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Militārā joma paaudzēs
Kopīgas intereses un mērķi, 
patriotisms, kas vieno, ir stipras 
ģimenes pamatakmens. Vecāku 
lepnums ir bērni, kas ieklausās 
vecāku pieredzē, mācās vērtības 
un tās attīsta, veidojot savu dzīvi. 
Dzelzavietis RITVARS LĒĢERIS ar 
sievu Ilzi audzina četrus bērnus —  
Samantu, Maiguru, Dāvi un Raiti —  
un lepojas, ka trīs no bērniem 
šobrīd seko vecāku piemēram un 
darbojas Jaunsardzē.

— Ritvar, kā aizsākās jūsu 
interese par Zemessardzi?

— Mācoties Rankas lauksaim-

niecības skolā, tur norisinājās mili-
tārās apmācības. Instruktors ar savu 
pieeju radīja interesi par to. Jau tajā 
laikā tas mani aizrāva. Ar militāro 
jomu esmu saistīts kopš 1993. gada, 
kad tas vēl bija obligātais dienests, 
bet Zemessardzē iestājos 1996. 
gadā un dienēju Rīgas 11. bataljonā. 
No 2001. gada dienēju Ādažu bāzē, 
bet atbraucot no misijas Irākā 2004. 
gadā, šo karjeras posmu noslēdzu. 
Militārā joma man ir bijusi tuva 
vienmēr, ļoti saistīja un uzrunāja, 
tādēļ pēc misijām atkal atgriezos 
Zemessardzē — Rīgas 19. bataljonā. 
Militārā karjera ir veidota daudzu 
gadu garumā, bet ar pārtrauku-

miem. Mēģinot ko citu, vienmēr 
esmu atgriezies pie tās. Pamēģināju 
dzīvot un strādāt Anglijā, bet tas 
bija ļoti grūts periods. Prom biju 
septiņus mēnešus, bet atgriezos, 
jo sapratu, ka nevaru dzīvot svešā 
vietā. Nevarēju vien sagaidīt to 
dienu, kad atgriezīšos Latvijā. Esmu 
savas dzimtās vietas patriots. At-
griezies dzimtajā pagastā Dzelzavā, 
turpināju dienēt Zemessardzes 25. 
kājnieku bataljonā. Dzelzavā atgrie-

zos tādēļ, ka te ir manas mājas un, 
ilgu laiku dzīvojot pilsētās, esmu 
sapratis, ka man tomēr vairāk patīk 
lauki, dabas tuvums. Plašas iespējas 
ir arī laukos. 

— Ilze, arī jūsu ikdiena ir 
saistīta ar Zemessardzi. Kas jūs 
pamudināja tajā iesaistīties?

— Zemessardzē darbojos nu 
jau sešus gadus. Interese par to 
bija, un, vīra pamudināta, nolēmu 
pamēģināt. Viegli nav, bet grūtības, 
ar kurām nākas saskarties, neļauj 
apstāties, bet gan turpināt un cīnī-
ties. Vismaz šobrīd, bet turpināšu 
dienēt Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljonā.

Ritvars un Ilze darbojas Zemessardzē, arī bērni ir ieinteresēti par militāro jomu — gan darbojas Jaunsardzē, gan 
ir izvēlēts profesionālais dienests.                                                                              

Šovasar Zemessardzei ap-
ritēs jau 29 gadi, un šajā 
laikā tā ir izveidojusies par 
skaitliski lielāko Nacionā-
lo bruņoto spēku struktū-
ru un valsts aizsardzības 
pamatu. Pašlaik Zemes-
sardzē dienē 8300 Latvijas 
pilsoņi un pilsones, kuri ir 
devuši zvērestu brīvprātīgi 
kalpot savai valstij, rūpē-
joties par tās aizsardzību. 
Viedokli par Zemessardzi 
kā teritoriālo aizsardzības 
pamatu pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks:

„Zemessardzes vienības ir izvietotas visos Latvijas reģionos. 
Vidzemē atrodas Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde, un tās 
sastāvā ir 25. kājnieku bataljons, kam 21. maijā pievienojās 15 
jauni zemessargi no Cesvaines, Gulbenes, Madonas un Lubānas 
novada, dodot svinīgo zvērestu Oskara Kalpaka dzimtajās mājās 
„Liepsalās”. Man ir patiess prieks par viņiem un ikvienu zemes-
sargu, kurš uzsāk dienestu, padarot Zemessardzi spēcīgāku un 
Latviju — drošāku.

