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EKSPERTS DIENAS 
TĒMA

UZZIŅAI

l Septembra beigās Saeima 
pirmajā lasījumā atbalstīja 
valsts aizsardzības dienes-
ta (VAD) likumprojektu. To, 
visticamāk, turpinās skatīt 
jaunā Saeima. 

l Likumprojekts paredz, 
ka pienākums dienēt būs 
visiem Latvijas pilsoņiem 
– vīriešiem vecumā no 
18 līdz 27 gadiem, kā arī 
dienestam brīvprātīgi varēs 
pieteikties sievietes.

l Pirmajam iesaukumam 
Aizsardzības ministrija 
aicinās 18 līdz 19 gadus 
vecus Latvijas pilsoņus 
brīvprātīgi pieteikties mili-
tārajai apmācībai. Sākot ar 
2023. gada otro pusgadu, 
pilsoņus plānots iesaukt arī 
obligātā kārtā.

AVOTS: ZIŅU AĢENTŪRA LETA 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Varis Jansons,
jaunsargu instruktors

Par jaunsargu instruktoru 
sāku strādāt 2004. gadā – no 
Jaunsardzes centra dibināšanas 
pirmās dienas. Lai teiktu, ka ir 
kardinālas izmaiņas jaunsargu 
skaitā – ka tolaik bija desmit 
un tagad 1000 jauniešu –, tā 
gluži nav. Visu laiku gājis kā 
pa viļņiem. Piemēram, lielāka 
interese un pieplūdums jaun-
sargu rindās bija 2014. gadā 
līdz ar visiem zināmajiem ģeo-
politiskajiem notikumiem un 
satricinājumiem pasaulē. Ta-
gad ir tas pats – pēc 2022. gada 
februāra (kad Krievija iebruka 
Ukrainā – aut.) interese par 
Jaunsardzi ir palielinājusies, ir 
izteiktāk jūtams, ka attieksme 
ir mainījusies, jo jaunieši seko 
līdzi notikumiem. Iespējams, tas 
ir vecāku ietekmē, bet tomēr. 
Neteiktu, ka skaitā ir ļoti lielas 
izmaiņas, bet tie, kuri atnāk, 
viņi ir motivēti un zina lietas, iz-
prot situāciju. Meitenes un pui-
ši Jaunsardzē ir līdzīgā skaitā. 
Meitenēm motivācija iesaistīties 
ir mazliet citādāka – grib pār-
baudīt sevi, uzzināt lietas, kas 

mūsdienu jaunietim būtu jāzina, 
iemācīties par sevi pastāvēt. 

Šonedēļ maniem jauniešiem 
bija nodarbības par patriotismu 
un pilsonisko patriotismu. Taču 
vēl līdz galam liela daļa nav 
aizdomājušies par savu lomu 
valsts aizsardzībā, jo pagaidām 
jauniešiem intereses nav tik ļoti 
tendētas uz politiskajiem noti-
kumiem, bet, jā, varu apgalvot, 
ka izpratne kļūst arvien lielāka: 
daļa jauniešu, kas ir vidussko-
lēni, kuriem tuvojas 18 gadi un 
uz kuriem attieksies dienests, 
diezgan labi saprot savu lomu 
valsts aizsardzībā. Esmu novē-
rojis arī tendenci, ka jaunieši ir 
aktīvi un iesaistās arī personīgu 
iemeslu dēļ, lielākoties tas ir 
saistīts ar to, ka viņi uzzinājuši 
par obligāto valsts aizsardzības 
dienestu. Viņi nāk ar domu, ka 
Jaunsardzē būs labāk sagatavo-
jušies tam – būs prasmīgāki un 
zinošāki. Jaunākiem, kuriem ir 
interese un vēlme iesaistīties un 
to dara, vairāk ir jūtama vecāku, 
klasesbiedru, skolotāju ietekme 
– viņi cits citam pastāsta, ka 
var iegūt zināšanas un prasmes, 
kuras nekur citur nevar apgūt. 

To, lai jaunieši arī spētu iz-
prast un savilkt kopā nozīmīgā-
kos Latvijas vēstures notikumus 
cīņā par Latvijas valsts brīvību, 
uzskatu par Jaunsardzes ins-
truktoru un valsts aizsardzības 
mācības skolotāju uzdevumu. 
Man tā ir misija audzināt jau-
niešus tādā garā, lai saprastu, 
kādā valstī viņi dzīvo. 

Šonedēļ jauniešiem uzdevu 
jautājumu par to, kas ir 11. no-
vembris, Lāčplēša diena. Ļoti 
patīkami pārsteidza, ka viņi 
zina! Nav vairs tā, kā agrāk.w

Izprast brīvas valsts nozīmi

Valsts aizsardzības dienests, 
kas plānots vīriešiem no 18 līdz 
27 gadiem, Liepājas Valsts 1. 
ģimnāzijas 12. c klases skolēnu 
Dāvi Dreiblathenu nesatrauc.

