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VIEDOKĻI
Jau 28 gadus Zemessardze ir
lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra. Iesaistoties tajā,
Latvijas Republikas pilsoņi
brīvprātīgi kalpo savai valstij,
rūpējas par tās drošību un aizsardzību. Cik liela nozīme un
nepieciešamība ir Zemessardzei, viedokļos dalās cilvēki,
kas ar to ir cieši saistīti.

Jānis
Rieksts,
Lazdonas
pagasta
pārvaldes
vadītājs,
bijušais
26. bataljona transporta
nodaļas vadītājs:
— Kopš Zemessardzes dibināšanas tai ir bijusi liela nozīme
sabiedrībā, valsts aizsardzībā.
Lai gan jāsaka, ka kādu periodu
par to runāja mazāk, varbūt pat
nebija intereses, bet pašlaik tā
atkal ir svarīga un arvien vairāk
jaunu cilvēku izvēlas kļūt par
zemessargiem. 90. gados, kad
tika dibināta Zemessardze, bija
jūtams liels patriotisms. Tajā
laikā vēl nebija attīstījusies ne
policija, ne robežsardze. Zemessargi veica dažādus pienākumus,
arī sargāja Latvijas valsts robežas.
Cilvēki to darīja, patriotisma
vadīti, lai gan nebija nodrošināts
ne aprīkojums, ne nepieciešamā
tehnika. Gadu gaitā ir izveidojusies profesionāla armija, aizsardzības jomā tiek nodrošināts
viss nepieciešamais ekipējums,
profesionālas apmācības. Domāju, ka lielāka uzmanība jāvelta
jauniešu izglītošanai šajā jomā.
Skolās jānodrošina jaunsargu
mācība. Protams, ir novadi un
pagasti, kuros vairāk tiek strādāts ar jaunsargiem, bet noteikti
Jaunsardze jāievieš visās skolās.
Jaunieši, kuru ģimenēs ir bijušie
zemessargi vai pašlaik kāds
darbojas Zemessardzē, ir daudz
zinošāki. Caur stāstiem tiek radīta interese, un ļoti iespējams,
ka šie jaunieši nākotnē izvēlēsies
iestāties Zemessardzē.

Daneks
Sīpols,
Zemessardzes
25.
kājnieku
bataljona Kaujas atbalsta rotas
vecākais zemessargs:
— Kopš 1996. gada darbojos Zemessardzē, bet pirms tam
dienēju Latvijas armijā. Salīdzinot laiku, kad pats tikko kļuvu
par zemessargu, ar šo brīdi,
Zemessardze ir ļoti attīstījusies,
apstākļi ir uzlabojušies. Ekipējums, bruņojums, ieroču klāsts
tiek papildināts. Tehnika tiek
mainīta. Manuprāt, Zemessardze
pašlaik sniedz plašas iespējas,
apgūstot jaunas prasmes, sekojot
līdzi aktuālajiem jautājumiem,
jaunumiem tehnoloģijās. Uzskatu, ka Zemessardze ir dzīvesveids
un ir jābūt vēlmei tajā darboties. Prasmes, kas tiek apgūtas
Zemessardzē, palīdz arī ikdienā.
Piemēram, orientēšanās vai pirmā
medicīniskā palīdzība. Zemessardze paver plašas iespējas, un
zemessargiem vienmēr ir, kur
tiekties, attīstīties un augt profesionālajā jomā, veidot karjeru.

Zemessardze – valsts drošībai un aizsardzībai
1991. gada 23. augustā kā viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas Republikas
likumiem tika pieņemts likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, kas noteica, ka Latvijas Republikas Zemessardze ir brīvprātīgs militarizēts sabiedrības
pašaizsardzības formējums.
Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās
aizsardzības pamats. Tā dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi
kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessargi savus

zemessarga pienākumus pilda no pamatdarba vai studijām brīvajā laikā.
Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav
vecāki par 55 gadiem.
Zemessardzei ir ļoti liela nozīme, jo tā ir bruņota Latvijas tauta, kas ir gatava
kritiskos momentos aizsargāt gan valsti, gan savu ģimeni, gan arī demokrātiju un
tās vērtības, uz kurām balstās mūsu valsts. Raugoties uz dažādajām situācijām
pasaulē, saprotams, ka aizsardzība ir ļoti nepieciešama.

