Militārajā poligonā “Mežaine” atklās jaunu un
modernu šautuves kompleksu
Trešdien, 18. augustā, plkst. 11 aizsardzības nozares vadība apmeklēs Zemessardzes
4. Kurzemes brigādes militāro poligonu “Mežaine” Kuldīgas novadā, lai atklātu
jaunizveidotu un modernu šautuves kompleksu.
Svinīgajā šautuves kompleksa atklāšanā piedalīsies aizsardzības ministrs Artis Pabriks,
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Zemessardzes
komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis un Zemessardzes 4. Kurzemes
brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.
Militārajā poligonā “Mežaine” jaunais šautuves komplekss izveidots attīstības projekta
ietvaros, un paredzēts karavīru, zemessargu un jaunsargu šaušanas prasmju
pilnveidošanai un testēšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 680 000 eiro. Būvdarbus
kopš 2020. gada augusta veica uzņēmums SIA “Urbumiņš Pluss”.
Šautuves komplekss sastāv no trīs šautuvēm. Pirmā, 50 metru šautuve, ir paredzēta
valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanai ar mērķlīnijām 25 un 50 metru
attālumā, bet šautuves platums ir 100 metri.
Savukārt 100 un 300 metrus garās šautuves ir paredzētas zemessargu un karavīru
apmācībai, un tās ir 50 metrus platas. 300 metru šautuvē ir trīs mērķlīnijas, bet 100
metru šautuvē ir viena mērķlīnija, un tā ir paredzēta uguns un kustības nodarbībām.
Būtiski, ka jaunās šautuves ir būvētas, domājot arī par skaņas izolāciju, līdz ar to
apkārtējiem iedzīvotājiem dzirdamie šaušanas trokšņi tiks samazināti līdz minimumam.
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.
Savukārt 2019. gada 2. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas
informatīvo ziņojumu par militārā poligona “Mežaine” paplašināšanu, lai stiprinātu
Zemessardzes kaujas spējas, attīstot Kurzemes reģionālo militāro poligonu.
Poligona pašreizējā teritorija ir 53,83 hektāri, un pēc paplašināšanas tā sasniegs
aptuveni 952,5 hektārus. Poligona paplašināšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā
paredzēts pārņemt Zemkopības ministrijas valsts īpašumā esošos nekustamos
īpašumus Skrundas un Kuldīgas novados, kā arī fizisko un juridisko personu
nekustamos īpašumus Skrundas novada Raņķu un Rudbāržu pagastos.
Kopš teritorijas pārņemšanas Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un

Zemessardzes pārstāvji ir tikušies ar zemju īpašniekiem un Skrundas novada
pašvaldību, lai iepazīstinātu ar poligona attīstības plāniem un paplašināšanas gaitu.
Poligons “Mežaine” Skrundā ir īpaši piemērots militārām mācībām pilsētvides
apstākļos, kā arī objekts ir pietuvināts kaujas situācijām un reāliem apstākļiem, tādēļ
tajā regulāri notiek Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto mācības.
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