
4  |  PATRIOTI CETURTDIENA, 2022. gada 10. novembris

UZZIŅAI

NACIONĀLO BRUŅOTO 
SPĒKU SASTĀVS  
2022. GADA JANVĀRĪ
l NBS regulārie spēki – 

6658.

l Zemessardze – 8000.

l Rezerves karavīri  
un rezervisti – 6000+.

AVOTS: VALSTS KONTROLE 

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

Anatolijs 
Tomass – 
pensionārs:

– Protams! Es 
te esmu dzimis 
un audzis, te ir 
mana zeme. Trīs 

gadus Sibīrijā nosēdēju cietumā, 
jo dienesta laikā padomju armijā 
vienam leitnantiņam iedevu pa 
muti. Savai dzimtenei nevar 
atmest ar roku. Vai mums visiem 
pietiktu dūšas aizstāvēties 
– nezinu. Ar jaunajiem neko 
nevar zināt. Domāju, vecie gan 
piedalīsies.  

Silards – 
liepājnieks: 

– Viennozī
mīgi, jā. Man 
ir atbilstoša 
izglītība, daudz 
ko zinu un māku. 

Ja vajadzēs, aizstāvēšu. Manuprāt, 
vecie būtu gatavi saliedēties un 
cīnīties, par jauniem cilvēkiem 
šaubos. Vairums no viņiem tikai 
glāsta telefonus un ir fiziski 
neattīstīti. Esmu par to, lai Latvijā 
būtu obligātais militārais dienests. 
Vismaz puiši kaut ko iemācīsies un 
sapratīs no īstās dzīves.

Armands – 
liepājnieks: 

– Domāju,  
ka jā. Kā gan 
citādi? Es 
mīlu šo zemi, 
te piedzimu 

un izaugu, te ir mana pilsēta. 
Domājot par Latvijas  
sabiedrību kopumā, man  
šķiet, ka pietrūkst patriotisma 
un dūšas. Mēs tā nevarētu 
saliedēties, kā tagad ukraiņi. 
Es cienu ukraiņus par to, ko tie 
tagad dara. Latviešos nav tāda 
gara spēka.

Marta – 
strādā: 

– Noteikti 
kaut ko darītu 
savas un  
bērnu nākotnes 
dēļ. Domājot par 

mūsu sabiedrību, nezinu,  
kā būtu... Tā vien šķiet, ka  
Latvijā dažādu iemeslu dēļ  
paliks tikai pensionāri. Cik zinu, 
daudzi jaunieši, kas pabeidz 
skolu, tūlīt gatavi braukt  
prom no Latvijas. Tas ir bēdīgi, 
un šādai izvēlei acīmredzot ir 
iemesli.

Sarmīte – 
bezdarbniece:   

– Es nezinu, 
ko es darītu, ja 
rastos kaut kāds 
apdraudējums. 
Droši vien savu 

iespēju robežās tomēr iesaistītos, 
palīdzētu. To ļoti grūti pateikt, 
vai būtu pietiekami daudz tādu 
cilvēku, kas izvēlētos aizstāvēt 
Latviju. Manuprāt, vairāk 
ieinteresēti būtu cilvēki gados, 
par jaunatni mani māc šaubas.  
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ES DOMĀJU TĀ: VAI AIZSTĀVĒTU SAVU VALSTI?

22 gadus vecajai liepājniecei 
Janai Valančauskai lēmums pie-
vienoties Zemessardzei briedis 
jau sen. Sākotnēji gan prātoju-
si par iestāšanos policijā, taču, 
dzīvojot Karostā, bieži nācies iet 
garām Zemessardzes 44. kājnie-
ku bataljonam. “Un vienā dienā 
vienkārši izlēmu – ņemšu un 
iestāšos Zemessardzē! Ja sirds 
saka, ka jāiet, tad jāiet. Es nekļū-
dījos – tas ir mans!” saka sieviete.

