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Poligonā “Mežaine” aizvadīta Latviešu Virsnieku apvienības ceļojošā kausa izcīņa
24. septembrī poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā, norisinājās Latviešu Virsnieku 
apvienības ceļojošā kausa ”Izaicinājums “Mežaine 2022” izcīņa, kuru Zemessardzes 
4. Kurzemes brigāde sadarbībā ar Latviešu Virsnieku apvienību organizē jau sesto reizi, bet 
poligona teritorijā trešo reizi.
“Sacensības - ”Izaicinājums “Mežaine 2022” aicina dalībniekus izkāpt no savas komforta 
zonas, lai kopā ar zemessargiem dotos piedzīvojumā un  parādītu savu potenciālu, prasmes un
enerģiju. Novēlu dalībniekiem noticēt savām spējām un šodien uzzināt daudz jauna un 
interesanta, un esat gaidīti Zemessardzē, jo te ir vieta Jūsu personības izaugsmei,” uzrunājot 
dalībniekus, teica Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.
Pasākuma mērķis bija sadarbībā ar Zemessardzes bataljonu karavīriem un zemessargiem 
uzrunāt un aicināt komandās potenciālos zemessargu kandidātus, kuri, sacenšoties dažādos 
pārbaudījumos 13 kontrolpunktos, varēja iepazīties ar Zemessardzes uzdevumiem un ikdienu.
Arī šogad sacensībās piedalījās komandas no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes visiem 
bataljoniem – Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Dobeles un Jelgavas, kopumā 27 komandas. 
Komandas sastāvā bija trīs cilvēki, viens no tiem – zemessargs vai profesionālā dienesta 
karavīrs. Divi pārējie komandas biedri bija cilvēki, kuriem ir interese par Zemessardzi, vēlas 
tuvāk iepazīt zemessarga uzdevumus un iegūt pārliecību, ka arī viņiem dienests Zemessardzē 
būs pa spēkam.
Pirmo vietu un Latviešu virsnieku apvienības ceļojošo kausu sacensībās ieguva komanda ar 
nosaukumu “DAINĪTS”, kura pārstāvēja Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, otro vietu 
ieguva komanda “Sirmie eži” no 45. kaujas nodrošinājuma bataljona, bet trešo vietu – 
komanda “Trīs spartieši” no Ventspils, pārstāvot 46. kājnieku bataljonu.
Pagājušajā gadā, godinot Zemessardzes 30. gadadienu, dalībnieki poligonā “Mežaine” 
iestādīja 30 liepu aleju, kuru šogad papildināja ar 10 liepām un 10 ozoliem.
Pasākuma noslēgumā, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes mācību bāzē “Saulstari”, klāt esot
Latviešu Virsnieku apvienības un tās Kuldīgas nodaļas pārstāvjiem, svinīgi tika atklāta 
auditorija atvaļinātā kapteiņa Alekseja Ozoliņa piemiņai. Atvaļinātais kapteinis A.Ozoliņš 
bija Latvijas Republikas Zemessardzes Studentu bataljona pirmais komandieris, Viestura 
ordeņa kavalieris, ilggadējs Latviešu Virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, Latvijas 
Ordeņu brālības domes un valdes loceklis, orientēšanās sporta meistars un Vissavienības 
kategorijas tiesnesis, kurš sava mūža laikā sniedzis nozīmīgu un paliekošu ieguldījumu 
aizsardzības nozarē un tās attīstībā, kā arī sabiedriskajā darbā un patriotiskajā audzināšanā.
“Šodien mēs Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes mācību bāzē “Saulstari” atklājām piemiņas 
auditoriju kapteinim A. Ozoliņam - īstam Latvijas patriotam, kurš pierādījis savu pārliecību 
ne tikai vārdos, bet arī darbos, un kurš spēja šo patriotisma dzirksti iedegt dažādu paaudžu 
cilvēkos. A. Ozoliņš mums paliks atmiņā ar nozīmīgo ieguldījumu Zemessardzes attīstībā un 
jauniešu militāri patriotiskajā audzināšanā.
Vēlamies pateikties arī Latviešu Virsnieku apvienībai, ar kuru mums gadu gaitā ir  
izveidojusies pozitīva sadarbība. Paldies par latviešu virsniecības labāko tradīciju atdošanu 
mantojumā jaunākajiem virsniekiem un ieguldījumu jauniešu pilsoniskajā un patriotiskajā 
izglītošanā valsts aizsardzības jomā,” saka Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris 
pulkvedis Andris Rieksts.
Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt 
militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai 
krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju.
Kandidātam ir jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem, ar valsts valodas 
zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, ar atbilstošu veselības stāvokli un sākotnējo fizisko 



sagatavotību. Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Lai 
pieteiktos dienestam Zemessardzē, kandidātam jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai tuvāko 
Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta 
adresi esizemessargs@mil.lv vai personīgi ierodoties vienībā. Uzziniet vairāk 
tīmekļvietnē www.esizemessargs.lv.
Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies 
Zemessardzē!
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