Zemessardzes galvenais uzdevums ir iesaistīt Latvijas Repub-

likas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā, taču 
Zemessardze veic daudzus svarīgus uzdevumus arī miera laikā. 
Vidzemē izvietotie  bataljoni piedalās avārijas, ugunsdzēsības, 
glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēša-

nā, inženiertehniskais bataljons neitralizē sprādzienbīstamus 
priekšmetus.

Lai ierobežotu „Covid-19” izplatību, Zemessardzes 2. Vidze-

mes brigāde turpina sniegt atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas 
Savienības ārējās robežas uzraudzībā. Zemessardzes gatavības 
pārbaudes sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm apliecināja, 
ka Zemessardze ir gatava sniegt atbalstu sabiedrībai „Covid-19” 
ierobežošanā, piemēram, Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde 
— nodrošināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 
ar teltīm, ja būtu radusies tāda nepieciešamība. Zemessardzes 
27. kājnieku bataljona zemessargi un karavīri sniedza palīdzīgu 
roku sociālās aprūpes centrā „Mārsnēni” Priekuļu novadā, kad 
tur tika konstatēta saslimšana ar „Covid-19”. Šie darbi apliecina, 
ka Zemessardze ir drošs spēks, uz kuru Latvijas iedzīvotāji grūtā 
brīdī var paļauties.

Ņemot vērā būtisko Zemessardzes lomu valsts aizsardzībā, ar-
vien turpinām ieguldīt darbu tās pilnveidē. Veicam nepieciešamās 
iegādes, lai nodrošinātu zemessargus ar ekipējumu, tostarp iero-

čiem, munīciju, bruņucepurēm, bruņuvestēm, guļammaisiem, 
kompasiem un citām dienestā nepieciešamām lietām.

Lai uzlabotu Zemessardzes mobilitātes spējas, esam iegādā-

jušies īpašas vieglās taktiskā transporta platformas „Polaris” un 
6 × 6 bezceļa transportlīdzekļus, kā arī vieglā kravas transporta 
platformas.

Tāpat turpinām attīstīt reģionālos poligonus, tostarp Alūksnes 
novadā esošo poligonu „Lāčusils”. Pērn oktobrī šajā poligonā atklā-

jām daudzfunkcionālu šautuvi, kura ļauj plašāk organizēt karavīru 
un zemessargu apmācību. Jaunajā šautuvē var trenēties zemessargi, 
jaunsargi un valsts aizsardzības mācības nometnes dalībnieki.

Vidzemē Zemessardzes sastāvā arī veidojam profesionālā 
dienesta apakšvienības, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku 
reaģēšanas spējas un veicinātu efektīvu un visaptverošu valsts 
aizsardzības uzdevumu izpildi.

Gulbenes novada Stāmerienā tiks izvietota Kaujas atbalsta 
rota ar prettanku spēju un pretgaisa aizsardzības spēju vairāk 
nekā 150 karavīru sastāvā. Savukārt Valmierā, Zemessardzes 22. 
kājnieku bataljona teritorijā, tiks izvietota artilērijas baterijas lielu-

ma apakšvienība ar M109A pašgājējhaubicēm un vairāk nekā 100 
karavīriem, lai nodrošinātu artilērijas atbalstu manevra vienību 
operācijām un stiprinātu uguns atbalsta spēju.

Vēlos uzsvērt, ka Zemessardzē ir vajadzīgs ikviens Latvijas 
pilsonis, lai kāda būtu viņa tautība, izglītība, specialitāte vai 
pieredze. Aicinu Vidzemes novada iedzīvotājus pievienoties Ze-

messardzei kādā no pieciem Vidzemes 2. brigādes bataljoniem 
vai profesionālajam dienestam jaunizveidotajās apakšvienībās, 
dodot ieguldījumu mūsu valsts aizsardzībā.”

