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KĀ REZERVISTS 
bez militārām iemaņām
VAR KĻŪT PAR 
militāri sagatavotu 
REZERVES KARAVĪRU?

KĀ REZERVISTS MILITĀRAJAM DIENESTAM DERĪGS LATVIJAS PILSONIS 
(SIEVIETES – IZSAKOT ŠĀDU VĒLMI) IR DAĻA NO NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU REZERVES. 

REZERVISTS VAR BRĪVPRĀTĪGI PIETEIKTIES MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSAM, UN PĒC TĀ SEKMĪGAS APGŪŠANAS VIŅŠ TIEK 
IESKAITĪTS REZERVES KARAVĪROS.

KURSĀ REZERVISTS APGŪS MILITĀRĀS PAMATIEMAŅAS INDIVIDUĀLĀS APMĀCĪBAS LĪMENĪ.
APMĀCĪBA NORIT KLĀTIENĒ KLASĒ, APVIDŪ UN LAUKA APSTĀKĻOS LEKCIJU UN PRAKTISKO LAUKA 
NODARBĪBU VEIDĀ, KĀRTOJOT TEORĒTISKĀS UN PRAKTISKĀS IESKAITES.

- LATVIJAS REPUBLIKAS PILSONĪBA

- VECUMS NO 18 LĪDZ 50 GADIEM

- IEGŪTA VISMAZ PAMATIZGLĪTĪBA

- VALSTS VALODAS ZINĀŠANAS VIDĒJĀ LĪMENĪ (B1)
- NAV TĀDAS KRIMINĀLĀS SODĀMĪBAS, KURAS DĒĻ NEVAR UZŅEMT 

DIENESTAM REZERVĒ

- NAV ATVAĻINĀTS NO MILITĀRĀ VAI CITA VALSTS DIENESTA PAR 
DISCIPLĪNAS PĀRKĀPUMIEM

- ATBILST DIENESTAM REZERVĒ NOTEIKTAJAM VESELĪBAS STĀVOKLIM

- NEDIEN IEKŠLIETU MINISTRIJAS SISTĒMAS IESTĀDĒS VAI IESLODZĪJUMA 
VIETU PĀRVALDĒ

- AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU WWW.MIL.LV

- IERODOTIES REZERVES PERSONĀLA UZSKAITES SEKTORĀ 
KRUSTABAZNĪCAS IELĀ 9, RĪGĀ

- PILDOT AKTĪVO DIENESTU, REZERVISTAM IR KARAVĪRA STATUSS, UN MĀCĪBU 
LAIKS TIEK IESKAITĪTS VIŅA IZDIENAS STĀŽĀ

- REZERVISTU NODROŠINA AR DZĪVOJAMO TELPU KAZARMĀ VAI 
LAUKA APSTĀKĻOS — TELTĪ

- REZERVISTAM TIEK NODROŠINĀTA KARAVĪRA UZTURDEVA, FORMAS TĒRPS UN 
NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS

- REZERVISTAM PAR KATRU MILITĀRO MĀCĪBU DIENU IZMAKSĀ KOMPENSĀCIJU 
(SĀKOT NO 26 EIRO DIENĀ)

PĒC SEKMĪGAS MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSA APGŪŠANAS REZERVISTS DOD 
KARAVĪRA ZVĒRESTU, SAŅEM REZERVES KARAVĪRA APLIECĪBU UN 
MOBILIZĀCIJAS NORĪKOJUMU UN TIEK IESKAITĪTS BRUŅOTO SPĒKU REZERVĒ 
REZERVES KARAVĪRA STATUSĀ, TĀDĒJĀDI SĀKOT PILDĪT REZERVES KARAVĪRA 
PIENĀKUMUS.

KONTAKTINFORMĀCIJA 
Rezerves personāla uzskaites sektors

Krustabaznīcas iela 9, Rīga 
rezervists@mil.lv  

www.mil.lv

PAMATPRASĪBAS REZERVISTAM, KURŠ VĒLAS PIETEIKTIES 
MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSAM

SOCIĀLĀS GARANTIJAS MILITĀRĀS APMĀCĪBAS LAIKĀ

PIETEIKŠANĀS

TURPMĀKĀ DIENESTA GAITA

REZERVISTA MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSS

mailto:rezervists@mil.lv
http://www.mil.lv/
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Šajā žurnāla numurā ir lasāma iedvesmojoša intervija ar 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieri pulkvežleitnantu 
Sandri Gaugeru — par dzīvi, par dienestu, Zemessardzi un 
paš apziņu. 

Viņš saka: «Ir svarīgi gribēt attīstīties, turpināt mācīties. 
Pretējā gadījumā cilvēks pat nestagnē — viņš degradējas.» 
Ikdienas rutīnā to gadās aizmirst, bet pārmaiņu laikā, kas, 
šķiet, mums ir nemitīgi, ir svarīgi izprast, ka arī pašam ir jā-
mainās un jāmācās. 

Šis gads ir īpašs Latvijas Kapelānu dienestam, tiek atzī-
mēta tā 25 gadu pastāvēšanas jubileja. Nacionālo bruņoto 
spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš un Kapelānu dienests ir 
jau gadu desmitiem atbalsts karavīriem un viņu ģimenēm. 
Domāju, ikviens, kam ir bijusi saskare ar Elmāru, var tikai 
apbrīnot viņa veikumu. Un kā viņš pats uzskata: 

«Tas, ko es varu — uzklausīt, paklusēt blakus, būt vien-
kārši līdzās. Es varu par tevi lūgt, lai Dievs tev dod spēku 
izturēt.»

Būsim atbalsts viens otram!

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bru
ņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un re
gulāro spēku vienību komandieri piedalījās atceres pasākumā, 
pieminot 1949. gada komunistiskā režīma politisko represiju un 

deportāciju upurus.

Atceres pasākums sākās ar gājienu no Okupācijas muzeja. Pie Brīvības 
pieminekļa notika svinīgā Goda sardzes maiņa un norisinājās ziedu nolik
šanas ceremonija. 

Latvijas Kara muzejā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 
veltītajā koncertā «Tēvu zeme dārgā» skanēja latviešu komponistu oriģi
nāldziesmas un tautas dziesmu apdares, ko papildināja izsūtīto cilvēku 
atmiņu stāsti. 

Rīgā uz Dānijas kuģa HDMS «Niels Juel» norisinājās Latvijā 
izvietotās NATO spēku integrācijas vienības (NFIU) organizētās 
mācības «Joint Fortress». To galvenais mērķis bija pārbaudīt un 
pilnveidot sadarbību un koordināciju starp NATO un nacionāla

jām institūcijām ostu drošības nodrošināšanā Latvijā krīzes situācijas sce
nārija ietvaros. 