Zemessardze — tas ir dzīvesveids
Saruna ar Zemessardzes 25. kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas kaprāli Uldi Lieldienu
Zemessardzei jau kopš tās
dibināšanas 1991. gada 23.
augustā ir bijusi īpaša loma
Latvijas vēsturē. Par zemessargiem kļūst, patriotisku
jūtu vadīti. Tas ir aicinājums
un izveidojas par dzīvesveidu. To apstiprina daudzi
zemessargi, arī Zemessardzes
25. kājnieku bataljona Kaujas
atbalsta rotas kaprālis Uldis
Lieldiens.
— Tu Zemessardzē esi jau
kopš tās pirmsākumiem. Kāds ir
tavs ceļš uz Zemessardzi?
— Laikā, kad tika dibināta Zemessardze, par to plaši nerunāja,
nebija reklāmas ar aicinājumu tajā
stāties. Tie, kuriem bija interese,
paši meklēja iespējas. Viss sākās
jau barikāžu laikā, kad, patriotisma
vadīts, devos uz Rīgu. Zemessardze
tam visam bija tikai pareizs turpinājums. Laika gaitā Zemessardze ir
kļuvusi par dzīvesveidu. Viss sākās ar
robežu sargāšanu. Tagad, atskatoties
uz pirmsākumiem, saprotu, ka tas
bija liels risks. Uz maiņu bija viens
ierocis. Nebija nedz ekipējuma, nedz
atbilstoša aprīkojuma, nedz taktikas.
Bet guvām vērtīgu pieredzi.
— Kā laika gaitā ir mainījies
dienests Zemessardzē?
— Tāpat kā tagad, arī tajā laikā
Zemessardzē stājās brīvprātīgi.
Notika mācības, profesionāla pilnveidošanās. Bet pamazām viss ir
mainījies un attīstījies. Zemessardze ir tikai guvusi lielāku nozīmību
un sniedz plašākas iespējas. Ar nepieciešamo tiekam nodrošināti, apmācības norisinās gan tepat Latvijā,
gan ārvalstīs, līdz ar to apgūstam
dažādu valstu taktiku. Pirmsākumos paši gādājām apģērbu, pielāgojām formas, bet šobrīd viss tiek
nodrošināts — sākot no apģērba un
apaviem, līdz pat guļammaisiem,
higiēnas piederumiem un citam
nepieciešamajam aprīkojumam.
Attīstās tehnoloģijas, ir jāpārzina to pielietojums. Mācībās ir
iespējams iepazīties ar jaunumiem
un apgūt to lietošanu. Piemēram,
droni, termovīzeri, nakts redzamības ierīces. Ir jāpārzina arī pretinieku taktikas.
Sākotnēji par dienestu Zemessardzē netika saņemta karavīra alga,
šobrīd tā ir viena no motivējošām
lietām, kas piesaista jaunos zemessargus. Protams, ir bijušas krīzes
situācijas, kad nebija līdzekļu, lai
atbalstītu Zemessardzi, bet vienmēr bija zemessargi, kuri nāca un
darbojās.
— Šobrīd virzies pa karjeras
kāpnēm, esi kaprālis un instruktors, bet pēc laika būsi jau
seržants.
— Militārā joma mani vienmēr
ir interesējusi, pat aizrāvusi. Man
kā komandējošā sastāva pārstāvim
nepieciešamas lielākas zināšanas
un augstākas prasmes, lai mācībās

— Zemessardze ir aicinājums. Laika gaitā tas kļūst par dzīvesveidu, — uzskata kaprālis Uldis Lieldiens.

Zemessardzē ļoti nozīmīga
ir komanda. Nekad nebūs tā,
ka vājākais posms tiks pamests.
Motivēšu darboties,
iedrošināšu.
to varētu mācīt citiem zemessargiem. Prasīt no viņiem to, ko pats
nezinu un neesmu pamēģinājis,
nevaru. Es kā komandieris vispirms
parūpēšos, lai apmācību laikā mani
zemessargi būtu paēduši, justos
labi. Zemessardzē ļoti nozīmīga ir
komanda. Nekad nebūs tā, ka vājākais posms tiks pamests. Motivēšu
darboties, iedrošināšu. Zemessargi
nepārtraukti tiek motivēti, ieinteresēti apgūt jaunas zināšanas, celt
kvalifikāciju, attīstīties aizsardzības,
militārajā jomā.
Lai iegūtu augstākas pakāpes,
zemessargam ir nepieciešama
vēlme un apņēmība. Ja arī kaut
kas nesanāk, nedrīkst padoties,
atkāpties no mērķa. Pēc kaprāļa
nākamā pakāpe ir seržants. Šobrīd
izeju kursus, kuri sastāv no sešiem
blokiem, lai iegūtu šo pakāpi.
— Kādas ir iespējas, ko paver
Zemessardze?
— Zemessardze sniedz daudz
iespēju. Viena no tām — iepazīties