— Valstī noteiktā ārkārtējā 
situācija, pandēmija līdz šim 
iespaidoja un ieviesa korekcijas 
arī zemessargu ikdienā.

— Šis pandēmijas laiks ļoti 
ietekmēja ierasto dzīves ritmu, 
sniedzot arī jaunu pieredzi un 
zināšanas, kas noteikti noderēs arī 
vēlāk. Piemēram, Zemessardzes 2. 
Vidzemes brigāde visu pandēmijas 
laiku sniedz atbalstu Valsts robežsar-
dzei. Tas ir profesionāls ieguvums 
arī man kā zemessargam, jo līdz šim 
neko tādu nebiju darījis un pat ne-

zināju, kā tas notiek. Tā ir pieredze, 
ko nevar iegūt apmācībās.

Pandēmija ietekmējusi arī ap-

mācības, tās kļuvušas retākas. 
Zemessardzē bez tām iztikt nevar, 
tās ir nepieciešamas, lai pilnveidotu 
prasmes, uzlabotu zināšanas, veido-

tu pieredzi. Šobrīd sākam gatavo-

ties militārajām mācībām „Zobens”.
— Zemessardze sniedz plašas 

iespējas ne tikai izaugsmē un so-
ciālās garantijas, bet arī stabilus 
finansiālos ienākumus.

— Laika gaitā Zemessardze ir 

mainījusies un attīstījusies, piedā-

vājot zemessargiem arvien plašākas 
iespējas. Attīstība norit ļoti strauji. 
Tiek nodrošināts augstas kvalitātes 
ekipējums, tehnika. Šobrīd, manu-

prāt, liels ieguvums ir kaujas atbal-
sta rota Stāmerienā, īpaši jaunie-

šiem, kas tikko ir beiguši skolu un 
mēģina sākt savu dzīvi. Noteicošais 
faktors ir atalgojums, bet jauniešiem 
tā ir arī neatsverama pieredze. Lai 
jaunietis pašlaik atrastu labu darbu, 
ir nepieciešama iepriekšēja piere-

dze, bet kur lai to gūst, ja neņem 
darbā? Profesionālajā dienestā ir 
motivējošs atalgojums, pieredzes 
un izaugsmes iespējas — viss, kas 
nepieciešams jaunajiem cilvēkiem. 
Es gan uzskatu, ka, stājoties Zemes-

sardzē vai profesionālajā dienestā, 
tam ir jābūt aicinājumam, ir jābūt 
stingrai motivācijai un patriotis-

mam. Interese par Zemessardzi 
pieaug, bet gribētos, lai tajā stājas 
arvien vairāk cilvēku. Tāpat uzskatu, 
ka jauniešiem vajadzētu pamēģināt, 
izjust procesu, saprast, ka tas ir 
interesanti, norūda raksturu, var 
lieliski pavadīt laiku, gūt zināšanas. 
Arī forma sniedz lepnumu, pacilājo-

šas emocijas. Zemessardze ir mūsu 
valsts drošības garants.

Aktīvi darbojoties Zemessardzē, 
esmu aicinājis pievienoties arī citus 
un priecājos, ka draugi tam atsau-

cas. Arī tepat no Dzelzavas pagasta, 
manis mudināti, Zemessardzē ir 
iesaistījušies.

— Patriotisms vispirms nāk 
no ģimenes, bet arī skolā tam 
tiek pievērsta uzmanība. Jūs 

viennozīmīgi esat patrioti.
— Katrs patriotismu izjūt ci-

tādāk. Tā ir savas zemes mīlēšana, 
cieņas izrādīšana, rūpes par valsti. 
Taisnība, ka patriotisms sākas ģime-

nē. Savas vērtības mēs ieaudzinām 
bērnos. Arī skolās tam tiek pievērsta 
uzmanība, notiek dažādi pasākumi, 
atceres dienas, bet, manuprāt, tam 
vajadzētu vēl lielāku uzmanību. 
Mācīt bērniem mīlestību un cieņu 
pret savu valsti.