Mācībās piedalījās pārstāvji no NATO 1. pastāvīgās jūras spēku grupas, 
NATO paplašinātās klātbūtnes  Latvijā  kaujas grupas un Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, kā arī no Valsts robežsardzes un Ventspils brīvostas, 
kur tika izspēlēts mācību scenārijs.

Pēc mācībām NFIU komandieris pulkvedis Jānis Gailis uzsvēra: 
«Mācības «Joint Fortress» sniedza līdz šim nebijušu iespēju pilnveidot sa
darbību ostu drošības nodrošināšanā starp NATO sauszemes un jūras spē
kiem, kā arī civilajām institūcijām. Tās parādīja, ka, strādājot kopā, mēs esam 
spējīgi nodrošināt ātru, koordinētu un drošu NATO jūras spēku uzņemša
nu Latvijā krīzes situācijā.»

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  
Foto  — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš un  

Gatis Bergmanis, Valsts prezidenta kanceleja.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa delegācijas sastāvā uzturējās darba vizītē ASV.

Vizītes ietvaros Vašingtonā notika trīs Baltijas valstu prezidentu 
un ASV prezidenta Donalda Trampa samits, kurā tika diskutēts par 
turpmāko Baltijas valstu un ASV sadarbību, īpaši drošības un aizsar
dzības jomā. 

R. Bergmanis Latvijas delegācijas sastāvā tikās ar ASV domnī
cas «Atlantic Council» pārstāvjiem. 

Latvijā viesojās Amerikas Savienoto Valstu Eiropas spēku virs
pavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss 
Skaparoti.

Vizītes laikā ģenerālis K. Skaparoti tikās ar aizsardzības ministru 
Raimondu Bergmani, valsts sekretāru Jāni Garisonu un Nacionālo bruņoto 
spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu, lai pārrunātu reģionālās 
drošības situāciju, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā aktualitātes un turp
māko attīstību, kā arī ar jūlijā gaidāmo NATO samitu saistītos jautājumus. 

Tāpat ģenerālis K. Skaparoti apmeklēja Ādažu bāzi, kur tikās ar Latvijā 
izvietotās NATO daudznacionālās kaujas grupas karavīriem un iepazinās ar 
Ādažu bāzes infrastruktūru.

Daugavpils novadā norisinājās militārās mācības «Claymore 
Soaring». Tajās piedalījās Zemessardzes 3. Latgales brigādes kaujas 
atbalsta rotas karavīri un tās organizēja NATO paplašinātās klātbūt
nes Latvijā kaujas grupa. Karavīri no Spānijas, Kanādas, Polijas un 
Latvijas darbojas vienkopus, lai veicinātu sadarbību un īstenotu mā
cību uzdevumus.

Militāro mācību «Claymore Soaring» ietvaros tika pilnveidotas 
manevra spējas gaisā. Mācībās tika iesaistīti arī trīs ASV helikopteri 

«UH-60 Black Hawk».

12. aprīlī, Viesu dienas ietvaros, mācību poligonā «Meža Mackeviči» 
bija iespēja iepazīties ar mācību «Claymore Soaring» norisi, notika tehni
kas, ieroču un ekipējuma demonstrējums, kā arī varēja uzzināt vairāk par 
NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas aktivitātēm Latvijā. Tajā 
piedalījās Zemessardzes štāba priekšnieks pulkvedis Ervīns Kopeika, 
 Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Māris Simsons 
un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas komandieris pulk
vežleitnants Šons Frenčs, kā arī citi aicinātie viesi.

Aizsardzības ministrijā norisinājās svinīgs pasākums, kurā tika 
pasniegts čeks atbalstu ieguvušajam NATO labdarības tirdziņa 
(NATO «Charity Bazaar») rīkotāju izraudzītajam labdarības pro
jektam no Latvijas. Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas 
parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks un Latvijas militārā pār

stāvja NATO un Eiropas Savienībā vietnieks pulkvedis Didzis Nestro ar 
kundzi Arnitu Nestro. 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs pasniedza čeku 
8397,78 eiro vērtībā biedrībai «Karosta Kids», kas saziedotos līdzekļus iz
mantos telpu labiekārtošanai.  Biedrība darbojas Liepājā un sniedz daudz
pusīgu atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem un jauniešiem. 

V. Silenieks arī pateicās uzņēmējiem, kuri ar savām precēm ir atbalstīju
ši Latvijas stendu NATO labdarības tirdziņā.

Pērn NATO rīkotajos labdarības pasākumos, kā arī NATO labdarības 
tirdziņā novembrī piedalījās 42 valstis, un kopumā tika iegūti 222 998 eiro, 
no kuriem Latvijas pienesums ir gandrīz 6000 eiro.  

Iegūtos līdzekļus šogad paredzēts piešķirt 11 labdarības projektiem 
Beļģijā un 23 starptautiskiem labdarības projektiem.
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1991. gadā sāka izklīst aukstā kara mākoņi Eiropas 
valstīs. Neatkarību atguvušās valstis bija gatavas 
jaunām iespējām, kas līdzi nesa arī izaicinājumus 
un daudz nezināmā.
Rīgā 1992. gada novembrī sapulcējās delegācija, 
lai pārrunātu iespējas ar jaunas programmas  
palīdzību sniegt atbalstu bijušās Padomju Savienības  
valstu bruņo tajiem spēkiem ceļā uz neatkarības un  
demokrātijas stiprināšanu. To var uzskatīt par pirmo  
soli ceļā uz Latvijas bruņoto spēku un Amerikas  
Savienoto Valstu Mičiganas štata Nacionālās  
gvardes ilgo un veiksmīgo sadarbību.

Maina militāro tradīciju
ASV delegācijā bija 38 dalībnieki, tostarp no Nacionālo gvar-

žu biroja, ASV Eiropas pavēlniecības, Aizsardzības ministra biro-
ja, ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības un ASV Valsts departa-
menta, kā arī triju Baltijas valstu militārie atašeji. Šī iniciatīva 
drīzumā kļuva par partnerattiecību programmu — plašu Aizsar-
dzības departamenta sadarbības programmu, kas ilgst vairāk ne-
kā ceturtdaļgadsimtu.