ar jauniem cilvēkiem, atrast domubiedrus. Veidojas plašāks redzesloks, tiek gūta pieredze, kas noder
ne tikai Zemessardzē, bet bieži vien
arī ikdienā.
Zemessardzes 25. kājnieku
bataljonam ir izveidojusies lieliska
sadarbība ar Madonas novada pašvaldību un Valsts policiju, līdz ar to
rūpējamies par kārtību pasākumos
novadā, piedalāmies pazudušu
cilvēku meklēšanā, dažādās parādēs. Uzskatu, ka darbs tiek veikts
profesionāli, tiek novērstas konfliktsituācijas.
Lieliska iespēja ir apmācības —
gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. Ir
iespēja gūt jaunas prasmes.
Zemessargs tiek nodrošināts ar
apģērbu, mācību laikā tiek organizēta ēdināšana.
Zemessardze ir kļuvusi ļoti
profesionāla un arī noslogota, jo
regulāri notiek mācības, tiekam
aicināti uz pasākumiem. Ļoti bieži
pasākumos pieejams interaktīvs

Zemessardzes stends, iepazīstinot
iedzīvotājus ar jaunākajām tehnoloģijām un ieročiem. Labprāt
dodamies arī uz skolām, lai par
Zemessardzi stāstītu jauniešiem
un aicinātu viņus iesaistīties. Tiek
organizēti rotas saliedētības pasākumi, kuros iesaistās arī ģimenes
locekļi. Gada izskaņā tiek pasniegti
apbalvojumi arī par personiskajiem
sasniegumiem.
Forma sniedz respektu, bet tā
ir jānēsā ar cieņu un atbildību.
Ikvienam zemessargam ir sava
loma Zemessardzē. Tas, ka viņš,
piemēram, nevar vairs skriet, nenozīmē, ka viņš ir kļuvis nederīgs.
Bataljonos ir nepieciešami gan
šoferi, gan pavāri, mediķi, un ir
pieejami citi amati. Katram ir sava
īstā vieta un pienākumi, amats,
kuru spēj veikt. Ir plašs klāsts.
Manuprāt, izvēloties Zemessardzi,
cilvēks ir tikai ieguvējs.
Zemessargi ir aktīvi cilvēki, kas
iesaistās visdažādākajos pasākumos. Tikko norisinājās Zemessardzes 28. sporta spēles. Sīvā cīņā
starp 27 komandām 25. bataljons
kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu. Tāpat norisinās arī pasaules mēroga
sacensības. Bet jau 17. augustā
„Lāčplēšos” notiks rotas saliedēšanas pasākums ar sportiskām aktivitātēm. Būs dažādas disciplīnas ar
humora piedevu. Galvenais, lai pasākums ir aizraujošs un interesants