Zemessargi piedalās lāpu gājie-

nos, visos valstij nozīmīgos svētkos. 
Tas rada kopības izjūtu, spilgtas 
emocijas. Piemēram, 11. novembrī, 
ejot lāpu gājienā, vienotība, kopā-

būšana rada spilgtas, sirdi sildošas 
emocijas, iededz vēl dziļāku patrio-

tisma dzirksti. Nozīmīgi to iemācīt 
arī jaunajai paaudzei. 

Stājoties Zemessardzē, tam ir jā-
būt aicinājumam, ir jābūt stingrai 
motivācijai un patriotismam.

— Trīs no jūsu bērniem ir 
iesaistījušies Jaunsardzē. Vai jūs 
viņus kā īpaši ieinteresējāt, vai 
tomēr tā ir viņu pašu izvēle?

— Šobrīd Jaunsardzē darbojas 
jaunākie dēli, bet vecākais dēls 
Dāvis trešdien nokārtoja fiziskos 
pārbaudījumus, jo ir pieteicies uz 
profesionālo dienestu kājnieku 
bataljona profesionālajā rotā Stāme-

rienā. Jaunsardze un profesionālais 
dienests ir bērnu pašu izvēle. Nekad 
militārā joma nav uzspiesta. Labais 
piemērs, pieredze, Zemessardze 
— tas ir tas, ko bērni redz un dzird 
mājās. Manuprāt, šīm lietām nav 
jābūt uzspiestām, bet jādara tikai, 
ja pats to vēlas un tas ir aicinājums. 
Uzskatu, ka tā ir vienotība, liela 
vērtība, ka visa ģimene ir saistīta ar 

militāro jomu. Nav daudz tādu ģime-

ņu, vismaz mūsu pusē. Iespējams, 
ka arī meita nākotnē iestāsies Jaun-

sardzē. Protams, tas ir atkarīgs no 
viņas interesēm. Nozīmīgs ir fakts, 
vai skolā turpināsies Jaunsardzes 
apmācības. Pirms pieciem gadiem, 
kad atgriezāmies Dzelzavā, šādu 
apmācību skolā nebija. Bija vēlme, 
lai kas tāds bērniem tiktu piedāvāts. 
Tajā laikā Cesvaines vidusskolā šādas 
apmācības norisinājās. Aprunājos ar 
pamatskolas direktori, ar instruktoru 
Jāni Šviku, guvu negaidītu atsaucību, 
un arī Dzelzavā tika noorganizētas 
šādas apmācības. Jaunsardze darbo-

jas aktīvi, bērni piedalās gan sacen-

sībās, gan citās aktivitātēs. Savukārt 
jau šosvētdien bērni dosies trīs dienu 
pārgājienā.

VIEDOKLIS Zemessardze — ieguldījums valsts aizsardzībā
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Par projekta “Aktuāli par aktuālo novados” saturu atbild 
SIA “Laikraksts STARS”

Zemessargu profesionalitātes 
pamatā ir intensīva apmācība, 
saskaņā ar apmācību plānu, Ze-
messardzes bataljonos aktīvi tiek 
organizēta bataljona karavīru un 
zemessargu apmācība.

No 21. līdz 24. maijam Smece-

res sila trasē un mežos norisinājās 
apmācību cikls, kura laikā Zemes-

sardzes 25. kājnieku bataljona ze-

messargi apguva sešriteņu bezceļa 
transportlīdzekļu Canam Bombar-

dier Mark 650 vadīšanas prasmes. 
Šie transportlīdzekļi ir piemēroti, lai 
pārvarētu mobilitāti ierobežojošu 
apvidu Latvijā — purvainas vietas, 
paugurus vai notekgrāvju sistēmas. 
Šie transportlīdzekļi būtiski paaug-

stina vienību mobilitāti apvidū, 
kas savukārt sekmē veiksmīgāku 
Zemessardzes uzdevumu izpildi. 
Mobilitātes paaugstināšanas nolūkā 
sešriteņu visurgājēji tiek izmantoti 
apmācībām, kolektīvajām mācībām, 
ikdienas uzdevumu veikšanai, to-

starp atbalsta sniegšanai iedzīvotā-

jiem, valsts un pašvaldības iestādēm, 
arī patrulēšanai uz robežas, kas īpaši 
aktuāla ir šobrīd.