Partnerattiecību programma ir Nacionālo gvaržu biroja ko-
mandiera ģenerālleitnanta Džona B. Koneveja (John B. Conaway) 
izlolota — viņa iecere bija nosūtīt zemessargus un Nacionālās 
gvardes Gaisa spēku karavīrus kā vēstniekus, kas palīdzētu stipri-
nāt trauslo drošības situāciju reģionā pēc PSRS sabrukuma.  Part-
nerattiecību programmas otrs uzdevums bija vairot nacionālo 
gvaržu iesaisti starptautiskās drošības veicināšanā, laužot priekš-
statu par tām kā teritoriālās aizsardzības un atbalsta funkciju no-
drošinātājām. Sadarbību, kam jau bija likti pamati, tālāk attīstīja 

ģenerālmajors Gordons Stamps (Gordon Stump), kas saskatīja 
iespēju Mičiganas štatam kā vienam no pirmajam iesaistīties 
valstu partnerattiecību programmā.

Saikne ar Latviju
«Kad ģenerālis Konevejs atgriezās ASV, viņš izziņoja, ka tiek 

meklēti partnerštati Lietuvai, Igaunijai un Latvijai,» stāsta ģenerāl-
majors Stamps. «Man jau bija izveidojusies zināma saikne ar Lat-
viju: mana asistente Dace Meisone bija no Latvijas un runāja lat-
viski. Viens no maniem labākajiem draugiem un viņa sieva bija 
dzimuši Latvijā, tāpēc es šo valsti zināju. Sarunā ar šiem cilvēkiem 
es noskaidroju, ka Mičiganā ir arī liela latviešu diaspora, tāpēc ide-
ja par Mičiganas Nacionālās gvardes sadarbību ar Latvijas Nacio-
nālajiem bruņotajiem spēkiem mums šķita perfekta partnerība.»

Ģenerālmajors Stamps uzdeva pulkvežleitnantam Timam Eve-
retam (Tim Everett) izstrādāt Mičiganas un Latvijas sadarbības 
programmu, kas pēc tam tika prezentēta Nacionālo gvaržu birojā. 
«Tims paveica lielisku darbu un sagatavoja izcilu programmu, uz-
sverot lielas latviešu diasporas atrašanos Mičiganā,» atzīst Stamps. 
«Mēs aizbraucām ar savu priekšlikumu uz Vašingtonu, bet bija va-
jadzīgas vairākas reizes, lai pārliecinātu Nacionālo gvaržu biroja 
vadību. Beidzot mums sacīja: «Padodamies, varat dabūt Latviju!»»

1993. gada 27. aprīlī ģenerālleitnants Konevejs un ASV pavēl-
niecība Eiropā apstiprināja Latvijas un Mičiganas partnerību — 
tajā pašā dienā tika parakstīti sadarbības līgumi arī starp Merilen-
das štatu un Igauniju un Pensilvānijas štatu un Lietuvu.

Kopīgās mācības
Pienākot 1995. gadam, Mičiganas štata partnerattiecību 

programma koncentrējās uz jaunu ikgadēju iniciatīvu — 

25 LIELISKAS SADARBĪBAS GADI 
AR MIČIGANAS NACIONĀLO GVARDI
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starptautiskajām taktiskajām lauka mācībām «GuardEx». Mācī-
bas 1995. gadā norisinājās Greilingas militārajā bāzē Mičiganas 
ziemeļos, un šajā gadā sešiem Latvijas Zemessardzes karavīriem 
tika dota iespēja uzlabot savas militārās prasmes kopā ar Mičiga-
nas kolēģiem. 

1996. gadā «GuardEx» turpināja paplašināties, mācībās Miči-
ganā piedalījās jau 49 Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji no Ze-
messardzes SUV, Sužu Izlūkdesanta bataljona, Ādažu Mobilo 
strēlnieku brigādes, NBS un Zemessardzes mācību centriem un 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, kā arī Zemessardzes 
vadības un operāciju plānošanas speciālisti. 

Divu nedēļu ilgo mācību laikā latviešu karavīri no Izlūkde-
santa bataljona pievienojās ASV reindžeru (Ranger) rotai, lai 
pilnveidotu savas izdzīvošanas un izlūkošanas prasmes. Zemes-
sardzes SUV trenējās kopā ar Mičiganas Militārās policijas vienī-
bām, pilnveidojot savas prasmes konvoja, pretterorisma un kara-
gūstekņu operācijās. 

Mičiganas Nacionālās gvardes un Latvijas Zemessardzes spē-
ku arvien saskaņotākā darbība atspoguļoja progresu, par kuru 
atzinīgi tika novērtēta visa Mičiganas štata partnerattiecību pro-
gramma kopumā. Līdz 1995. gadam sadarbības programma bija 
paplašinājusies tiktāl, ka tajā piedalījās jau 14 valstis no Eiropas 
un Austrumāzijas. Mičiganas štata partnerattiecību programmas 
lomu globālās drošības veicināšanā atzinīgi novērtēja arī toreizē-
jais ASV prezidents Bils Klintons.

Mičiganas štata partnerattiecību programmas 
cīņa par pastāvēšanu

Kaut arī bija sperti milzu soļi globālās drošības veicināšanas 
jomā, turklāt stiprinot personiskās attiecības, programmai bija 
jāizcīna tikpat kā nebeidzama cīņa, lai attaisnotu savu eksistenci 
laikā, kad valsts budžets kļuva aizvien mazāks.  

«Mičiganas štata partnerattiecību programmas otrajā vai tre-
šajā gadā mēs gandrīz zaudējām visu programmas finansējumu,» 
stāsta atvaļinātais ģenerālmajors Gordons Stamps. «Tai netika 
daudz tērēts, un es sapratu, ka var nākties programmu slēgt. Es 
runāju ar ASV senatoru Karlu Levinu un teicu: «Šī ir lieliska 
programma. Tā palīdz Ārlietu ministrijai, un mēs ļoti progresē-
jam.» Tad viņš atvēlēja programmai pāris miljonu dolāru, lai tā 
netiktu pārtraukta.»

Pēc papildu finansējuma nodrošināšanas, programma turpi-
nāja strauji progresēt un tai pievienojās daudzas citas valstis. «Šo-
brīd, 2018. gadā, partnerattiecību programmā iesaistījušās jau 
vairāk nekā 70 valstis,» pauž Stamps. «Bet viss sākās ar mūsu 
biedriem no Latvijas.»

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis: 
viens no labākajiem sadarbības piemēriem

— Kāds ir bijis Mičiganas Nacionālās gvardes sniegtais at-
balsts un ieguldījums Latvijas aizsardzības jomā?