ZEMESSARDZE
• Zemessardze dibināta
1991. gada 23. augustā.
• Kopējais zemessargu
skaits: 8280.
• Zemessargi vecumā no
26 līdz 35 gadiem: 37%.
• Rekrutētie zemessargi
2018. gadā: 803.
• Zemessardzes 25.
kājnieku bataljons ir
dibināts 1991. gada
17. oktobrī.
• 2002. gadā
Zemessardzes
reorganizācijas laikā
tas tiek apvienots ar
Zemessardzes
26. kājnieku bataljonu.
• Kaujas atbalsta rota ir
viena no četrām
25. kājnieku bataljonā.
• Bataljona atbildības
teritorija ietver
Gulbenes, Madonas,
Cesvaines un Lubānas
novadu.
• Kopš 2017. gada
6. jūlija Zemessardzes
25. kājnieku bataljona
komandieris ir
pulkvežleitnants Ģirts
Pintāns.
ne tikai pašiem zemessargiem, bet
arī viņu ģimenēm. Pozitīvi cilvēki
cits citu uzlādē.
— Vai jaunieši ir pietiekami
ieinteresēti savu nākotni saistīt
ar militāro karjeru, iesaistās
Zemessardzē?
— Viena no motivācijām ir karavīra alga, kas nenoliedzami motivē
Zemessardzē iesaistīties arī jauniešus. Bet, manuprāt, ļoti nozīmīgi
un lietderīgi būtu skolās ieviest
aizsardzības mācību. Daudzās skolās tā būs, jau uzsākot jauno mācību
gadu. Tā ir nepieciešama, lai jaunieši apgūtu disciplīnu, kārtību, cieņu
un mīlestību pret savu zemi. Diemžēl lielai daļai mūsu jaunatnes šis ir
svešs jēdziens. Jauniešiem tomēr ir
ļoti plašas iespējas. Piemēram, pēc
vidusskolas absolvēšanas jaunieši
iestājas Zemessardzē. Ir iespēja
pārbaudīt savas spējas, atbilstību
militārajai karjerai. Pēc pamatkursa
apmācības daudzi jaunieši ir devušies tālāk uz militārajām mācībām.
— Zemessardzē neesi viens
pats, bet vairākus gadus tur
darbojas arī tava sieva.
— Jā, Ieviņa Zemessardzē ir nu
jau piekto gadu. Laika gaitā radīju
interesi arī viņai, un viņa nolēma
iestāties. Tā kā viņa ir ļoti sportiska,
iesaistās dažādās aktivitātēs, piemēram, “Noskriet ziemu”,” Stirnu
buks” un citās, arī Zemessardzē
var trenēt šīs iemaņas un prasmes,
attīstīt izturību. Tāpat aizrauj arī
apmācības un to sniegtās iespējas,
zināšanas, jaunas prasmes.
Arī dēlu Jāni, kam tūlīt būs vienpadsmit gadu, cenšamies iesaistīt
Zemessardzes pasākumos. Ņemu
līdzi uz parādēm, piedalāmies
sacensībās. Viņam ir interese par
to. Domāju, ka nākotnē iesaistīsies
Jaunsardzē, apgūs pamatprasmes,
un tad turpinājums noteikti būs
Zemessardze. Viņam ir tā iespēja,
ka mēs ar sievu jau esam iesaistījušies, līdz ar to radām interesi gan
aktīvi darbojoties, gan vienkārši
apmeklējot pasākumus.
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Kaujas atbalsta punkts – sabiedrībai
14. jūnijā Madonā, Ozolu
ielā 24, svinīgā ceremonijā,
piedaloties Madonas novada
pašvaldības domes, Valsts
policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Madonas iecirkņa
pārstāvjiem, Zemessardzes
komandierim un aizsardzības
ministram Artim Pabrikam,
tika atklāts Zemessardzes
25. kājnieku bataljona rotas
atbalsta punkts.
Atklājot atbalsta centru, Latvijas
Republikas aizsardzības ministrs
Artis Pabriks uzsvēra, ka Madonas
loma Vidzemē no aizsardzības un
drošības skatpunkta pieaug. Latvijas
Bruņotie spēki ir kaujasspējīgi un ar
katru dienu kļūst tikai spēcīgāki. Galvenais, kas ir nepieciešams — ne tikai
bruņojums un ekipējums, bet arī
nesalaužama ticība un pārliecība gan
par savu valsti, gan savām vērtībām.
Šis punkts visvairāk nozīmīgs ir
tieši sabiedrības sadarbībai ar Bruņotajiem spēkiem. Uz šejieni var nākt
ikviens iedzīvotājs, lai rastu atbildes
uz interesējošajiem jautājumiem par
Zemessardzi.
— Nosacīts zemessargu atbalsta
punkts Madonā darbojas jau vairākus
gadus, bet tas veica tikai administratīvās funkcijas. Tagad sadarbībā
ar Madonas novada pašvaldību Madonā, Ozolu ielā 24, pirms nu jau
vairāk nekā mēneša tika atvērts rotas
atbalsta punkts. Pašlaik tas darbojas
kā vieta, uz kuru iedzīvotāji nāk, lai
iestātos Zemessardzē, te pulcējas
esošie un bijušie zemessargi, bet
ilgtermiņā ir mērķis izveidot rotas
atbalsta punktu, kur ne tikai veiks
administratīvās funkcijas, bet arī
glabāsies ekipējums, būs fiziskā
apsardze un transports. Tādā veidā
zemessargiem atvieglosim pieeju
nepieciešamajam ekipējumam, un
mums būs iespēja organizēt mācības
tepat Madonas novadā, — pastāsta
Zemessardzes 25. kājnieku bataljona

