Zemessardzes 4.Kurzemes brigāde aicina
iedzīvotājus talkot militārajā poligonā “Mežaine”
Skrundas novadā

Arī šogad Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štābs, 45. nodrošinājuma bataljona
karavīri, zemessargi, jaunsargi, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības
Transporta remonta nodrošinājuma centra 1. Reģionālā transporta remonta centra
karavīri un darbinieki piedalīsies Lielajā talkā, kas norisināsies sestdien, 27. aprīlī, lai
sakoptu vidi militārajā poligonā “ Mežaine” Skrundas novadā.
Talkas laikā tiks veikti teritorijas un namu iekštelpu sakopšanas darbi nekustamajā
īpašumā “Mežaine”, kas, kopš pagājušā gada, ir Aizsardzības ministrijas īpašums.
Jau ziņots, ka 2018. gada janvārī Aizsardzības ministrija no Skrundas novada
pašvaldības pārņēma poligona “Mežaine” teritoriju, lai nodrošinātu īpašuma
izmantošanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai, veidojot reģionālo poligonu.
Interesentu ievērībai par iespēju talkot militārajā poligonā “Mežaine”!
Lai talkotu militārajā poligonā “Mežaine”, dalību nepieciešams pieteikt iepriekš – līdz
23. aprīlim, rakstot e-pastu uz guna.stolcere@mil.lv vai sazinoties pa tālruni 26577342,

63403645.
Pieteikumā nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru.
Informējam, ka Jūsu dati tiks apstrādāti tikai konkrētā pasākuma vajadzībām. Datu
uzglabāšanas laiks – līdz pasākuma beigām 27. aprīlī. Ierodoties uz pasākumu līdzi
nepieciešams ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
Talkotājiem jāierodas piemērotās darba drēbēs, slēgtos apavos, vēlams ar cietu zoli,
līdzi nepieciešams ņemot darba cimdus, ieteicams arī aizsargbrilles, spaini gružu
vākšanai, slotu vai lāpstu.
Karavīri un zemessargi, aicinot talkā piedalīties arī iedzīvotājus un savus ģimenes
locekļus, pulcēsies no plkst. 9.30 līdz 10.00 pie poligona “Mežaine“ kontrolpunkta.
No plkst. 10.00 līdz 10.15 notiks drošības instruktāža, tad sekos sadalījums pa
talkošanas zonām (katrā talkošanas zonai ir atbildīgais). 13.00 siltas pusdienas no
karavīru lauku virtuves. Talkas noslēgums 16.00.
Nacionālie bruņotie spēki talkotājus aicina būt uzmanīgiem!
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un, atrodot priekšmetus,
kas varētu būt sprādzienbīstami, tos neaiztikt, bet informēt talkas koordinatorus.
Bruņotie spēki aicina iedzīvotājus par atrastajiem priekšmetiem, kas varētu būt
sprādzienbīstami, ziņot tuvākajā Valsts policijas nodaļā (tālruņa numurs 110) vai
zvanot uz tālruņa numuru 112. Pēc informācijas saņemšanas uz notikuma vietu dosies
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti, kas tos neitralizēs.
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