
Garkalnes MVV jaunsargu vasaras nometne 

2014.gada 16.- 20.jūnijs, Zemessardzes 19.bataljona teritorijā Upeslīčos 

16. jūnija rītā 12 jaunieši - Garkalnes MVV jaunsargi -  Daniels 

un Dāvis Lapiņi, Dāvis Liepiņš, Edgars Kuharonoks, Edgars 

Janušauskis, Aleksandra Bobovka  -  un Berģu MMS jaunsargi 

- Oskars un Eduards Kalni, Markuss Krollišs, Mārtiņš Sluka, 

Oskars Vītols un Invida Mauriņa - devās piedzīvojumā uz 

jaunsargu vasaras nometni. 

 

Pirmā diena iesākās ar nometnes sagatavošanu – telšu celšanu, automašīnu riepu atvešanu no 

tuvējā autoservisa (riepas bija jāizmanto artilērijas slēpņa un automātu ligzdas būvniecībai, savas 

bāzes aizsardzības sistēmas izveidošanai).  Lieti noderēja arī maskēšanās tīkli, kurus izmantojām 

nometnes slēpšanai, lai ienaidnieks nometni nepamanītu. Kā jau katrā kārtīgā nometnē, mums bija 

arī savs brīvības simbols - karogs, kas bija jānosargā. Visas nometnes laikā mēs bijām bruņoti ar 

peintbola ieročiem.  

Nometne bija jāsargā dienā, un katram jaunsargam naktī bija jādodas sardzē, maiņas ik pēc 2 

stundām un viena garāka maiņa – 8 stundas, un katru brīdi gaidāms ienaidnieka uzbrukums. 

Naktīs nometnes tuvumā bija dzirdama pat vilku sasaukšanās. Protams, zinājām, ka tie ir mūsu 

instruktori, bet tomēr sardzes laikā pārņēma tādas sajūtas, kuras neļāva iemigt.   

Otrajā dienā mēs izvēlējāmies savu jaunsardzes vienības komandieri - Oskaru Kalnu, kurš tālāk 

organizēja visu nometnes struktūru. Sadalījāmies 3 nodaļās, un katrai nodaļai bija savs 

komandieris (vecākais): Dāvis Liepiņš, Markuss Krollis un Oskars Kalns. Katrai nodaļai bija savs 

uzdevums: vienai nodaļai - vakara patruļa (3km garumā), un tas bija visbīstamākais uzdevums, jo 

patrulējot bieži uzbruka nosacītais ienaidnieks; otrai nodaļai- nometnes aizsargāšana (noteiktos 

sargposteņos bija jāvēro apkārtne un jāziņo par ienaidnieka tuvošanos); trešajai nodaļai, kamēr 

pārējie  veica savus uzdevumus, bija iespēja atpūsties.  

Trešdiena bija mācību diena, kad apguvām pirmās palīdzības iemaņas.  

Ceturtajā dienā 2 jaunsargi devās ar kaprāļiem uz mežu, un viņu uzdevums - jānotēlo ievainotie, 

kuru automašīna ir cietusi „ienaidnieka uzbrukumā”, un kaprālis ievainots, jāizsauc un jāsagaida 

palīdzība no bāzes. Tā kā kaprālis bija smagi ievainots, viņu vajadzēja nogādāt bāzē, kas atradās 

1km attālumā, nesot uz nestuvēm. Bet kaprālis nebija nekāds nieka vīrs, un šis bija viens no 

smagākajiem uzdevumiem, vārda tiešā nozīmē. Pārējos ievainotos arī vajadzēja nogādāt bāzē un 

palīdzēt viņiem, bet tas jau bija daudz vieglāk.  

Jaunsargu vasaras nometni apciemoja arī ciemiņš – Herberts Linde, kurš ir pensionēts ASV 

armijas kapteinis, un viņš jaunsargus apmācīja ieroču M- 16 un M-14  izjaukšanā un salikšanā.  

Vakarā nogurums lika sevi manīt, un naktī, nepamanot „ienaidnieka uzbrukumu”, jaunsargi  

pazaudēja savu karogu – ienaidnieks salauza karoga kātu, un karogs tika iznīcināts. Es atceros, ka 

„šajā uzbrukumā tad arī zaudējām vienu no saviem biedriem, kuru, jāsaka, ka neatpazina un 

„nogalināja” savējie” (Dāvis gan zīmīgi nosmīn un saka: „nogalinātā vārdu mēs gan 

nenosauksim”).  



