzes programma

4749

Praktiskās mācību nometnes
Mācību braucieni

8
28

Jaunsardzes programma
Jaunsardzes programma

1521
632

Pasākumi NBS vienībās

51

1457

Patriotiskās un pilsoniskās
audzināšanas pasākumi
(piemiņas un atceres
pasākumi, militarizētās
sacensības, talkas u.c.)

670

Jaunsardzes
programma/sadarbība ar
NBS
Jaunsardzes
programma/patriotiskā
audzināšana

15 472
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2012. gada novembrī Jaunsardzes kustība atzīmēja savu divdesmitgadi. 20 gadu laikā
Jaunsargu mācību programmu apguvuši aptuveni 13 000 jauniešu, no kuriem apmēram 30%
savu turpmāko dzīvi ir saistījuši ar NBS, Zemessardzi, Valsts policiju vai Robežsardzi.
Svarīgs uzdevums šajā periodā bija papildu finansējuma piesaiste mācību procesa
nodrošināšanai. Jaunsargu mācību programmas īstenošana ar pašvaldības vai izglītības
iestādes apmaksātu instruktoru deva iespēju nodrošināt un attīstīt mācību procesu Centra
ierobežotā finansējuma apstākļos.
Piešķirtais papildu finansējums Jaunsargu paraugprogrammas īstenošanai 2012. gadā
ļāva atvērt 40 jaunas mācību grupas, piesaistot Jaunsardzei vairāk nekā 1100 bērnu un
jauniešu. Vairāk nekā 50% no jaunajām mācību grupām tika izveidotas Latgales reģionā.
2012. gadā Jaunsardzes mācību paraugprogrammu īstenoja 453 mācību grupās, 241
mācību vietās, 96 Latvijas novados un 9 republikas nozīmes pilsētās. Par piešķirtajiem
līdzekļiem aizvadītajā gadā tika organizēti 979 pasākumi jaunsargiem, kuros piedalījušies
23 199 dalībnieki.
2012. gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un jaunsargu mācību
programmu dažādos līmeņos apguva vairāk nekā 6100 bērnu un jauniešu.
Jaunsargu 4. līmeņa noslēguma testus NBS Kājnieku skolā kārtoja 204 jaunsargi.
Pārbaudījumos bija ieskaites testi tūrisma tehnikā, orientēšanās, pirmās palīdzības sniegšanā,
šaušanā, ierindas mācībā un lauku kaujas iemaņās. Pēc testu nokārtošanas jaunieši saņēma
apliecības par Jaunsarga mācību programmas apguvi un viņiem tika dota iespēja iestāties
Zemessardzē vai dienestā NBS.
Novembrī darbu sāka jaunsargu pašpārvalde, kuras galvenais uzdevums ir pārstāvēt
jaunsargu intereses.
2012. gada jūnijā tika aizsākta jauna tradīcija − organizēta nometne Baltijas valstu
militāro jauniešu organizāciju dalībniekiem (Baltic Guards – 2012). Nometne notika Cēsīs un
tajā piedalījās 110 jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Nometnē piedalījās jaunsargu
organizācijas no Baltijas valstīm – «Jaunsardze» (Latvija), «Kodututred», «Noored Kotkad»
(Igaunija), «Šauliu sajunga» (Lietuva) – un Cēsu novada jaunieši.
2.2.3. Sabiedrības un sadarbības partneru nodrošināšana
ar aktuālo informāciju par valsts drošības un aizsardzības tematiku
Militārās informācijas departamenta (turpmāk – MID) uzdevums ir informēt
sabiedrību par AM, NBS vienību un AM padotībā esošo iestāžu darbību, izdodot militāro
žurnālu «Tēvijas Sargs» un sagatavojot iknedēļas raidījumu «Laiks vīriem?», kā arī regulāri
atspoguļojot NBS karavīru dalību starptautiskajās militārajās operācijās. MID nodrošina
audiovizuālo materiālu sagatavošanu par aizsardzības nozares aktualitātēm, koordinē, plāno
izdevumus un 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 (piemēram, veidlapas, ieroču uzskaites grāmatas) u. tml.
2012. gadā MID Audiovizuālās nodaļas darbinieki piedalījās 384 filmēšanas un 519
fotografēšanas pasākumos, tajā skaitā Afganistānā, Čehijā, Lietuvā un Igaunijā, fiksējot
Latvijas karavīru dalību starptautiskajā operācijā un piedaloties mācību projektos.
Centrs ar video un foto materiāliem ir nodrošinājis nacionālos un reģionālos medijus.
Ir izveidota pieeja lejupielādēt foto attēlus pilnā izšķirtspējā no AM mājas lapas, kas dod
iespēju ziņu portāliem publicēt foto attēlus bez atsevišķas saskaņošanas ar Centru.
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Uzturot un ikdienā papildinot foto materiālu arhīvu ar fotogrāfijām par aizsardzības
nozari, tiek nodrošināta AM un NBS mājas lapa, militārais žurnāls «Tēvijas Sargs», kā arī citi
poligrāfijas izdevumi.
2012. gadā tika sagatavoti 43 militāri patriotiskie oriģinālraidījumi «Laiks vīriem?»
pārraidīšanai LTV1, izveidota NAA 20 gadu jubilejai veltīta videofilma par pirmo NAA
rektoru brigādes ģenerāli Valdi Matīsu, informatīvais materiāls par studiju iespējām NAA,
videofilma par Sauszemes spēku brigādes 1. Kājnieku bataljona 20 gadu vēsturi un
Jaunsardzes kustības 20 gadu jubilejas filma.
Centra radošā grupa piedalījās starptautiskajās militārajās mācībās «Sabre Strike
2012», «Baltic Zenith 2012», «Baltic Host 2012», BRTE 12 un BRTE 13 un nodrošināja
mācību vingrinājumu un uzdevumu ātru un savlaicīgu atspoguļošanu foto un video galerijās
(video sižetos), kas tika ievietotas NBS mājas lapā; fiksēja svarīgākās norises starptautiskajā
drošības forumā «Rīgas konference», kā arī piedalījās NATO vidējā un augstākā līmeņa štāba
virsnieku vingrinājumos «Steadfast Pyramid 2012» un «Steadfast Pinnacle 2012», NATO
Industrijas dienās un NATO starptautiskajā studiju kursā NAA.
Centra video operatori nodrošināja Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL)
augstākās militārās vadības mācību kursa «Mediju komunikācijas iemaņas» veiksmīgu norisi,
sniedzot atbalstu koledžas pasniedzējiem un pedagogiem, un veica NAA jaunākā štāba
virsnieka kursa mediju treniņus. Tās ir informatīvās nodarbības, kurās dažādu vienību
pārstāvji sadarbībā ar Centra filmēšanas grupu sagatavo ziņojumu sniegšanai (komunikācijai)
elektroniskajiem masu medijiem.