— Tā bija pamatapmācība uz šīs 
tehnikas, kuras laikā karavīri apguva 
teorētiskās un praktiskās zināša-

Zemessargi apgūst sešriteņu bezceļniekus

nas, ieskaitot vispārējo braukšanu, 
braukšanu paaugstinātas caurgā-

jamības apstākļos, dažādās ekstre-

mālās situācijās un to risināšanā. 
Šādas apmācības ir organizētas jau 
iepriekš, ir izstrādāts kaujas ritms 
šīm norisēm, un karavīri zināšanas 
apgūst ar panākumiem, tās pierāda 
arī dzīvē. Sešriteņu bezceļa trans-

portlīdzekļus lietojam jau aptuveni 
gadu, un tie tiek izmantoti ne tikai 

apmācībām, bet arī kolektīvajām 
mācībām. Šī bija trešā apmācāmo 
grupa, un tās tiek organizētas pēc 
nepieciešamības, — norāda Ze-

messardzes 25. kājnieku bataljona 
komandieris pulkvežleitnants Ģirts 
Pintāns.

— Kopš bombardieru iegādes 
šī ir otrā zemessargu grupa, kas 
apgūst transportlīdzekļa vadīšanu 
un tehnisko specifikāciju. Kurss ilgst 

piecas dienas, šajā laikā zemessargi 
apgūst nepieciešamo dokumentāci-
ju, kas saistīta ar transportlīdzekļa 
vadīšanu, — drošības noteikumus, 
ekspluatācijas noteikumus, kā arī 
vadīšanas prasmes dažādos apvidos. 
Kursa noslēgumā zemessargi kārtoja 
teorētisko un praktisko ieskaiti. To 
sekmīgi nokārtojot, iegūst sertifikā-

ciju vadīt speciālo militāro tehniku, 
šajā gadījumā — sešriteņu kvadri-
ciklu, — ar apmācībām iepazīstina 
Zemessardzes 25. kājnieku bataljo-

na apmācību instruktors kaprālis 
Ādolfs Grīns.

— Šī militārā tehnika ir diez-

gan jaudīga, Latvijas mērogam arī 
nestandarta. Mums tas ir trans-

portlīdzeklis, ar kuru varam pār-
vietoties gan sarežģītos apstākļos, 
gan vieglākos. Apmācībās var 
iegūt dažādu pieredzi. Braucot ar 
sešriteņu transporta līdzekli, mā-

cāmies pārvarēt šķēršļus, izbraukt 
dažādus ceļus un bezceļus, vietas, 
kur ar lielāku tehniku būtu grūtāk 
pārvietoties, bet ar šo mazāko mo-

20. februārī Valmierā norisinājās 
svinīgs pasākums, kura laikā aiz-
sardzības ministrs Artis Pabriks 
un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš paziņoja par pro-
fesionālā dienesta apakšvienību 
izveides uzsākšanu Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādē. Viena no šā-
dām vienībām — Kaujas atbalsta 
rota ar prettanku spēju un pret-
gaisa aizsardzības spēju — atra-
dīsies Gulbenes novadā, bijušajā 
Stāmerienas pamatskolā. Līdz ar 
to tiks nodrošinātas darbavietas 
vismaz 150 karavīriem.