Piektajā dienā mūs gaidīja lielais pārbaudījums - eksāmens, lai iegūtu īpašu atzinību – Melno 

bereti. Diena plkst.7.00 iesākās ar rīta rosmi un iesildīšanos, brokastīm un 2 stundu atpūtu. 9.00 

sākās eksāmens: 

 10km skrējiens, kuru vajadzēja noskriet 1h 40 min, bet tā kā mūsu fiziskā sagatavotība ir laba, 

tad šo uzdevumu veicām 40 – 45min. „daži domāja, ka vispār nenoskries, un šis labais 

rezultāts ļoti iepriecināja”. (Edgars).  

 Atspiešanās (balstā guļus) 50 reizes. Arī šo uzdevumu veica visi un pat pārsniedza noteikto 

normu – atspiedās 105 reizes.  

 Vēdera prese 60 reizes, un bija jāiekļaujas 2 min. Arī ar šo uzdevumu tikām galā lieliski.  

 Pievilkšanās pie stieņa – norma 10 reizes. Šis pārbaudījums izrādījās viens no grūtākajiem, to 

veica tikai 4 jaunsargi.  

 Tricepsu vingrinājuma norma bija 50 reizes. Šeit radās grūtības, un dažiem nepietika tikai 

pāris reižu, lai veiksmīgi nokārtotu šo pārbaudījuma daļu.   

 Kūleņi – 50 reizes uz priekšu un 50 reizes atmuguriski. „viss jau bija kārtībā, tikai galva ļoti 

griezās, biju pilnīgā „autā” (Edgars) . Tā arī bija pēdējā pārbaudījuma daļa.  

Tad bijām nopelnījuši pusdienas un bija jāsaved kārtībā  nometne.  

Plkst.18.00 sākās noslēguma ceremonija, kurā izanalizējām nedēļas notikumus, saņēmām labus 

vārdus, mūs uzrunāja instruktors Andris Šumskihs, kurš atzīmēja, ka šādas nometnes vēl Latvijā 

nav bijušas, ilgākais 2 dienas, bet ne 5 kā šī. Andris uzslavēja jaunsargu izturību un akcentēja 

katra jaunsarga labās īpašības, kuras atklājušās šajā nedēļā. Tad mēs, 7 jaunsargi, saņēmām ilgi 

kāroto balvu – melno bereti. Melnās beretes īpašnieki esam mēs: Edgars Kuharonoks, Daniēls un 

Dāvis Lapiņi, Aleksandra Bobovka, Oskars Kalns, Markuss Krolišs un Edgars Kalns.  

 

Paldies mūsu jaunsargu vadītājam Ziedonim Ločmelim, kurš dalījās ar mums savās zināšanās, 

veltīja mums tik daudz laika un izplānoja šo vienreizējo vasaras nometni!  

Paldies mūsu zemessargiem- instruktoriem -, kuri sagādāja mums „daudz problēmu”- visus dienas 

un nakts pārbaudījumus, līdz ar to padarot mūsu vasaras nometni interesantu!  

Paldies mūsu ēdinātājiem, kuri mums gatavoja lielisku un garšīgu ēdienu, kas mums deva enerģiju 

un spēku izturēt šos pārbaudījumus!  

Paldies  Vilnim Dūcim par piedāvāto teritoriju un  Ālantam Aivaram par pirti, kuru varējām 

izmantot, lai sasildītos un izžāvētu slapjās drēbes!  

Paldies Upesleju iedzīvotājiem, kuri pacieta šāvienus, rībienus un patstāvīgo kņadu savu māju 

tuvumā!  

Garkalnes MVV jaunsargi - Dāvis Lapiņš un Edgars Kuharonoks 



Jaunsargi savas zināšanas pielieto praksē ... 

Vasaras nometnē iegūtās zināšanas tika nostiprinātas praksē, jo 28.jūnijā notika Garkalnes 

novada jaunsargu un Zemessardzes 19.bataljona zemessargu apvienotās mācības.  

Mācību laikā atstrādāja „slēpņa taktiku” praksē, kur tika pielietoti kaujas ieroči ar 

salūtmunīciju un speciālā tehnika, t.sk., kāpurķēžu tehnika un apvidus tehnika.  

Zemessargi un jaunsargi tika iekļauti vienā apmācību programmā, no kuriem tika veidots 

viens vesels kaujas vads. Jaunsargu un zemessargu rotas uzdevums bija izveidot slēpni un 

iznīcināt nosacīto pretinieku. To apstiprināja bataljona komandiera majora Armanda Vetera 

teiktais.  

Jaunsargi piedalījās svinīgajā pasākumā, kurā Zemessardzes 19.bataljonā tika uzņemti 

jaunie zemessargi. Atzinīgus vārdus par savu līdzdalību vasaras nometnē un mācībās saņēma arī 

jaunsargi un bataljona komandieris izteica cerību viņus redzēt Zemessardzes 19.bataljona rindās.  

Garkalnes novada jaunsargu instruktors - Ziedonis Ločmelis  

 


