
ZEMESSARDZES STUNDA 

„Skaistākais un cēlākai uzdevums patiesi ir nostāties dzimtenes sargu vietās. 

Mūsu skaistākais un cēlākais darbs ir izaugt par savas dzimtenes sargiem.” 

Kārlis Ulmanis 

Madonas pilsētas vidusskolā no 11. līdz 15. novembrim tika atzīmēta Tēvzemes 

nedēļa ar plašu pasākumu klāstu. 13. novembrī notika Zemessardzes stunda 

7.klašu un 6.klašu skolēniem. Pie mums viesojās Zemessardzes 25. kājinieku 

bataljona zemessargi – Civilmilitārās sadarbības speciālistes - vecākā 

zemessardze Agnese Stepāne un vecākā 

zemessardze Aira Pilsneniece, kā arī kaprālis  

Einārs Ronis. 

 

 

Zemessardzes 25.kājnieku bataljona emblēma 

Zemessardzes 25.kājnieku bataljona pamatuzdevums ir attīstīt jaunās un 

uzlabot esošās bataljona kaujas spējas un iemaņas, lai nodrošinātu bataljona 

atbildības rajona aizsardzības uzdevumu izpildi, dalību starptautiskajās 

operācijās un atbalstu valsts, pašvaldību un civilajām institūcijām. 

Saskaņā ar apmācību plānu, Zemessardzes 25.kājnieku bataljonā aktīvi tiek 

organizēta bataljona karavīru un zemessargu apmācība.  

Bataljons sadarbojas un sniedz atbalstu sabiedrībai, vietējām pašvaldībām, kā 

arī valsts un civilajām institūcijām, tādējādi sekmējot bataljona uzdevumu 

izpildi.  



 

Vecākā zemessardze A.Stepāne skolēniem rādīja prezentāciju par Latvijas 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. 

 

Kaprālis E.Ronis nostiprināja skolēnu prasmes Ierindas mācības skatei 

 

Vecākā zemessardze A.Pilsneniece iepazīstināja skolēnus ar zemessargu 

ikdienu, pienākumiem un ekipējumu. 



Nodarbību laikā skolēni uzzināja, ka Nacionālie bruņotie spēki sastāv no 

profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem un rezerves karavīriem – kopā 

vairāk nekā 17 tūkstošiem karavīru un zemessargu, kuri tiek sadalīti sauszemes 

spēkos, gaisa spēkos un jūras spēkos.  

Nacionālo bruņoto spēku rīcībā ir mūsdienīgs ekipējums – prettanku raķešu 

sistēmas, pretgaisa aizsardzības ieroči, helikopteri, mīnmetēji, radari un citas 

tehnikas vienības.  

Nacionālajos bruņotajos spēkos ir nodarbināti 170 profesiju un specialitāšu 

pārstāvji, piemēram, inženieri, vides speciālisti, ārsti, piloti, sakarnieki, 

kiberspeciālisti, diriģenti, sapieri, kapelāni, apmācību instruktori, ūdenslīdēji, 

izlūki, kaujas inženieri, mūziķi, izpletņlēcēji, mehāniķi, jūrnieki, preses virsnieki, 

psihologi, atašeji, kinologi, apgādes speciālisti, militārie policisti. „Ir iespēja 

iesaistīties dažādās jomās, nebūt nav jāpamet kāds no saviem sapņiem, lai varētu 

dienēt,” uzsvēra vecākā zemessardze A.Stepāne. Viņa skolēniem pastāstīja, kas ir 

zemessardze un  jaunsardze:  

• Zemessardze papildina profesionālo dienestu. Zemessargi uz mācībām pārsvarā 

dodas brīvdienās, viņu vienības ir bataljoni, kas izvietoti pa visu Latviju, sniedzot 

tūlītēju iespēju reaģēt uz apdraudējumu. Zemessardze dod iespēju katram Latvijas 

iedzīvotājam iesaistīties valsts aizsardzībā. Zemessardzē var iestāties no 18 gadu 

vecuma. 

• Jaunsardze ir brīvprātīga bezmaksas militāras ievirzes skolu jaunatnes kustība, 

kura piedāvā aizraujošus piedzīvojumus, pavadot brīvo laiku lietderīgi. Tā nav 

tikai militāra apmācība, bet gan dzīves mācība, apgūstot ikdienā noderīgas prasmes 

profesionāla instruktora vadībā. Jaunsardzē var iesaistīties ikviens skolēns. 

Pārdomas rosinošs bija A.Stepānes jautājums: „Kā Tu vari aizsargāt Latviju?”  

Kopā ar skolēniem tika rastas atbildes: 

➢ Parūpējoties par sevi (fiziski, emocionāli un mentāli). 

➢ Attīstot kritisko domāšanu (neuzķeroties uz viltus ziņām). 

➢ Esot sabiedriski aktīvam (iestājoties jaunsardzē, vēlāk zemessardzē vai 

profesionālajā dienestā). 

Noslēgumā vecākā zemessardze A.Stepāne teica: „Latvijas karavīrs 

sargā savu ģimeni, tautu un valsti. Latvija ir pasaulē spēcīgākās militārās alianses 

NATO dalībvalsts. Latvija tiks aizsargāta!” 

Augsim stipri Latvijai! 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 

 


