
Sava štāba ēka, sava svētku
zāle, savs svētku laukums –
Zemessardzes 2.Vidzemes brigā-
dei tas viss kopš vasaras ir
Valmierā,  Kaugurmuižā. Līdz
tam štābs Valmierā atradās pagai-
du telpās, bet  zīmīgā datumā –
22.jūnijā, Cēsu kauju gadadienā,
- pārcēlās uz pastāvīgu mājvietu. 

Brigādes vēsture ģeogrāfiski
samērā plaša. 1992.gada 30.jūni-
jā tika dibināta    Zemessardzes
2.brigāde, bet pakļautībā esošie
bataljoni formēti jau no 1991. ga-
da    septembra. Sākotnēji brigā-
des štābs atradās Cēsīs, pirmais
komandieris bija pulkvedis
Jēkabs Blaus. 

2003.gada 1.decembrī tiek di-
bināts 2.Zemessardzes novads,
apvienojot Zemessardzes 1., 2.
un daļēji 5.brigādi. 2007.gadā pa-
pildu Zemessardzes 1. un 2.nova-
dam izveidoja 3.Zemessardzes
novadu ar štābu Rīgā. Tā sastāvā
pārgāja arī daļa Zemessardzes 1.
un 2.novada bataljoni. Veicot
Zemessardzes restrukturizāciju,
2016.gada 1.oktobrī
Zemessardzes 2.brigādes štābs
izveidots uz 3.Zemessardzes no-
vada štāba bāzes Rīgā. Brigāde
pārmanto Zemessardzes 2. brigā-
des karogu un atjauno vēsturisko

brigādes simboliku. Kopš
2018.gada 1.jūnija Zemessardzes
2.Vidzemes brigādes štābs atro-
das Valmierā, tuvāk saviem batal-
joniem, kas atvieglo savstarpējo
sadarbību, uzdevumu izpildes
koordināciju un paaugstina
reaģēšanas spējas, bet štābs atra-
dās pagaidu mītnē Mākslinieku

ielā. Nu pēc gandrīz 20 gadu pār-
traukuma brigādes štābs ieguvis
pastāvīgu mājvietu. 

Zemessardzes 2.Vidzemes bri-
gādes Komunikācijas daļas
priekšniece kapteine Ieva
Karlsberga saka: “Pirms valsts
svētkiem Kaugurmuižā rīkotais
pasākums bija pirmā svinīgā ce-

remonija savās mājās, tāpēc tas
bija jo īpašs notikums. Kopš bri-
gādes štābs 2003.gadā no Cēsīm
pārcēlās uz Rīgu, mums nebija
sava parādes laukuma, kur aizva-
dīt svinīgās izvades un ceremoni-
jas. Šī pēc ilgāka pārtraukuma bi-
ja debijas reize, kas sakrita ar svi-
nīgu apbalvošanas ceremoniju,
kurā brigādes komandieris teica
paldies gan brigādes zemessar-
giem un karavīriem par viņu vei-
kumu šajā gadā, gan sadarbības
partneriem, kuri palīdzēja šī gada
mācību “Namejs” veiksmīgai no-
risei.” 

Ēka, kurā atrodas brigādes
štābs, ir vēsturiska – muižas
Kungu māja.     Īstenojot rekons-
trukcijas projektu, tā renovēta,
maksimāli saglabājot vēsturisko
apdares risinājumu un fasāžu kla-
sicisma stilu, ierīkots arī parādes
laukums un gājēju celiņi, veikts
cits nepieciešamais. Taču darba
Kaugurmuižā vēl ļoti daudz. I.
Karlsberga stāsta: “Šobrīd esam
apdzīvojuši vēsturisko Kungu
māju, bet visā kompleksā, kas
aizņem ļoti lielu platību, darāmā
vēl ļoti daudz. Tomēr jau tagad
esam gandarīti, ka ir sava mājvie-
ta ar savu svētku zāli un svētku
laukumu.” q
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Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes atbildības teritorija 
ir Vidzeme.  Brigādē ietilpst:

n22. kaujas nodrošinājuma 
bataljons Valmierā, 

n25. kaujas atbalsta bataljons
Gulbenes novada Stāmerienā,

n26. kājnieku bataljons Gulbenē
un Madonā, 

n27. kājnieku bataljons Cēsīs, 
n31. kājnieku bataljons Alūksnē,
n54. kaujas atbalsta bataljons

Ogrē. 