Jana un viņas vecāki pēc 
tautības ir ukraiņi, ģimene sa-
vulaik uz Liepāju pārcēlusies no 
Zaporižjas. “Es gan esmu dzimusi 
Latvijā, taču mūsu ģimene bieži 
braukāja turp un atpakaļ, līdz 
tēvs, kurš ir jūrnieks, nosprieda, 
ka jāpaliek Latvijā, jo šeit viņam 
ir darbs,” pastāsta Jana. 

Zemessardzei Jana pievie-
nojusies 2020. gadā, būdama 
māmiņa četrus gadus vecajam 
dēlam. “Kad pirmo reizi uzvil-
ku Zemessardzes formastērpu, 
izjutu lielu lepnumu. Tajā pašā 
laikā sapratu, ka formastērps 
jānēsā ar godu – tam izpētīju 
katru vīlīti, bažījoties, ka tik 
kāds diedziņš nav atiris.”  

Jana strādā par apsardzi uz-
ņēmumā “G4S”, un darbadevējs 
viņas vēlmi darboties Zemes-
sardzē atbalsta. Apmācības šajā 
bruņoto spēku struktūrā notiek 
katra mēneša otrajā nedēļas no-
galē. Mācībās grūtākie brīži Janai 
bijuši vien tad, kad nav varējusi 
sazināties ar ģimeni. Arī dēls nav 
sapratis, kāpēc mammai nevar 
piezvanīt. Savulaik armijā dienējis 
gan Janas tēvs, gan citi ģimenes 

“Lāčplēša dienā noteikti ir jāatceras tie, kuri cīnījās par 
brīvību. Tā ir karavīru atceres diena. Ja nebūtu bijušas cīņas 
par Latvijas brīvību, kas to zina, kādā valstī mēs dzīvotu. 
11. novembrī Liepājā pēc divu gadu pārtraukuma atkal no-
tiks lāpu gājiens. Tā šos pēdējos divus gadus ļoti pietrūka! Ja 
neizdodas iet gājienā, tad varam iedegt sveces logā – lai ka-
ravīru dvēseles redz, ka mēs atceramies un viņi ne par velti 
dzīvības atdevuši! Tas ir tas, ko dara tagad ukraiņu tauta. 
Diemžēl viņiem arī 21. gadsimtā vēl jācīnās par savu brīvī-
bu. Un, paldies Dievam, ka pie mums šobrīd ir miers!” saka 
jaunsargu instruktors Varis Jansons.

Dzimtenes sardzē. Brīvprātīgi.  Pieredzes stāsti

vīrieši. Viņas dzīvesbiedrs gan ar 
militārām struktūrām nav sais-
tīts. “Sanāca tā, ka viņš bija šokēts 
par manu lēmumu,” smejas Jana. 
“Tomēr vīrs mani atbalsta, laiž 
uz mācībām un ļoti lepojas ar 
mani. Arī mans tēvs ir ļoti lepns. 
Kad ejam pie kāda ciemos, visi 
jau zina, ka esmu zemessardze, 
bet dēls dārziņā stāsta: “Mana 
mamma ir armijā. Viņa sliktos 
cilvēkus ai, ai, ai...”.”

Šobrīd Jana ir bērna kopša-
nas atvaļinājumā – auklē savu 
desmit mēnešus mazo meitiņu. 
Šovasar liepājniece paguva īste-
not vēl kādu sapni – viņa pieda-
lījās skaistumkonkursā “Misis 
Latvija 2022”, iekļūstot finālā. 

Tagad Jana nevarot sagaidīt 
nākamo gadu, kad meitiņai ap-
ritēs gads un viņa varēs atsākt 
darboties Zemessardzē.  

“Esmu parādījusi, ka lat-
viešu meitenes var būt ne tikai 
skaistas, bet arī iekšēji spēcī-
gas!” pauž liepājniece, norādot, 
ka militārajam dienestam sie-
vietes noteikti ir vajadzīgas.w

“Vēlos spēt aizsargāt savus bērnus, ģimeni, un, manuprāt, kalpot Zemessardzē ir 
liels lepnums,” saka Jana Valančauska. FOTO NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Ne tikai skaista, bet arī stipra
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