
Vīrišķības un izturības pārbaudījums mācībās „Edelweiss” 

2014.gada 11.maijā, Garkalnes MVV un Berģu Ms jaunsargi -  Aleksandra Bobovka, Dāvis 

Liepiņš, Daniels Lapiņš, Dāvis Lapiņš, Raivis Traskovskis, Aleksandrs Čebakovs, Edgars 

Janušauskis, Edgars Kuharonoks, Roberts Malcenieks, Oskars Kalns, Eduards Kalns, Oskars Vītols, 

Markuss Krollišs un Invida Mauriņa - devās uz Zemessardzes 19.bataljona teritoriju „Līčos”, kur 

notika jaunsardzes lauku mācības. Mācību galvenais uzdevums bija teorētiskajās nodarbībās apgūto 

zināšanu pielietošana praksē (orientēšanās lauku apvidū, dažādu šķēršļu pārvarēšana) un  fiziskās 

sagatavotības pārbaude.  

Attēlā- lauku mācību sākums  

Mācību laikā jaunsargiem bija 

jāveic taktiski pareiza piekļūšana 

objektam, kurš nosacīti jāiznīcina. 

Mācību laikā jaunsargiem bija 

jāparāda ne tikai sava fiziskā 

sagatavotība un izturība, bet sekmīgi 

uzdevumu varēja veikt tikai tie, kuri 

prata sadarboties komandā, palīdzēt 

saviem biedriem un atbalstīt tos, 

kuriem grūtības sagādāja kāda 

uzdevuma veikšana.  

Par jaunsargu lauku nometni 

Aleksandra Bobovka raksta: 

„Izbraucām no Garkalnes plkst.9.00, tad mēs atbraucām un mēs iepazināmies ar jaunsargiem no 

Upesciema skolas un mūsu instruktoriem. Kopā mēs bijā 14 jaunsargi. Mēs uzkrāsojām sejas ar 

speciālām krāsām, un mums iedeva ieročus, tad sadalījāmies 2 grupās, katrai grupai bija savs 

instruktors. Tad mums izskaidroja uzdevumu -  parādīja, kā izskatās objekts, kurš ir jāuzspridzina. Ar 

mašīnu mūs aizveda uz Zemessardzes 19.bataljonu, kas atrodas 8 km no objekta. 

Mana grupa izstrādāja plānu, un mēs devāmies uz mežu izpildīt savu uzdevumu. Pa mežu mums bija 

jāpārvietojas tā, lai neviens mūs 

neredzētu, arī mūsu skolotājs 

Ziedonis. Kad bijām mežā, tad 

redzējām skolotāju 3 reizes, bet viņš 

mūs nepamanīja. Vēl redzējām vienu 

cilvēku ar suni, kurš, ieraugot mūs, 

ļoti nobijās.  

Attēlā – maskēšanās apvidū.  

Savu uzdevumu veicām laikā un 

uzspridzinājām objektu.   Atnācām 

uz bāzi, nolikām ieročus un 

nostājāmies ierindā, tad mums pakaļ 

atbrauca mašīna un mūs, visus 14 



cilvēkus, aizveda 2 km no nometnes vietas. Mūs atveda pie upes, kur mūsu uzdevums bija atrast 

drošāko vietu upē (braslu) un ar virves palīdzību šķērsot to. Upes platums bija 12 m.  

Attēlā – upes forsēšana  

Šķērsojot upi, sākumā nelikās, ka ir 

auksts, bet pēc šāviena gaisā mums 

bija jānoguļas upē un tad palika 

pavisam auksts. Pēc tam mums līdz 

nometnes vietai bija jāaizstumj 

automašīna, jo tā bija salūzusi. 

Grūtākais bija pirms nonākšanas 

nometnē, jo mašīnu nācās stumt pret 

kalnu. Šis uzdevums bija jāveic 20 

min. laikā, pretējā gadījumā 

pusdienas mēs nebūtu dabūjuši, tās 

„uzspridzinātu ienaidnieks”. Mēs, 

protams, paspējām laikā un paēdām. 

Un pusdienas bija ļoti garšīgas!  

Tad sākās visgrūtākais – mūsu uzdevums bija noskriet 5 apļus apkārt dīķim, kurš ir 5x lielāks par 

mūsu skolas sporta laukumu, pie tam daļa distances bija jāveic pa ūdeni. Godīgi sakot, pirmā apļa 

beigās es domāju, ka nomiršu, bet saņēmos un veicu visu uzdevumu. Kad bijām ūdenī, tad atkal 

atskanēja šāviens un mums bija jānoguļas. Pa ūdeni iet bija ļoti grūti, jo tur bija dūņaina apakša, bet 

vēl grūtāk bija tikt ārā no ūdens.  

Attēlā – reakcija uz uguni 

purvainā apvidū  

Tad atnācām uz bāzi, 

pārģērbāmies un sākām tīrīt 

ieročus. Gaidot skolas busiņu, man 

bija auksti. Šī diena bija grūta, bet 

man ļoti patika. Man patika manas 

grupas uzdevumi, un es nekad 

neko tādu nebiju darījusi. Es neko 

tādu nekad nebiju darījusi, bet sen 

gribēju izmēģināt savus spēkus un 

pārbaudīt savu izturību. Man patīk 

šādi uzdevumi un aktivitātes. 

Gaidu nākamo nometni!” 

 Jaunsargi savu uzdevumu paveica godam. Šāda lauku nometne Garkalnes novada 

jaunsardzei notika pirmo reizi. Domāju, ka tie, kuri piedalījās, pierādīja savu fizisko sagatavotību, 

izturību, vīrišķību un, galvenais, kolektīva garu, kurš tik nepieciešams saskarsmē skolā un dzīvē.  

  



Tie jaunsargi, kuri vislabāk izpildīja 

uzdotos uzdevumus, kā arī parādīja 

labāku fizisko sagatavotību, saņēma 

īpašu atšķirības zīmi „Edelweiss”, kuru ir 

tiesīgi nēsāt pie lauku formas cepures 

kreisās malas. Šādu zīmi labākajiem 

jaunsargiem - Robertam Malceniekam, 

Dāvim Liepiņam, Edgaram Janušauskim, 

Dāvim Lapiņam, Daniēlam Lapiņam, 

Aleksandrai Bobovkai, Oskaram Kalnam 

un Eduardam Kalnam -piešķīra jaunsargu 

instruktors Z.Ločmelis personīgi. 

Pārējiem jaunsargiem ir uz ko tiekties.  

Tā kā jaunsargiem šāda veida aktivitātes ir ļoti nepieciešamas, tad šādas lauku nometnes tiks 

rīkotas regulāri, jo, pateicoties Garkalnes novada Domes atbalstam, visi jaunsargi ir saņēmuši formas 

tērpus un deaktīvos ieročus  (ieroči, kurus vairs nelieto kā kaujas ieročus). Turpmāk apmācību 

process tiks maksimāli pietuvināts Latvijas bruņoto spēku un NATO apmācību standartiem, kuri 

ietver arī šādas lauku mācības. 

Paldies Garkalnes novada Domei, Zemessardzes 19.bataljona komandierim majoram 

A.Veteram, Garkalnes MVV  un jaunsargu vecākiem par sapratni un sniegto atbalstu nometnes 

sekmīgai realizācijai  

Ziedonis Ločmelis, Garkalnes novada jaunsargu instruktors 

 

 