FaKti

Katrā militārajā iestādē ir tra-
dīcija piešķirt nosaukumus zālēm,
dažkārt arī mācību auditorijām.
Piemēram, Nacionālo bruņoto
spēku Instruktoru skolā Cēsīs zā-
lei dots nosaukums “8.Daugavpils
pulka zāle”, jo šajās kazarmās sa-
vulaik dislocējās šis pulks.

Tāpēc arī kopš pārcelšanās
uz pastāvīgo mājvietu Kaugur -
muižā Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes štābā domāts, kādu no-
saukumu izvēlēties zālei. Štāba
personālsastāva dalībnieku vidū
notika konkurss par nosaukumu,
un tika izvēlēts nosaukums
“Vairogu zāle”.    

Vairogs karavīriem vienmēr
bijis aizsardzības simbols, aizsar-
dzības līdzeklis, atklājot zāli, teica
2.Vidzemes brigādes komandieris

pulkvedis Gunārs Kauliņš: “Bet
vairogs bijis arī motivācijas un
vienotības simbols. Tas ticis iz-
mantots gan kā bruņinieka indivi-
duālās aizsardzības bruņojuma sa-
stāvdaļa, gan kā atpazīšanas sim-
bols. Vairogi dekorēti ar dažādiem
spēcīgiem simboliem, ticot, ka tie
pasargā, dod veiksmi to nesējiem.
Šajā zālē novietosim katras
Zemessardzes 2.Vidzemes brigā-
des vienības vairogu kā simbolu
tam, kas ir brigāde. Ļoti svarīga ir
arī zālē skatāmā vēsturiskā ekspo-
zīcija, jo nevar pastāvēt valsts, ne-
var pastāvēt militārā vienība, ja tā
neizzina savu vēsturi.”

Vairogu zāle būs vieta, kur
turpmāk sanāks dažādu vairogu
nesēji, kopā pieņems lēmumus,
kopā mācīsies, lai stiprinātu valsts
aizsardzību. 

Vairogu zālē atklātā pastāvīgā

vēstures ekspozīcija vēsta par
Ziemeļlatvijas brigādes izveidi,
par Brīvības cīņu kaujām Vid -
zemē, kā arī par Latvijas armijas
(1920-1940) vienību izvietojumu
Vidzemē. Tolaik Vidzemē bija
četras militārās bāzes – Cēsīs,
Kaugurmuižā, Litenē un Alūk-
snē -, un izstādē rodama informā-
cija, kas atradās šajās bāzēs, ska-
tāmas senās fotogrāfijas.    

Iecere par vēsturisko ekspo-
zīciju pirms vairākiem gadiem
dzima bijušajam brigādes koman-
dierim pulkvedim Marekam
Ozoliņam, sākās tās veidošana, lai
arī vēl nebija vietas, kur to izvie-
tot. 

“Tiklīdz iekārtojāmies jauna-
jās telpās, idejas par šo ekspozīci-
ju realizācija iegāja noslēguma
stadijā, tā tika izvietota paredzēta-
jā telpā,” stāsta brigādes Komu -

nikācijas daļas priekšniece kaptei-
ne Ieva Karlsberga.

Ekspozīciju veidojis Latvijas
Nacionālās aizsardzības akadēmi-
jas pētnieks, vēsturnieks Valdis
Kuzmins, kurš uzsver ekspozīci-
jas sasaisti ar Vairogu zāles ikdie-
nas pielietojumu: “Domājot, dis-
kutējot par ekspozīciju, nonācām
pie tā, ka tai    būtu jākalpo ne tikai
kā vēsturiskajam atskatam, bet jā-
dod devums arī šim brīdim. Zālē
tiks pieņemti lēmumi, tāpēc vēs-
turiskajam stāstam jākalpo kā ie-
dvesmai. 

20 gadu laikā strādādams Kara
muzejā, pēdējos sešus gadus
Nacionālajā aizsardzības akadē-
mijā pasniedzot militāro vēsturi,
vienmēr esmu teicis, ka tagad viss
būs citādi - mums ir jauna tehnika,
jauni ieroči, jauni līdzekļi -, bet
pēc šī gada februāra redzējām, ka

pārāk daudz vēstures atkārtojas
burtiskā nozīmē.” 

Par izstādes māksliniecisko
iekārtojumu rūpējās Ieva Lapiņa
un uzņēmums “Trīs Muskat -
rieksti”, kam ir liela pieredze lī-
dzīgu ekspozīciju izveidē. Tāpēc
tā izveidota saistoša, saprotama,
pārskatāma.

Minētā ekspozīcija, kam ir
liela vēsturiskā nozīme, ierīkota
Zemessardzes 2. Vidzemes brigā-
des teritorijā, kas ir slēgta teritori-
ja.   Tādēļ rodas jautājums, vai
ekspozīciju var aplūkot arī intere-
senti no malas?