Regulāri izdošanai tika sagatavots ikmēneša militārais žurnāls «Tēvijas Sargs», kas ir
vienīgais šāda veida izdevums latviešu valodā un populārā veidā sniedz sabiedrībai militāra
rakstura informāciju par aktualitātēm aizsardzības jomā. Galvenie temati bija saistīti ar
aktualitātēm starptautiskajā operācijā Afganistānā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un
atbalstu Latvijas karavīriem viņu atbildīgajā uzdevumā. Kopējā žurnāla tirāža 2012. gadā bija
60 000 eksemplāru.
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Ar poligrāfijas materiāliem tika nodrošinātas starptautiskās militārās mācības «Saber
Strike 2012», sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā (Supreme Headquarters
Allied Powers Europe, SHAPE) rīkotie vingrinājumi «Steadfast Pyramid 2012» un «Steadfast
Pinnacle 2012», Latvijas armijas 93. gadadienas svinības Vērmanes dārzā, Baltijas valstu
jaunsargu nometne «Baltijas sargi 2012: Cēsis cauri gadsimtiem», kā arī ārpolitikas un
drošības politikas forums «Rīgas konference 2012» u.tml.
Papildus drukātajiem darbiem tika sagatavoti elektroniskie dizaini NBS Apvienotajam
štābam, AM, NBS Gaisa spēku aviācijas bāzei, NBS Jūras spēku flotilei, kā arī Militāro
atašeju rokasgrāmata, elektroniskās apsveikuma atklātnes Mātes dienā, Līgo svētkos, valsts
svētkos un Ziemassvētkos.
Nr.p.k.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Žurnāla lasītāji
AM struktūras un
pakļautības iestādes, NBS
vienības
Rekrutēšanas punkts
(reprezentācijai)
Jaunsardze
Latvijas kontingents
starptautiskajā operācijā
Afganistānā
Valsts drošības iestādes
(Drošības policija, Rīgas
pašvaldības policija u.c.)
un sadarbības partneri
Latvijā un ārzemēs
Abonenti ārzemēs un
Latvijā, sūtot pa pastu
Abonenti (“Latvijas pasts”
un “Preses serviss”)

Eksemplāru skaits
~3136

~100
~750
~50

~432

~42
~490

Kopš 2003 .gada Latvija ir Eiropas Militārās preses asociācijas (EMPA) biedre
(http://www.empamil.eu). 2011. gadā tika ievēlēta jauna EMPA valde un par organizācijas
prezidenti kļuva militārā žurnāla «Tēvijas Sargs» galvenā redaktore. Turpmākos četrus gadus
EMPA prezidentvalsts ir Latvija. EMPA darbojas 20 Eiropas valstu pārstāvji.
2012. gadā Latvijas prezidentūras ietvaros sadarbībā ar Future Soldier
(http://www.natoexhibition.org) tika organizēts EMPA kongress Prāgā.

