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Sākot no 30. marta līdz 14. aprīlim Nacionālie bruņotie spēki, tai skaitā Zemessardze, sniegs atbalstu Valsts robežsardzei, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā.

 "Esam saņēmuši lūgumu no Valsts robežsardzes sniegt atbalstu. Darīsim visu, lai Latvijas robeža un sabiedrība būtu drošībā.
Atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei sākotnēji iesaistīsim vairākus simtus karavīru un zemessargu."

Aizsardzības ministrs
Artis Pabriks
Aizsardzības ministrs A. Pabriks informē, ka, piemēram, Eiropas Savienības ārējās robežas uzraudzībā vien ik diennakti kopā ar
robežsargiem dienesta pienākumus veiks vismaz 40 Bruņoto spēku karavīri un zemessargi no Zemessardzes 3. Latgales brigādes.
"Arī iekšējās robežas uzraudzībā katru diennakti būs iesaistīti 40 karavīri un zemessargi no Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un
1. Rīgas brigādes. Uz Igaunijas robežas ar Valsts robežsardzi sadarbosimies četros posteņos, savukārt, uz Lietuvas - atbalstu
sniegsim divos posteņos," sacīja ministrs.

 "Nacionālie bruņotie spēki vienmēr ir gatavi sniegt atbalstu valsts struktūrām un sabiedrībai. Situācijā, kādā esam šobrīd, šis ir
visu mūsu karavīru un zemessargu sirds aicinājums - palīdzēt un atbalstīt, nevis uzdevums, ko pildīt pēc pavēles."

Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš
Bruņoto spēku komandieris vērš uzmanību, ka visas Bruņoto spēku vienības ir gatavas plaša spektra atbalstam arī citām
institūcijām cīņā ar Covid-19, ja tas būs nepieciešams. "Nacionālie bruņotie spēki ir izstrādājuši rīcības plānus, apzinājuši personāla
un materiāltehniskos resursus, lai krīzes un pandēmijas saasināšanās gadījumā iesaistītos ārkārtējās situācijas risināšanā," norāda
ģenerālleitnants L. Kalniņš.

Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts stāsta, ka robežsardze šajā laikā strādā pastiprinātā režīmā, veicot
imigrācijas kontroli uz ceļiem, jo arī Latvijas kaimiņvalstis ir atjaunojušas robežkontroli un izveidojušas robežas šķērsošanas vietas.
Ģenerālis akcentē, ka imigrācijas kontroles punktos ieceļojošajiem jāparaksta apliecinājums, ka viņi ievēros nosacījumus, kurus
nosaka Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 - koronavīrusa izplatības ierobežošanai.

 Imigrācijas kontrolē iesaistīta liela daļa robežsardzes resursu. Šobrīd ir aizliegts arī šķērsot ārējo robežu Latvijas piederīgajiem
un Krievijas pilsoņiem ieceļot Latvijā, izņemot kravas pārvadājumus. Līdz ar to ir palielinājies risks, ka var tikt šķērsota t.s. zaļā
robeža. Tāpēc, lai stiprinātu tieši zaļās robežas apsardzību, vērsāmies pēc atbalsta pie bruņotajiem spēkiem. Tiks apvienotas
patruļas, kopā ar zemessargiem un karavīriem veiksim zaļās robežas uzraudzību. Tāpat arī ar citu norīkojumu iespējama
slēpņu izvietošana. Jau pirms gada mums bija ideja, ka varētu šādā veidā kopīgi strādāt, un šis ir īstais laiks, kad to realizēt ne kā kopīgās mācībās, bet jau praktiskā darbā, lai veiktu robežu uzraudzību.

Valsts robežsardzes priekšnieks
ģenerālis Guntis Pujāts
Ģenerālis G. Pujāts akcentē - pozitīvi, ka pašlaik Latvijas operatīvo dienestu darbinieki faktiski neslimo vai slimo ļoti maz. Jo, ja
robežsargi un policisti sāktu masveidā slimot, valsts iekšējās drošības uzraudzība būtu jāveic citiem dienestiem, kas tiem būtu
papildu slogs. "Šis kompensējošais mehānisms ir bruņotie spēki, tāpēc šādās krīzes situācijās jāstrādā kopā, lai stiprinātu iekšējo
drošību. Jāņem vērā arī brīdinājumi no Eiropola, ka šajā laikā palielinās noziedzīgu nodarījumu skaits. Tas nozīmē, ka šajos
apstākļos ir iespējami noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu mūsu valstī, tieši tāpēc dienestiem ir jāsadarbojas, lai situācija valstī
netiktu destabilizēta," norāda Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis G. Pujāts.
No 30. marta Zemessardzes 3. Latgales brigāde sāks sniegt atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības ārējās robežas
kontroles pastiprināšanā Latvijas - Krievijas valsts robežas uzraudzībā, atbalstot piecas Ludzas un piecas Viļakas pārvalžu
Robežapsardzības nodaļas.
Savukārt no 1. aprīļa Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde sniegs atbalstu Valsts robežsardzei ar uzdevumu uz Latvijas - Igaunijas un
Latvijas - Lietuvas robežas, palīdzot izsniegt un saņemt apliecinājumu par īpašu Covid-19 ierobežošanas pasākumu ievērošanu gan
no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām.
Jau ziņots, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni
ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.
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