— Kaujas atbalsta rota ir apakš-
vienība, kura sastāvēs no diviem 
prettanku vadiem, viena izlūkoša-

nas vada un pretgaisa aizsardzības 
vada. Tas nenozīmē, ka vietējiem 

iedzīvotājiem tiks radītas kādas ne-

ērtības, jo apmācības paredzēts veikt 
poligonos, — skaidro Zemessardzes 
25. kājnieku bataljona komandieris 
pulkvežleitnants Ģirts Pintāns.  
— Bijušajā Stāmerienas pamatskolā 
turpmāk būs bāzes vieta, kur tiks 
izvietota vienība un karavīri dzīvos 
uz vietas, atbilstoši mācību ritmam. 
Cilvēki, kas dzīvos un strādās šeit, 
lielākoties būs vietējie iedzīvotāji. 
Diemžēl ir radies stereotips, ka 
karavīri 24 stundas diennaktī ne-

pārtraukti dzīvo bāzēs. Tā nebūt 
nav. Bāzē vai poligonā viņi ir tikai 
apmācību laikā. Šis projekts nemaina 
arī mūsu iepriekšējo būtību — esošo 
bataljona rotu darbībā nekas būtiski 
nemainīsies, bataljonā joprojām ir 
četras zemessargu rotas, bet šī būs 
profesionālā dienesta rota. Madonā 
izvietotā rota turpmāk no kaujas 

atbalsta rotas pārtaps par kājnieku 
rotu. Te viss tiek saglabāts tāpat kā 
līdz šim, arī rotas atbalsta punkts, 
kas darbojas teju gadu. Tas tiks piln-

veidots arvien vairāk, un uz vietas 
plašāk tiks attīstīta zemessargu dzīve.

Pašlaik norisinās aktīvie rekru-

tēšanas un karavīru sagatavošanas 
procesi. Lai varētu iestāties kaujas 
atbalsta rotā, nepieciešams iziet 
pamatapmācību Alūksnē vai Ādažos. 
Kad tā ir izieta, viņi brauc uz bāzi, 
kur tiek turpināta apmācība. Plānots, 
ka pirmo apakšvienību apmācība 
Stāmerienā varētu sākties rudenī. Tā 
tiek uzsākta, ja tiek nokomplektēta 
viena nodaļa karavīru, kas ir astoņi 
līdz desmit cilvēku. Ir nepieciešams 
aklimatizācijas laiks, fiziskā sagata-

votība, specifiskā apmācība, kurā ir 
augstas prasības un tai iepriekš ir 
jāsagatavojas.

Kaujas atbalsta rotas 
izveide Stāmerienā

Smeceres silā maijā zemessargi apguva sešriteņu bezceļa 
transportlīdzekļu Canam Bombardier Mark 650 vadīšanas prasmes.

Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komandieris Ģirts Pintāns un virsseržants Guntars Sīmanis pie bijušās 
Stāmerienas skolas, kur ir izveidota Kaujas atbalsta rota.

Zemessardze
•	 Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku 

struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats.

•	 Zemessardzes 25. kājnieku bataljons dibināts  
1991. gada 17. oktobrī.

•	 Bataljona atbildības teritorija ietver Gulbenes, 
Madonas, Cesvaines un Lubānas novadu.

•	 Bataljonā dienē aptuveni 500 zemessargu.

•	 Kopš 2017. gada 6. jūlija Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljona komandieris ir pulkvežleitnants  
Ģirts Pintāns.

Meklējot atbilstošu vietu Kaujas 
atbalsta rotas bāzes izveidošanai, 
vispirms tika lūkots valsts īpašumu 
virzienā, kas ir brīvi, netiek apsaim-

niekoti.
Pēdējos gados iedzīvotāju in-

terese par Zemessardzi tikai aug, 
to apstiprina arī pulkvežleitnants 
Ģirts Pintāns: — Interese ir jūtama, 
to apliecina arī pieteikšanās kaujas 
atbalsta rotā. Tajā var pieteikties cil-
vēki no 18 līdz 40 gadiem, un tiešām 
piesakās arī dažādās vecuma grupās. 
Šis nav tas gadījums, kad koncen-

trējamies tikai uz jauniešiem, kas 
pabeiguši skolu. Pozitīvi tiek vērtēta 
interese par profesionālo dienestu. 
Jau ir pirmie karavīri, kas Alūksnes 
Kājnieku skolā apgūst militāro pa-

matapmācību. Tā ilgst trīs mēnešus, 
un jau pirmie astoņi karavīri jūlijā šo 
apmācību būs noslēguši. Tāpat šī ir 
iespēja dienēt tuvāk mājām. Realitāte 
ir tāda, ka daudzi karavīri ikdienā die-

nē citur, mājās ir tikai brīvdienās, šī ir 
lieliska iespēja būt ar ģimeni, mājās.