“Ja viesi pieteiksies, būsim ga-
tavi uzņemt,” saka I.Karlsberga.
“Domāju, novembrī, kad īpaši ru-
nājam par patriotismu, ekspozīci-
ju apmeklēt vēlēsies Valmieras
skolas, tāpēc būsim atvērti intere-
sentiem.” q

Vairogu zāle – simbolam 
un iedvesmai

sagaidot valsts 
svētkus, Zemessardzes
2. Vidzemes brigādes
štāba ēkā atklāta
Vairogu zāle un 
vēsturiskā ekspozīcija.

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva".

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štābam
jauna un pastāvīga mājvieta

Valsts svētku priekšvakarā
svinīgajā pasākumā apbalvoja
Zemessardzes 2. Vidzemes brigā-
des karavīrus un zemessargus.

Brigādes komandieris pulkve-
dis Gunārs Kauliņš, uzrunājot
klātesošos, uzsvēra, ka šis gads
bijis visatšķirīgākais no visiem ie-
priekšējiem: “Karš Ukrainā mūsu
dzīvi izmainīja par 180 grādiem.
Šis gads liek mums aizdomāties,
ko mēs kā brigāde esam paveiku-
ši, ko katra brigādes vienība, ko
katrs sadarbības partneris izdarījis

šogad. Bet mēs ikviens, to saku
arī sev, varam darīt vēl vairāk!”        

Komandieris norādīja, ka svēt-
ku priekšvakarā gribas runāt tikai
par labām lietām, tāpēc jāsaka lie-
lais paldies visiem par to, kas šajā
gadā darīts: “Lai ikvienam šis
svētku laiks ir ar gaišām domām,
ar cerībām un apziņu, ka esam
drošības garants, tāpēc mums jā-
parāda, ka spējam, varam un varē-
sim!” 

Apbalvoto vidū arī
Zemessardzes 27.kājnieku batal-
jona pārstāvji, kā arī Cēsu novadā

dzīvojošie.
Latvijas Republikas Ze messar -

dzes (ZS) komandiera apbalvoju-
mus saņēma: 2.pakāpes Goda zī-
mi “Par kalpošanu tautai un
Latvijai” ZS 2.Vidzemes brigādes
Komunikācijas daļas priekšniece
kapteine Ieva Karls berga; 3.pakā-
pes Goda zīmi “Par kalpošanu
tautai un Latvijai” - dižkareive
Jana Maurīte, Atzinī bas rakstu -
kaprālis Juris Dār ziņš.

Zemessardzes 2.Vidzemes bri-
gādes komandiera Goda rakstus
saņēma: seržants Mareks

Barinskis, virsseržants Arnolds
Bahmanis, virsseržants Aigars
Kalējs, virsseržants Raitis Lapsa,
seržants Jurģis Baumeisters, kap-
rālis Raivo Lemiesis, kaprālis
Jānis Lozbergs.

Virsseržants Aigars Kalējs sa-
ka, ka bijis patīkami saņemt ap-
balvojumu jaunajā brigādes cere-
monijas laukumā: “Neesmu pir-
mo dienu armijā, tāpēc nevaru
teikt, ka šis bija kāds ļoti īpašs brī-
dis. Protams, ir jauki, ja mans uz-
vārds izskan tādā pasākumā. Tas
nozīmē, ka esmu pamanīts, ka

mans darbs nav bijis velts.”
Kopumā A. Kalējs militārajā

jomā strādā vairāk nekā 20 gadu,
ilgu laiku Nacionālo bruņoto spē-
ku Instruktoru skolā, pēdējos di-
vus gadus – Zemessardzē.      

“Visu mūžu esmu darbojies ap-
gādē, arī 27.kājnieku bataljonā es-
mu štāba un apgādes rotā,    jūtu,
ka te varu dot savu pienesumu.
Varu palīdzēt sakārtot šo jomu,
dot tai jaunu dzīvību. Man ir
prieks te darboties, redzēt rezultā-
tu, un varbūt šis pienesums ir pat
vērtīgāks par apbalvojumu,” saka
A. Kalējs. q

Mēs varam darīt vēl vairāk

nVienotā solī! Pirmajā svinīgajā ceremonijā, kas notika
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes mītnes vietā Valmierā,
Kaugurmuižā, parādes laukumā soļoja arī 27.kājnieku bataljona
zemessargi bataljona komandiera pulkvežleitnanta egila Dēvita
vadībā. 
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