LR aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Zemessardzes 25. kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas
komandieris kapteinis Edgars Līcītis atbalsta punkta atklāšanas dienā 14. jūnijā.
Kaujas atbalsta rotas komandieris
kapteinis Edgars Līcītis. — Atbalsta
punktā joprojām norit labiekārtošanas darbi, bet paralēli tam iedzīvotājiem ir iespēja saņemt informāciju
par Zemessardzes aktivitātēm un
piedāvātajām iespējām. Drīzumā tiks
izveidota mācību telpa, kurā notiks
dažādas teorētiskās apmācības.
Komandieriem būs aprīkota telpa,
lai sagatavotos mācībām, sastādītu
mācību plānus.
Kā norāda komandieris kapteinis
Edgars Līcītis, lai iestātos Zemessardzē, ir jābūt Latvijas pilsonim
vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kurš
nav krimināli sodīts.
— Lai kļūtu par zemessargu, kandidātiem ir jānāk uz atbalsta punktu,
kur viņi aizpildīs pieteikumu. Pēc
tam bataljona ārsts nosūtīs uz ārstu
komisiju. Ārstu komisiju apmaksā
Nacionālie bruņotie spēki, līdz ar to

nav jāiegulda savi līdzekļi. Paralēli
tam tiek noskaidrots, vai potenciālais
zemessargs nav krimināli sodīts. Ja
viss ir kārtībā un tiek uzņemts Zemessardzē, jaunais zemessargs brauc
uz Gulbeni, kur saņem formu, dod
zvērestu, kļūstot par pilntiesīgu zemessargu. Iestājoties Zemessardzē,
katram ir jāiziet pamatapmācības
kurss. Zemessargam par katru dienu,
kad viņš apmeklē apmācības, tiek
maksāts atalgojums, kas ir atkarīgs
no viņa pakāpes un izdienas. Jaunais
zemessargs saņem 29 eiro dienā, un
10 eiro ir pārtikas nauda, kas tiek
saņemta, ja apmācības vai pasākuma
laikā netiek nodrošināta ēdināšana.
Tātad kopā par vienu mācību dienu
var saņemt, sākot no 39 eiro. Līgums
ar zemessargu tiek slēgts uz pieciem
gadiem. Ja tas tiek pagarināts, atkal
tiek veikta medicīniskā pārbaude.
Šī iespēja noteikti ir vērtējama ļoti

pozitīvi, jo ne visi regulāri apmeklē
ārstus un zina savu vispārējo veselības stāvokli. Ikviens ir laipni aicināts
iestāties Zemessardzē un nebaidīties, ka nebūs atbilstošs kandidāts.
Katram ir sava loma. Galvenais ir
veselība. Ja veselības stāvoklis ir
atbilstošs, visu pārējo var iemācīties
apmācību laikā un var arī uzlabot
fizisko sagatavotību.
Jautāts, kādi ir nākamie veicamie
darbi, lai atbalsta punkts veiktu visas
tam paredzētās funkcijas, Edgars Līcītis turpina: — Nākamais mērķis ir
nodrošināt fizisko apsardzi. Atbalsta
punktā būs apsardzes norīkojums un
pults. Līdz ar to droši varēs glabāt
gan ekipējumu, gan transportu.
Edgars Līcītis aicina, pirms nākt
uz atbalsta punktu Ozolu ielā 24,
vispirms viņam piezvanīt uz tālruni 29131521 vai rakstīt uz e-pastu
edgars.licitis@mil.lv.