— Sadarbība ar Mičiganas Nacionālo gvardi ir ļoti būtisks pa-
mats mūsu Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībai. 
Sākotnēji Mičiganai bija lielāka iesaiste Zemessardzes veidošanā, 
gadu gaitā tā pārvērtusies par ciešu sadarbību arī ar regulāro spē-
ku vienībām.

Kopš esmu aizsardzības ministrs, esmu sajutis ļoti lielu ieinte-
resētību no Mičiganas puses palīdzēt mums izveidot tādas spējas, 
kādas Latvijas bruņotajiem spēkiem nav bijušas un kādas ir ļoti 
būtiskas mūsdienās.

Vēlos minēt vienu konkrētu piemēru — 2017. gada augustā, 
kad mūsu karavīri piedalījās mācībās «Northern Strike» Mičiga-
nā, lidostā notika negadījums. Nevis mācību scenārija izspēlēts, 
bet reāls. Latvijas ugunsdzēsēji bija pirmie, kas devās palīgā lid-
aparātam krīzes situācijā, un Mičiganas Nacionālā gvarde uzticē-
jās viņiem un ļāva būt vadošajiem šīs trauksmes laikā. Manuprāt, 
tas ir visaugstākais novērtējums, un man ir liels lepnums par mū-
su karavīriem.

Ļoti bieži — gan atrodoties ASV, gan tad, kad ciemiņi atbrauc 
pie mums uz Latviju, — man nākas dzirdēt, ka Mičiganas un Latvi-
jas sadarbība vienmēr tiek izcelta kā viens no labākajiem paraugiem.

Pirmo reizi tiekoties ar Mičiganas Nacionālās gvardes koman-
dieri ģenerālmajoru Gregoriju Vadnesu (Gregory Vadnais), man 
bija sajūta, ka es viņu pazīstu jau ļoti sen. Tā sajūta nav mainījusies. 
Es novēlu, kaut visām valstīm būtu tādas savstarpējās attiecības ar 
partnerattiecību programmu štatiem, kā ir Latvijai ar Mičiganu.

Šī personīgā attieksme man ir palīdzējusi saprast, kā Mičiga-
nas Nacionālā gvarde saprot mūsu vajadzības. Viens spilgts pie-
mērs, kas to raksturo, ir gaisa atbalsta kontrolieru spējas izveido-
šana un attīstīšana. Līdz pagājušajam gadam Latvija bija vienīgā 
visā Eiropā, kur bija uzstādīts apmācības simulators gaisa atbalsta 
kontrolieru apmācībai, un mūsu speciālisti bija vieni no labāka-
jiem pasaulē. Un tas viss — pateicoties sadarbībai ar Mičiganu. 

— Kā jūs vēlētos, lai attīstās turpmākās Latvijas un Mičiga-
nas attiecības?

— Šobrīd Sauszemes spēku mehanizācija, artilērijas un pret-
gaisa aizsardzības spējas mēs būvējam no jauna, un Mičiganas 
Nacionālā gvarde, kam šīs spējas ir, var mums dot padomus un 
palīdzēt tās attīstīt. Tas ir ļoti sarežģīts, ilgstošs process, un bez 
Mičiganas atbalsta mums tik raiti neveiktos to ieviešanā.

Mēs sadarbojamies arī kiberaizsardzības jomā. Mičiganieši 
zina, kādas ir aktuālākās tendences aizsardzības jomā, viņi mūs 
sagatavo. Mums līdz ar to ir šī lielā priekšrocība, ka mēs ejam 
kopsolī ar jaunajām tendencēm, moderno tehnoloģiju attīstību, 
kas ASV ir ļoti augstā līmenī.

Lai pilnībā funkcionētu Lielvārdes aviācijas bāze, kur nepie-
ciešami ļoti specifiski sagatavoti cilvēki, Mičiganas Nacionālās 
gvardes palīdzība apmācībā bija neatsverama. 

Es ceru, ka Mičiganas Nacionālā gvarde turpinās mūs atbalstīt 
arī turpmāk, jo viņu pieredze un zināšanas ir ļoti svarīgas, lai pēc 
iespējas ātri attīstītu Latvijas aizsardzībai vajadzīgās spējas.

— Kādas ir jūsu personīgās atmiņas par Mičiganu?
— Esmu bijis Mičiganā tikai vienreiz, bet šis brauciens ir pa-

licis man spilgtā atmiņā. Tur redzētais lika man aizdomāties un 

�Turpinājums 6. un 7. lpp.
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mēģināt līdzīgu pieredzi ieviest Latvijā. Šī unikalitāte, par kuru 
mēs bieži dzirdam, runājot par mūsu sadarbību ar Mičiganu, ir 
faktos un izjūtās balstīta. Kad, viesojoties Greilingas vai Alpenas 
bāzē, es ieraugu mūsu valsts karogu vai vimpeļus, arī virsnieku 
klubā, kas ir vairāk nekā simts gadu vecs, var tikai aizdomāties, 
cik sena ir šī sistēma un cik ilgi mēs jau esam daļa no tās.

Turienes daba ir ļoti līdzīga. Mēs ar ģenerālmajoru Vadnesu 
pat esam runājuši, ka, pagriežot Mičiganas štata kontūru, tā maz-
liet līdzinās Latvijas kontūrai.

Ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube: 
esam cīnījušies kopīgās kaujās

— Kura Nacionālo bruņoto spēku vienība tieši sākumā sa-
darbojās ar Mičiganas Nacionālo gvardi? 

— Sākotnējā sadarbība bija Zemessardzei, kas bija loģiska iz-
vēle, jo abas ir brīvprātīgas struktūras. Sākotnēji tā nebija šaura 
specializācija, piemēram, taktiskā vai vienību apmācība. Tās bija 
militārās apmaiņas programmas, kuru galvenais uzdevums bija 
rādīt, kā funkcionē sistēma, kāds ir Rietumiem raksturīgais domā-
šanas veids, līderība, attieksme pret militāriem uzdevumiem. 

Zemessardzes pārstāvjiem bija skaidrs, ka tā ir pilnīgi cita, 
demokrātiska militārā sistēma. Tas bija viens no būtiskākajiem 
ieguvumiem sadarbības ar Mičiganu sākumā.

— Kā attīstījās Nacionālo bruņoto spēku regulāro vienību 
sadarbība ar Mičiganu?