3.

Personāls

2012. gadā Centrā bija apstiprināta 81 štata amata vieta (no tiem viens ierēdnis).
Faktiski iestādē strādāja vidēji 109 darbinieki (no tiem septiņi profesionālā dienesta karavīri).
Daļa no iestādes darbiniekiem strādāja nepilnu darba slodzi.
2012. gada 1.oktobrī saskaņā ar Ministra kabineta lēmumu Centram papildus piešķīra
finansējumu 12 amata slodzēm.
Budžeta iespēju robežās Centra darbinieki paaugstināja savu profesionālo kompetenci
dažādos kvalifikācijas kursos un semināros.
Centrā 2012.gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 12 darbinieki, atvaļināti trīs
profesionālā dienesta karavīri, bet pieņemti darbā 24 darbinieki un divi profesionālā dienesta
karavīri pārvietoti uz Centru dienesta turpināšanai.
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Darbinieku sadalījums pēc
vecuma grupām
No 20 līdz 39
gadiem (42)
No 40 līdz 59
gadiem (59)
Vairāk nekā 60
gadi (8)

4. Komunikācija ar sabiedrību
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai
Pamatinformācija par iestādi ievietota internetā Centra mājaslapā www.rjc.gov.lv).
Informācija par iestādes publiskajiem pakalpojumiem atrodama portālos www.sargs.lv) un
www.latvija.lv.
Saziņas tīklos: “Facebook” mājaslapā ar adresi http://www.facebook.com/Jaunsardze
un „Draugiem.lv” mājaslapā ar adresi http://www.draugiem.lv/jaunsardze/ pieejama
informācija par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem
jautājumiem.
Detalizēta informācija par militārā žurnāla “Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta
mājaslapā www.sargs.lv).
Pretendenti dienestam NBS vai studijām var pieteikties, elektroniski aizpildot
kandidāta pieteikuma anketu (http://www.rjc.gov.lv/Rekrutesana.aspx).
4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Centrs sadarbojas ar tādām nevalstiskajām organizācijām kā Latvijas Nacionālo
partizānu apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latviešu virsnieku apvienība,
Latvijas Rezerves virsnieku asociācija un Latviešu strēlnieku apvienība, kā arī Latvijas
ģenerāļu klubs. Minētās nevalstiskās organizācijas popularizē militārās tradīcijas un kultūru,
informē par militārās izglītības un jauniešu interešu izglītības iespējām, kā arī sekmē
jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar Latvijas Transatlantisko organizāciju, 2012.
gadā notika Baltijas valstu jaunsargu nometne «Baltijas sargi 2012: Cēsis cauri gadsimtiem».

5. Nākamajā gadā plānotie galvenie pasākumi:







turpināt 2012. gadā noteikto uzdevumu izpildi;
aktualizēt jaunsargu mācību paraugprogrammu;
nodrošināt jaunsargu mācību procesa uzskaiti, izmantojot e-klases pakalpojumu;
aktivizēt sadarbību ar NVO;
izstrādāt jaunsarga un jaunsargu instruktora formas tērpa nēsāšanas nolikumu;
veicināt cittautiešu integrāciju;
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sadarbībā ar NBS un AM speciālistiem attīstīt Jaunsardzi kā primāro rekrutēšanas bāzi
dienestam NBS;
nodrošināt informācijas par dienesta iespējām NBS izplatīšanu masu pasākumos, kurus
organizē un atbalsta aizsardzības nozares iestādes;
optimizēt rekrutēšanas un atlases funkcijas, sinhronizējot pasākumu norisi un
koordinējot iesaistītās apakšvienības;
sagatavot jaunsargus dalībai valsts svētku militārajās parādēs;
veicināt patriotiskas sabiedrības veidošanu Latvijā;
veicināt NBS atpazīstamību sabiedrībā un pozitīva tēla veidošanu;
turpināt Latvijas prezidentūru Eiropas militārās preses asociācijā.
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