Vēlos aicināt jauniešus un cilvē-

kus, kuri vēlas sevi pierādīt, pilnvei-
dot, nodrošināt sevi, pievienoties 
profesionālā dienesta rotai. Kara-

vīriem tiek piedāvāts stabils atal-
gojums, kas ir no 900 eiro mēnesī 
“uz rokas”, turpinoties dienestam, 
sasniedzot dažādas izdienas pakāpes, 
darba alga proporcionāli palielinās. 
Profesionālā dienesta karavīriem tiek 
nodrošināta bezmaksas izglītība, lai 
apgūtu savu specialitāti un pilnvei-
dotos. Tiek nodrošinātas sociālās ga-

rantijas, sākot no veselības aprūpes 

un zobārstniecības pakalpojumiem, 
arī dzīvesvietas īres kompensācija. 
Uzsveru, ka cilvēkiem, kuri vēlas 
dienēt, nevajadzētu domāt, ka viņi to 
nevarēs, nebūs atbilstoši prasībām. Ir 
jāmēģina. Mēs dodam iespēju, saga-

tavojam dienestam, tam ir paredzētas 
speciālas sagatavošanas apmācības.

Kā raugās vietējie iedzīvotāji uz 
pārmaiņām, kaujas bataljona rotas 
veidošanu tieši Stāmerienā?

— Ļoti nozīmīga ir skaidrojošā 
funkcija. Iedzīvotājiem var rasties 
jautājums par neērtībām. Svarīgi ir 
atgādināt, ka uz vietas netiks veikta 
kaujas apmācība, kas radītu trokšņu 
līmeņa paaugstinātību un citas dar-
bības, kas varētu negatīvi ietekmēt 
iedzīvotājus. Gluži pretēji — vietē-

jiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
kas ir novadā, tas būs pienesums. 
Plānots, ka bāzē uzturēsies vairāk 
nekā 150 cilvēku, kas ir pienesums 
novadam, veikaliem, viesnīcām, 
viesu mājām. Tāpat Stāmerienai un 
novadam tas var būt pienesums 
tūrisma jomā. Vēl viens ieguvums —  
drošības radīšana pasākumu laikā, 
infrastruktūras sakopšanā un uztu-

rēšanā, — uzsver komandieris. — 
Vēl pirms pandēmijas tika plānots 
organizēt paneļdiskusiju kopā ar 
vietējiem iedzīvotājiem. Izstāstīt, kas 
tiek plānots, kā norisināsies darbība, 
atbildēt uz jautājumiem, skaidrot, kā 
bāze ietekmēs iedzīvotāju ikdienu. 
Pandēmija ieceri pārtrauca, bet, 
tiklīdz būs droši un neviens netiks 
apdraudēts, šis pasākums tiks or-
ganizēts.

bilo tehniku iespējams pārvietoties 
ātrāk, nonākt punktā, kur nepie-

ciešams, — skaidro Zemessardzes 
25. kājnieku bataljona vecākais 
zemessargs Jānis Strapcāns .  

— Nedaudz esmu nodarbojies ar 
motosportu, iepriekš gūtā pieredze 
mazliet pat traucē, pārvietojoties 
ar šiem transportlīdzekļiem. Da-

žādos apstākļos šķiet, ka vajadzētu 
veikt citas darbības vai kaut kas 
nenorit, kā vajadzētu. Instruktors 
mūs apmāca, kā pārvarēt šķēršļus, 
atrisināt situācijas. Braucot tiek 
veidota citādāka pieredze, pieeja 
šiem transportlīdzekļiem, veidojas 
izpratne. Tā ir cita pieredze, jo nav 
salīdzināma ar transportlīdzek-

ļiem, ar kuriem mēs esam pieradu-

ši braukt ikdienā. Viennozīmīgi tās 
ir labas, pozitīvas izjūtas.
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