— Sadarbību es varētu sadalīt trijās daļās. Pirmais bija iepazī-
šanās posms, kurā Zemessardze iepazina gan Rietumu plānoša-
nas procedūras, gan lēmumu pieņemšanas procesu, štābu darbu, 
deleģēšanas principus. Tā arī ir viena no Rietumu specifikām, kas 
mums deviņdesmitajos gados bija jāapgūst, proti, atbildība tiek 
deleģēta ekspertiem, tostarp no instruktoru sastāva. Mēs sapra-
tām, cik svarīga ir instruktoru sastāva apmācība un attīstība. 

Otrais posms, kurā Mičigana iesaistījās jau visā Nacionālo 
bruņoto spēku līmenī, bija aviācijas spējas, dodot ieguldījumu 
Gaisa spēku attīstībā, un taktiskā apmācība, kas attīstīja Sausze-
mes spēkus. Sākās pirmās kopīgās militārās mācības.

Trešajā posmā mēs kopīgi attīstījām ļoti spēcīgas un svarīgas 
spējas, tādas kā gaisa atbalsta kontrolieri, kaujas inženieri, sapieri, 
gaisa kontroles speciālisti aviācijas bāzē un citas. 

Mičiganas unikalitāte ir tajā, ka viņi palīdz mums izveidot 
spējas, attīsta un uztur tās. Mēs strādājam ar tiem pašiem instruk-
toriem daudzu gadu garumā, kas garantē pēctecību un profesio-
nalitāti. Kā mēs zinām, karavīru vidū nevar būt augstāka sadar-
bības forma kā doties vienā kaujā, dienēt vienā starptautiskajā 

operācijā. Mēs atceramies, ka kopā ar Mičiganas karavīriem die-
nējām Operacionālās sadarbības padomnieku grupā (OMLT) 
divarpus gadus. Mūsu īpašā draudzība ir ar asinīm rakstīta, jo 
mēs esam cīnījušies vienā kaujā, un abas valstis šajā operācijā ir 
zaudējušas karavīrus.

— Vai mūsu sadarbība ar Mičiganu palīdzēja Latvijai iestā-
ties NATO?

— Jā, noteikti. Iestāšanās NATO bija kā liela puzle, kurā gan 
ekonomiskie, starptautiskie un politiskie faktori, gan militārie 
faktori spēlēja nozīmīgu lomu. Šajā ziņā ļoti nozīmīga bija sa-
darbība ar Mičiganu un viņu atbalsts, jo tas deva mums iespēju 
gan piedalīties starptautiskajās operācijās, gan apliecināt sevi 
citām valstīm.

— Kā šai sadarbībai vajadzētu turpināties? Kuras spējas 
mums vēl vajadzētu attīstīt? 

— Šobrīd svarīgākais ir turpināt iesākto, turpināt uzturēt šīs 
spējas, tai skaitā gaisa atbalsta kontrolieru un apvienotās uguns 
priekšējo novērotāju spējas. No jaunajām spējām noteikti vēlos mi-
nēt ciešāku sadarbību kiberdrošības jomā, kas ir jau attīstījusies gan 
ASV nacionālajās gvardēs, gan Latvijā. Tomēr pats svarīgākais, kas 
jāizmanto sadarbībā, ir prognozējamība. Ja kādā jomā būs uzlabo-
jumi, tad ir garantēts, ka mēs tos iekļausim kopējās apmācībās.

Zinu, ka ciešas attiecības šo gadu laikā izveidojušās gan vadī-
bai, gan karavīriem, kas bijuši kopīgās mācībās un starptautiska-
jās operācijās. Tā ir īpaša priekšrocība, sadarbojoties ar Mičiga-
nu, jo šis speciālists, draugs, dienesta biedrs paliek uz mūžu. Sa-
darbojoties ar citām valstīm, ne vienmēr izdodas šos kontaktus 
uzturēt, jo dienesta gaitas ved dažādos ceļos. 

Pateicoties sadarbībai, mēs esam attīstījuši nišas spējas, tai 
skaitā tās unikālās spējas kā gaisa telpas kontrolieri, kas ir unikā-
las NATO vidē — viņi vada lidmašīnas visās sabiedroto valstīs, ne 
tikai ASV.

— Kā līdzšinējās attiecības ir palīdzējušas Latvijai grūtā 
brīdī?

— 2014. gadā, pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas un pir-
mās karadarbības Luhanskas un Doņeckas apkārtnē Ukrainā, pie 
mums Latvijā ieradās Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris 
ģenerālmajors Gregorijs Vadness un jautāja, kā viņi var mums 
šajā situācijā palīdzēt. Mēs vienojāmies, ka Latvijai tajā brīdī ļoti 
noderētu uzlabot izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pret-
gaisa aizsardzības spējas. Nākamajā dienā mēs zvanījām ASV Na-
cionālo gvaržu biroja komandierim ģenerālim Džozefam Lengje-
lam (Joseph L. Lengyel), un pēc pāris mēnešiem Latvijā jau bija 
militārie bezpilota lidaparāti «Predator», kas visu vasaru atradās 
Latvijā un piedalījās militārajās mācībās. Tas noteikti pastiprināja 
mūsu drošību un iespējas novērot situāciju ap mūsu valsts robe-
žām, kā arī deva iespēju apmācīt mūsu karavīrus. 

Pats svarīgākais bija tas, ka viss norisinājās dažu nedēļu laikā, 
lai šī spēja atrastos Latvijas teritorijā. Tas ir ļoti spilgts piemērs, 
cik ātri tiek pieņemti lēmumi nozīmīgās situācijās. 

— Ko jūs novēlētu mūsu valstij un mičiganiešiem sadarbī-
bas 25. gadadienā?

— Mēs vēlamies turpināt attīstīt mūsu bruņoto spēku spējas, 
un Mičiganai šeit ir un būs ļoti liela loma daudzus gadus arī 
nākotnē. Mičigana pārstāv tehnoloģiski visattīstītāko pasaules 
valsti — ASV, mums tā ir liela priekšrocība un iespējas izmantot 
viņu piedāvātās tehnoloģiju un apmācības iespējas.
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Mičiganiešiem vēlos izteikt vislielāko paldies par palīdzību 
Nacionālo bruņoto spēku izaugsmē. Vēlu arī turpmāk uzskatīt 
mūs par draugiem, sadarboties ar mums un kopā veidot šo pasau-
li kaut nedaudz drošāku. 

NBS komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš: vienmēr esam 
jutuši atbalstu

— Kāda bija sākotnējā sadarbība?
— Sākotnējā sadarbība bija tieši starp Zemessardzi un Nacio-

nālo gvardi, un mēs būvējām to, kas tajā laikā bija īpaši nepiecie-
šams — taktiskās un individuālās spējas. Laika gaitā sadarbība 
paplašinājās, ļaujot mums attīstīt unikālas specialitātes un spējas. 