Regulāras mācības kvalifikācijas celšanai
Zemessardze ir izaicinājums
ikvienam pilnveidot sevi,
iegūstot jaunas zināšanas,
kopīgi darbojoties vienotā
komandā Latvijā un ārpus
tās robežām. Ļoti būtiskas ir
apmācības, to laikā tiek gūtas
jaunas prasmes un zināšanas.
Saskaņā ar apmācību plānu Zemessardzes 25. kājnieku bataljonā
aktīvi tiek organizēta bataljona karavīru un zemessargu apmācība. Tā
tiek organizēta vairākos posmos: Zemessargu pamatapmācība (bataljona
zemessargi); speciālistu apmācība
(atbilstoši ieņemamajam amatam,
piemēram, ložmetējnieks, sakarnieks, sanitārs utt.); kolektīvā apmācība (nozīmētajās vienībās, objektu
apsardzes un aizsardzības funkciju
nodrošināšana rotas un vada līmenī);
bataljona štāba apmācība (bataljona
karavīru un zemessargu apmācība
militārā lēmuma pieņemšanas procesā). Ja zemessargi vēlas pilnveidoties
un iegūt augstāku dienesta pakāpi,
viņi var mācīties instruktoru kursos.
Ir iespēja mācīties arī kopā ar mūsu
sabiedroto spēku karavīriem.
Mācības notiek uz lauka, mežā,
telpās, un tās nodrošina gan teorētisko, gan fizisko iemaņu treniņu
augstā militārajā līmenī. To biežums
var būt atšķirīgs katrā bataljonā,
bet parasti zemessargam jārēķinās,

Mācības notiek uz lauka, mežā, telpās, un tās nodrošina gan teorētisko,
gan fizisko iemaņu treniņu labā militārajā līmenī.
ka gada laikā uz mācībām jāierodas
vismaz piecas dienas. Aktīvākie zemessargi uz mācībām ierodas 1—2
reizes mēnesī. Jāuzsver, ka mācības
notiek brīvdienās.
Bataljons sadarbojas un sniedz
atbalstu sabiedrībai, vietējām pašvaldībām, kā arī valsts un civilajām institūcijām, tādējādi sekmējot bataljona
uzdevumu izpildi.
— Mācībās ļoti nozīmīga ir apvidus dažādība. Uzskatu, ka vairāk jāapgūst teritorija, kurā paši dzīvojam,
jo, ja būs X stunda, gūtās iemaņas palīdzēs labāk un veiksmīgāk aizsargāt

savu novadu, pilsētu, — pārliecināts
ir Zemessardzes 25. kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas komandieris
kapteinis Edgars Līcītis. Apmācību
klāsts ir ļoti plašs. Laiku pa laikam
mācības norit arī tepat Mārcienā,
bijušajā kara bāzes teritorijā. Nesen tur norisinājās Zemessardzes
inženierspeciālistu apmācību nometne, ko organizēja Zemessardzes
54. inženiertehniskais bataljons,
un mācību mērķis bija pilnveidot
zemessargu praktiskās iemaņas. Šo
mācību ietvaros tika organizēti divi
kursi — spridzinātāju pamatkurss un

kaujas prettanku mīnas uzstādīšana,
kurā tika integrēti arī Zemessardzes
25. bataljona kājnieki.
Zemessardzes 25. kājnieku bataljona apgādes nodaļas vecākais
speciālists kaprālis Ādolfs Grīns labprāt dalās pieredzē par apmācībām
un to nozīmi Zemessardzē: — Šā
gada sākumā apguvu Ogres inženiertehniskā bataljona spridzinātāju
kursu un ieguvu spridzinātāja sertifikātu kaujas atbalsta mācību centrā
Ādažos. Apmācību nometne, kas
risinājās Mārcienā, bija kaujas spēju
uzturēšana, praktiskā spridzināšana.
Kursa laikā apguvām spridzināšanas
pamatprincipus, drošību, dažādus
spridzināšanas veidus. Mācības ir
nozīmīgas, jo tiek celta kvalifikācija,
gūtas jaunas iemaņas. Pats Zemessardzē esmu jau kopš 2011. gada,
un tajā iestājos patriotisma vadīts.
Man bija tā pozitīvā pieredze, jo arī
abi vecvectēvi ir bijuši saistīti ar pēdējiem diviem lielajiem militārajiem
konfliktiem — Pirmo un Otro pasaules karu. No paaudzes paaudzē nav
zudusi interese par savas dzimtenes
aizsargāšanu. Mācību laikā tiek gūtas
prasmes, lai, ja atkal būs nepieciešams, arī zemessargi varētu iesaistīties savas tēvzemes aizsargāšanā.
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