“Man vispār ir plāns savu 
karjeru saistīt ar militāro die-
nestu,” viņš atklāj ieceres, pa-
stāstot, ka pirms četriem gadiem 
sācis iet jaunsargos, nu jau tos 
oficiāli ir pabeidzis, un patlaban 
ir jaunsargu instruktora palīgs. 
“Visu dzīvi biju nodarbojies ar 
dažādiem sporta veidiem, kad 
beidzu aktīvi sportot, domāju, 
ar ko varētu aizpildīt brīvo laiku. 
Sāku iet jaunsargos, un ieinte-
resēja šī lieta.” Viņš uzskata, ka 
tas būtu labs veids, kā attīstīt un 
pilnveidot sevi. “Neesmu cilvēks, 
kurš varētu visu dienu nosēdēt 
kabinetā. Mani uzrunā šis aktī-
vais dzīvesveids, kad katru dienu 

kaut kas notiek – ej, dari, uzturi 
sevi fiziskā formā. Arī visi tie 
bonusi, kas nāk līdzi šai karjerai, 
man ir saistoši.”

Vaicāts, ko darītu, ja obligā-
tajā dienestā būtu jāstājas jau 
rītdien, Dāvis teic, ka pašlaik 
vēlētos tomēr koncentrēties 
mācībām. “Ja Latvijai kaut kas, 
nedod Dievs, draudētu, protams, 
es ietu, jā. Bet es sacītu, ka tāpat 
man ir doma stāties iekšā, būt 
daļai no NBS, – būšu izgājis ob-
ligāto dienestu vai ne.”

Valsts ieceri par obligāto aiz-
sardzības dienestu Dāvis ir ap-
spriedis ar vienaudžiem. Dzirdētie 
viedokļi – ļoti atšķirīgi. “Kā balts 
pret melnu. Vai nu ir par, vai pret,” 
viņš secina. Vai tam būtu jābūt kā 
obligātam pienākumam vai tomēr 
izvēlei? “Teikšu godīgi – skato-
ties uz mūsdienu jaunatni, kā viņi 

uzvedas, pasniedz sevi, kāda ir 
miesasbūve, kā neprot aizpildīt 
brīvo laiku, tādēļ vāra nelabas 
lietas, es domāju, ka par sliktu 
tas nenāks. Daudzi arī sūdzas, 
ka nevar izdomāt, ko pēc skolas 
darīt. Jo jaunā izglītības sistēma 
jau liek izvēlēties, ko tu gribi darīt, 
9. vai pat 7. klasē. Pieņemsim – 
ja aizej uz šo obligāto dienestu, 
tev vismaz par šo jomu radīsies 
priekšstats. Savādāk tikai dzirdi, 
ko citi saka. Bet labāk tomēr ir 
vadīties pēc savas pieredzes. Ja 
kas nepatīk tev, nenozīmē, ka ne-
patiks arī man. Turklāt dienests 
arī nebūs pasaules gals. Šķiet, ka 
aplamības, kaut kādi stereotipi, 
kas nāk no senās padomju armi-
jas laikiem, ka jauniešus sit utt., 
ir dzīvi šodien. Taču, manuprāt, 
tagad ir citi laiki, citi apstākļi un 
nekas tāds nenotiek.”w

Dzimtenes sardzē. Brīvprātīgi.  Pieredzes stāsti

Divdesmit trīs gadus vecais 
liepājnieks Marks Veinbergs ir 
Sauszemes spēku Mehanizē-
tās kājnieku brigādes karavīrs. 
Pirms iestāšanās Nacionālajos 
bruņotajos spēkos (NBS) viņš 
Saldus tehnikumā izmācījies par 
ugunsdzēsēju glābēju. “Man jau 
nedaudz bija ieskats ugunsdzē-
sēju darbā. Pēc skolas beigšanas 
bija pienācis laiks meklēt darbu, 
un man gribējās pamēģināt vēl 
arī ko jaunu, bet abiem darbiem 
ir arī daudz kopīgā – šeit māca 
kritisko domāšanu, prasmi sa-
strādāties komandā un palīdzēt 
nelaimē nonākušajiem,” stāsta 
M. Veinbergs.

Karavīrs saka, ka viņam sva-
rīgākais bijis darbs, kurš būtu in-
teresants, dinamisks un nebūtu 
vienveidīgs. Doma par stāšanos 
dienestā radusies pēc tam, kad 

viņam par to pastāstījuši drau-
gi. “Draugi par dienestu stāstīja 
daudz pozitīvā. No viņu piere-
dzes un stāstītā es sapratu, ka 
tas varētu būt darbs, kurš pilns 
piedzīvojumu,” atceras M. Vein-
bergs.

Sava nozīme bijusi arī re-
dzētajām NBS reklāmām, kas 
jaunieti uzrunājušas. “Es re-
dzēju, ka karavīriem ir iespē-
jas darboties ar mehanizēto 
transportu, būt artilēristiem 
haubicēs – man tas viss likās 
aizraujoši.” Karavīrs saka, ka 
atalgojums šai gadījumā neesot 
bijis noteicošais faktors.