Svarīgākais ir, ka sadarbības attīstība un spēju veidošana nav 
beigusies, un es esmu pārliecināts, ka tā turpināsies nākotnē.

— Kā šī sadarbība palīdzēja augt un attīstīties bruņotajiem 
spēkiem?

— Mums ir ļoti palaimējies, ka gan Mičiganā, gan Latvijā bija 
un ir cilvēki, kas aizrautīgi pilda savus uzdevumus. Tas ļāva strau-
ji attīstīt mūsu spējas, tai skaitā uzbūvēt tādas kaujas spējīgas vie-
nības, kas tagad atrodas Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku 
brigādē, Speciālo uzdevumu vienībā, Gaisa spēkos un citviet.

— Kuras ir galvenās spējas, ko Mičigana palīdzējusi mums 
attīstīt?

— Spilgtākā no šādām spējām ir gaisa atbalsta kontrolieri, kas 
dod iespēju iznīcināt sauszemes objektus ar tuvo gaisa atbalstu. 
Pateicoties Mičiganas atbalstam, mums īsā laika periodā izdevās 
sasniegt ļoti augstu līmeni šajā jomā, un Latvija ir kļuvusi par tā-
du kā ekselences centru gaisa atbalsta kontrolieru apmācībā, 
sniedzot atbalstu un apmācot kaimiņvalstis, pat tādas augsti attīs-
tītas valsts kā Norvēģija bruņotos spēkus. Mūsu speciālisti brauc 
uz Norvēģiju, māca viņu karavīrus, pretī saņemot nepieciešamo 
atbalstu, lai uzturētu šo spēju, jo gaisa atbalsta kontrolieriem ne-
pieciešams trenēties ar tādu aviāciju, kādas mūsu rīcībā nav. Pro-
tams, tas nav vienīgais piemērs.

Es vēlētos atkārtoti uzsvērt Mičiganas Nacionālās gvardes ka-
ravīru pašaizliedzīgo iesaisti mūsu spēju un militāro mācību un 
vingrinājumu veidošanā. Pateicoties viņiem, mūsu militārajās 
mācībās ieguvām spēju analīzi, iespēju trenēt mūsu štābus un ka-
ravīrus. Pateicoties šai sadarbībai, 2015. gadā Lielvārdes aviācijas 
bāzē bija MQ-1 «Predator» bezpilota lidaparāti, kas stiprināja 
mūsu drošību un palīdzēja sagatavot aviācijas bāzes personālu.

— Vai  Mičigana šo gadu gaitā bijusi mums stiprais plecs, 
atbalsts arī sadarbībā ar ASV kā mūsu stratēģisko partneri?

— Pilnīgi noteikti. Iesākumā jāmin labās attiecības ar Mičiga-
nas Nacionālās gvardes komandieri ģenerālmajoru Gregoriju 
Vadnesu, bet tas nav vienīgais — šo atbalstu mēs jūtam visos lī-
meņos. Mums ir arī Mičiganas štata gubernatora atbalsts, kas no-
drošina finanšu līdzekļus, lai viņu speciālisti varētu ierasties Lat-
vijā un apmācīt mūsu karavīrus.

Tā ir arī mūsu kopējā dalība Afganistānā, kur diemžēl mēs 
zaudējām savus karavīrus, tāpat kā Mičiganas Nacionālā gvarde 
ir zaudējusi savējos.

Mūsu sadarbības 25 gadu vēsturē nav bijusi ne reize, kad neno-
tiktu tūlītēja reakcija pozitīvā gaisotnē. Mēs vienmēr esam jutuši 
viņu atbalstu. 

Tā nav tikai militārā joma, bet arī politiskā platforma, kas pa-
līdz mums atvērt daudzas durvis ASV, Vašingtonā, dažādās aģen-
tūrās, kad ir nepieciešams pārrunāt dažādus apgādes vai loģistikas 
jautājumus. Šādu jautājumu risināšana noritētu daudz lēnāk, ja 
nebūtu atbalsta no mūsu Mičiganas draugiem.

— Kā Mičigana ir atbalstījusi mūs militārajās mācībās?  
Kādi ir mūsu kopīgie lielākie vingrinājumi?

— Mičigana ir viena no iniciatoriem kaujas atbalsta mācību 
«Summer Shield» izveidē — tās ir mācības, kas notiek jau ļoti ilg-
stoši. Mičigana piedalās arī regulāro spēku mācībās «Saber 
Strike», kur viņi ierodas ar aviācijas vai kājnieku spējām. Mācības 
ir iespēja mums kopā uzlabot taktiskās un arī augstākā līmeņa 
štābu sadarbības spējas.  Ir arī mazāki, bet nozīmīgi vingrinājumi.

Es vēlētos arī minēt jaunu spēju, kas militārajā jomā ir ļoti 
svarīga, bet ko ikdienā nemaz neredz — tā ir kiberaizsardzība. 
Mūsu iniciatīva deva iespēju diezgan ātri attīstīt šo spēju, un ta-
gad mums jau vairākus gadus kopā ar Mičiganu notiek ļoti labi 
vingrinājumi tiešsaistē, kiberpoligonā. Mičiganieši ļoti augstu 
novērtē iespēju, ka mēs varam kopā trenēties. No šiem treniņiem 
iegūst gan mūsu Kiberzemessardzes vienība, gan Mičiganas Na-
cionālās gvardes kibervienība. 

— Kā jūs redzat Latvijas un Mičiganas sadarbību turpmā-
ko gadu laikā?

— Mūsu sadarbība pilnīgi noteikti nesamazināsies, jo to no-
saka situācija pasaulē. Mēs viens otram esam vajadzīgi, jo mēs ne 
tikai saņemam atbalstu no Mičiganas, bet arī dalāmies ar savu 
pieredzi un zināšanām. 

Šī sadarbība nevar beigties kaut vai tikai tāpēc, ka abās pusēs 
ir karavīri, kas ir aizrautīgi, mīl savu profesiju un apzinās, kāpēc 
viņi dara savu darbu — tāpēc, lai būtu nodrošināta mūsu sabied-
rības aizsardzība, lai mēs varētu dzīvot mierā un nodrošināt savas 
valsts ekonomisko izaugsmi.

— Ko varat novēlēt?
— Mičiganiešiem es novēlu būt tikpat stipriem, tikpat atjautī-

giem un spēcīgiem garā, kādi viņi ir bijuši visus šos gadus. Esmu 
pārliecināts, ka mūsu draudzība nerūsēs, bet gan attīstīsies tālāk. 
Tāpēc vislabākie, gaišākie un optimistiskākie novēlējumi gan ģe-
nerālim Vadnesam, gan visiem Mičiganas Nacionālās gvardes 
karavīriem un, protams, visai Mičiganai.

Sagatavojis Taivo Trams pēc Mičiganas Nacionālās gvardes  
Sabiedrisko attiecību nodaļas un LR AM MPAD materiāliem.
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Džoanna Eglīte
Foto — Gatis Dieziņš.

Kopš pagājušā gada 2. novembra 
pulkvežleitnants Sandris Gaugers ir 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 
komandieris. Lai arī ziņās par šo 
notikumu bieži izskanēja vārds  
«atjaunotā», realitātē viņa uzdevums  
ir radīt jaunu vienību: izveidot štābu un 
piepulcināt trim esošajiem bataljoniem 
vēl divus — vienu Rīgā, otru — Bauskā. 
1. Rīgas brigādes mērķis ir nodrošināt 
Latvijas galvaspilsētas aizsardzību. 
Komandieris doto uzdevumu vērtē kā 
retu iespēju, jo daudz biežāk mūsdienās 
ierasts saīsināt, optimizēt, likvidēt, bet 
šoreiz var veidot un radīt. 

— Ir pagājuši seši mēneši, kopš esat 
stājies komandiera amatā. Ko pa šo lai-
ku jau izdevies paveikt?

— No Zemessardzes 2. Vidzemes bri-
gādes esam pārņēmuši trīs Zemessardzes 
bataljonus — 17. kaujas atbalsta, 19. kau-
jas nodrošinājuma un Studentu kājnieku 
bataljonu. Tāpat esam pārņēmuši arī Aiz-
sardzības no masu iznīcināšanas ieročiem 
rotu. Darām visu, lai saglabātu nepār-
trauktību apmācībā un apgādē.

Līdztekus veidojam brigādes štābu. 
Pašreiz gandrīz pusi no sastāva ir izde-
vies jau nokomplektēt. Tas gan ir samērā 

sarežģīts uzdevums, jo bruņotajos spēkos 
cilvēku skaits ir ierobežots, turklāt Nacio-
nālo bruņoto spēku specifika atšķirībā no 
civilās pasaules rada vēl papildu nosacī-
jumus — varam piedāvāt darbu vienīgi 
profesionāļiem ar militāru izglītību un 
noteiktu izdienas laiku.

Aktīvi veicam arī jaunu zemessargu 
rekrutēšanu diviem jaunveidojamajiem 
bataljoniem  — 13. kājnieku bataljonam 
Rīgā un 53. kājnieku bataljonam Bauskā. 
Esam iecerējuši līdz vasaras sākumam  
1. Rīgas brigādes rindas papildināt ar 300 

jauniem zemessargiem, kurus apmācīsim 
pamatapmācības nometnē no šī gada jūli-
ja vidus līdz augusta sākumam. Pašreiz 
iestāšanās procesu ir uzsākuši jau 100 po-
tenciālie zemessargi. 

NBS komandieris ir noteicis, ka 1. Rī-
gas brigādei jābūt pilnībā gatavai 2020. ga-
da nogalē. Tas nozīmē nokomplektētu un 
apmācītu štāba personālu un piecus apmā-
cītus bataljonus, kas ir pilnveidojuši savas 
prasmes un visi kopā spējīgi darboties kā 
vienība. Visām 1. Rīgas brigādes vienī-
bām un zemessargiem ir jābūt gataviem 
2020. gada vasarā piedalīties brigādes lī-
meņa mācībās Rīgas ielās, jo tieši Rīgas 
aizsardzība ir brigādes pamatuzdevums.

— Kādi cilvēki pašreiz stājas Zemes-
sardzē?

— Esam formulējuši iezīmes, kuru ko-
pums bieži piemīt potenciālajam zemes-
sargam. Tas ir vīrietis pēc 30 gadu vecu-
ma, strādājošs, ar nodibinātu ģimeni, mā-
jām, zināmu stabilitāti dzīvē, kas vienlai-
kus pārvērtusies par rutīnu. Tāds cilvēks 
meklē iespēju veidot ikdienu daudzšķaut-
ņaināku, bagātāku. Vienlaikus — mums ir 
daudz cilvēku arī līdz 30 gadu vecumam 
un vecāki. Zemessardze piedāvā pavadīt 
laiku veidā, kas pamatā nemilitārajā vidē 
esošajiem nav pieejams. Zemessargu mā-
cības notiek ārā — dabā, cilvēki iemācās 
šaut, iepazīst dažādu militāro tehniku.

— Lielākā motivācija cilvēkiem ir in-
teresants veids, kā pavadīt brīvo laiku?

— Tas nav mazsvarīgi, lai gan, pro-
tams, nav vienīgais iemesls, kādēļ cilvēki 
stājas Zemessardzē. Nevajag piemirst, ka 
mēs dzīvojam izklaides sabiedrībā, kur ģi-
menes brīvdienas lielveikalā ar pastaigām 
pa veikaliem, kino apmeklējumu un pus-
dienām turpat uz vietas atbilst daudzu cil-
vēku priekšstatam par labi pavadītu nedē-
ļas nogali. Zemessardze tam ir alternatīva.

Mans kaimiņš, kurš ir uzņēmējs, at-
zīst, ka nedēļas nogale Zemessardzes mā-
cībās palīdz viņam izvēdināt galvu un at-
griezties mājās priecīgam un spēka pil-
nam. Arī tā ir motivācija. 

Bet, protams, ir arī citi iemesli, lai stā-
tos Zemessardzē. Runājot ar zemessar-
giem, mani ir pārsteigusi atbildības izjūta 
un ideālisms, kāds piemīt šiem cilvēkiem: 
«Es — par valsti!» Ir zemessargi, kuru pat-
riotisms ir lielāks nekā dažam labam pro-
fesionālā militārā dienesta karavīram. 
Turklāt Zemessardzē stājas arī Latvijas 
pilsoņi — cittautieši, un arī viņu motivāci-
ja un attieksme pret Latviju ir izteikti pat-
riotiska. 