Dienestam izdomājis pie-
teikties, lai izmēģinātu spēkus 
un sevi pārbaudītu. “Tad nāca 
pamatapmācību kurss, kuram 
jāiziet cauri, lai redzētu, vai tu 
nesalūsti un vari būt karavīrs. 

To es vēlējos izbaudīt, un tas bija 
arī izaicinājums,” stāsta M. Vein-
bergs. Viņš atklāj, ka kādu brīdi 
gan šaubījies par saviem spē-
kiem – baidījies, ka neizies pa-
matapmācības, taču vislielāko 
lomu šeit spēlējot paša centī-
ba. “Galvenais ir nebaidīties un 
pamēģināt, pašam censties un 
darīt, viss pārējais nāk ar laiku 
un disciplīnu, kuru tu šeit ievēro. 
Tas viss palīdz arī tālāk dzīvē.”

M. Veinbergs saka, ka pēc 
šiem nepilnajiem trim gadiem, 
ko pavadījis dienestā, viņam jau 
esot daudz personīgu ieguvu-
mu, prasme ievērot disciplīnu, 
tādējādi audzinot raksturu. “Die-
nests man nepārprotami ir nācis 
par labu, es esmu stipri audzis 
kā cilvēks. Es šeit esmu daudz 
iemācījies, un manī ir iezīmēju-
šās pozitīvās rakstura īpašības. 

Man ir arī sanācis būt ārzemju 
komandējumos, par kuriem man 
ir labas atmiņas. Esmu iepazinis 
tiešām labus draugus, ar kuriem 
man ir kopīgas intereses,” stāsta 
karavīrs.

Visvairāk M. Veinbergs prie-
cājas par to, ka dienestā viņš jū-
tas noderīgs, var kalpot valstij 
un palīdzēt cilvēkiem. “Es zinu 
to sajūtu, kad ir nepieciešama 
palīdzība. Es palīdzību arī pats 
esmu saņēmis, un varbūt tāpēc 
man gribas palīdzēt tālāk,” pa-
stāsta M. Veinbergs. 

Par savas nākotnes sais-
tīšanu tikai ar militāro jomu 
M. Veinbergs gan vēl neesot do-
mājis. “Ik pa laikam paveras vi-
sādas iespējas, bet es vēl neesmu 
simtprocentīgi noskaņots, ka tā 
varētu būt armija. Es vēl gaidu 
un skatīšos, kas tālāk notiks.”w

Lai nevārītu nelabas lietas, par sliktu nenāks

Stalta mugura un lepnums 
par savu valsti – tā savas sajūtas, 
uzvelkot zemessardzes formu, 
raksturo divu dēlu mamma, 
47 gadus vecā liepājniece Inga 
Brikmane.

Arī viņa Zemessardzei pievie-
nojusies 2020. gadā, kad feisbukā 
vairākkārt pamanījusi aicināju-
mu. “Ņemot vērā, ka manam 
vecākajam dēlam tobrīd bija 18 
gadi, šķita, ka tas būtu foršs sti-
muls viņam apgūt jaunas pras-
mes. Un arī man! Vienmēr esmu 
teikusi, ka vari būt lietderīgs ar 
spēku, bet citreiz arī ar zināša-
nām. Nospriedu – kāpēc nepamē-

ģināt. Tā ir fantastiska izkāpšana 
ārpus savas komforta zonas, se-
vis pārbaudīšana un pārvarēša-
na. Nevienu mirkli neesmu savu 
lēmumu nožēlojusi, īpaši pēc 24. 
februāra [kad Krievija uzbruka 
Ukrainai],” pastāsta Inga. 

Dēls, kurš mācās Liepājas Jūr-
niecības koledžā, aizņemtības dēļ 
pēc sākotnējām apmācībām vairs 
nav varējis regulāri piedalīties Ze-
messardzes mācībās, tikmēr Inga 
turpina aktīvi darboties un gata-
vojas kļūt par kareivi – glābēju. 
“Lai šauj citi – lielie, spēcīgie vīri. 
Es ar savām zināšanām varēšu 
glābt dzīvības,” pauž liepājniece, 

norādot, ka Zemessardzē katrs var 
atrast savu pielietojumu un dot ar-
tavu atbilstoši savām interesēm. 

“Visu cieņu tiem, kas pievie-
nojas Zemessardzei. Katrs to da-
rījis, savu iemeslu vadīts, – kādu 
uz to pamudinājis patriotisms, 
cits pieteicies “aiz neko darīt”, 
vēl kāds varbūt kompensācijas 
dēļ utt. Man ir vairāki iemesli 
vienā. Zemessardzē var satikt 
fantastiskus cilvēkus, ko ikdienā 
nesastapt, viņi visi, tāpat kā es, ir 
ārpus komforta zonas, un, ja man 
salst, tad salst pilnīgi visiem. Tur 
nejūt nevienlīdzību – visi, kā es 
smejos, vienā katlā metami.”w

Pārbaudīt sevi un audzināt raksturu

“Lai šauj citi. Es glābšu dzīvības”

Par pieredzi, stājoties zemessardzē, 
 vēl lasiet 9. lappusē.