KĀDĒL SVARĪGI 
STĀTIES ZEMESSARDZĒ 
JAU ŠODIEN
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Kopš neatkarības atgūšanas arī mēs kā 
sabiedrība esam nogājuši noteiktu attīstī-
bas ciklu. Deviņdesmitajos gados zinā-
jām, ka mums pašiem ir jārūpējas par savu 
drošību. Toreiz katrs otrais Latvijas pilso-
nis bija zemessargs. Iestājoties NATO, do-
mājām, ka kāds atnāks un visu izdarīs mū-
su vietā. Savukārt šobrīd mēs kā sabiedrī-
ba pamazām atskāršam, ka savas valsts 
aizsardzība ir pašu rokās. Tā ir mūsu atbil-
dība. Vienīgi tad, ja paši par sevi rūpēsi-
mies, mums palīdzēs arī citi. Manuprāt, 
tas liecina par zināmu brieduma pakāpi. 
Sākam sevi labāk apzināties. 

— Kāds ir ceļš, lai iestātos Zemessar-
dzē?

— Detalizēti katrs solis aprakstīts mū-
su mājaslapā www.zs.mil.lv. Īsumā — cil-
vēkam ir jābūt Latvijas pilsonim, jāizpilda 
noteiktas pieteikuma veidlapas un jāveic 
medicīniskā pārbaude. Ar katru, kurš iz-
rāda interesi iestāties, sazināmies arī indi-
viduāli un visu nepieciešamo informāciju 
izstāstām personīgi. Vecuma ierobežo-
jums, lai stātos Zemessardzē, ir no 18 līdz 
55 gadiem. Bet arī šajā ziņā nav tā, ka vai-
rāmies no tiem, kuriem tuvojas vecuma 
robeža. Piemēram, pagājušā gada nogalē 
uzņēmām 53 gadu vecu vīru. Viņš ir tie-
sīgs vadīt visu kategoriju transportlīdzek-
ļus, un tās ir vērtīgas iemaņas, kas nav 
kuram katram. 

— Jums nākas arī kādu neuzņemt 
Zemessardzē, neskatoties uz vajadzību 
pēc jauniem cilvēkiem?

— Jā — arī tā diemžēl notiek. Zemes-
sargam jābūt veselam — gan garīgi, gan 
fiziski. Pakāpeniski pārejam uz to, ka kat-
ram zemessargam ierocis glabāsies mājās 
seifā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka ieroci uzti-
cam adekvātam, garīgi veselam cilvēkam.

— Medijos izskanējusī oficiālā versi-
ja vēstīja, ka viens no 1. Rīgas brigādes 
izveides iemesliem ir nepieciešamība 
vairāk integrēt Zemessardzi bruņotajos 
spēkos. Ko īsti nozīmē šī integrācija?

— Zemessardze ir neatņemama bru-
ņoto spēku sastāvdaļa. Mēs pastāvīgi mā-
cāmies kopā ar profesionālā dienesta vie-
nībām. Tāpēc šajā ziņā nav īsti korekti 
runāt par lielāku integrāciju. Pašreiz Na-
cionālajos bruņotajos spēkos, tai skaitā 
arī Zemessardzē, norit strukturālas iz-
maiņas — ir likvidēti «novadi», un to vietā 
ir izveidotas brigādes. Attiecīgi esam no-
nākuši pie secinājuma, ka arī Rīgā ir ne-
pieciešama sava Zemessardzes brigāde, 
lai dotu iespēju rīdziniekiem un tuvāko 

novadu iedzīvotājiem aizsargāt tieši savas 
mājas, savu novadu, savu pilsētu!

— Kāda šobrīd ir situācija ar ekipē-
juma nodrošinājumu zemessargiem?

— Gan NBS komandieris, gan aizsar-
dzības ministrs ir apsolījuši, ka ekipē-
jums būs. Pagaidām tas ir daļējs. Katram 
zemessargam ir forma, zābaki un ierocis, 
bet virkne lietu, piemēram, uzkabes, ķi-
veres, mugursomas, visiem nepietiek. 
Pakāpeniski tiek nomainīti arī ieroči — 
Ak4 ar G36. Ticu, ka individuālā ekipē-
juma jautājums tiks atrisināts pārskatā-
mā nākotnē.

— Vai 1. Rīgas brigādē plānojat vei-
dot sadarbību ar Baltijas kaimiņu ze-
messardzi?

— Ja palūkojas vēsturē — Pirmā un 
Otrā pasaules kara kontekstā, Baltija vien-
mēr uztverta kā viens reģions. Ja kaut kas 
notiek, tad visā šajā teritorijā. Tādēļ mūsu 
savstarpējā sadarbība ir ļoti būtiska un ne-
pieciešama. Mums ir iespēja saskaņot plā-
nus, mācīties citam no cita, aizgūt labas 
idejas. Protams, var dzīvot ļoti savrupi, bet 
krīzes brīdī vienalga nāksies sadarboties. 
Labāk to praktizēt jau šodien.

— Un kāda ir sadarbība ar Latvijas 
darba devējiem? Cik tie ir atvērti un at-
balstoši?

— Laika gaitā šī attieksme ir ļoti mai-
nījusies un darba devēji ir kļuvuši daudz 
pretimnākošāki. Saskaņā ar likumu darba 
devējam gada laikā darbinieks — zemes-
sargs jāatbrīvo līdz piecām darba dienām 
noteiktu uzdevumu veikšanai. Tas lielā 
mērā arī tiek ievērots.

Ir darba devēji, kuri ļauj rekrutētājiem 
uzrunāt uzņēmuma darbiniekus stāties 
Zemessardzē. Piemēram, nupat viesojā-
mies «Lattelecom» — tur veidojas vesela 
Zemessardzes nodaļa.

— Kas ir lielākās mācības, kurās šo-
gad piedalīsies 1. Rīgas brigāde?

— Vasaras izskaņā piedalīsimies lielāka-
jās Aizsardzības ministrijas un Nacionālo 
bruņoto spēku organizētajās militārajās 
mācībās «Namejs». Brigādes štābs vēl nebūs 
gatavs taktiskām darbībām, bet mūsu galve-
nais uzdevums šajās mācībās — atbalstīt un 
koordinēt savu bataljonu darbību. 

— Cik dienu gadā zemessargam ir 
vēlams piedalīties mācībās?

— Starp vēlamo un reālo diemžēl ir 
atšķirība. Katram zemessargam jāapgūst 
pamatapmācības kurss, kas ilgst 21 dienu. 

To var apgūt visu uzreiz, bet var dalīt arī 
pa nedēļas nogalēm. Likums nosaka, ka 
zemessargs gadā var piedalīties mācībās 
un dienesta uzdevumu veikšanā ne vairāk 
par 90 dienām. Protams, reti kurš var vel-
tīt trīs mēnešus Zemessardzei, lai gan ir arī 
izņēmumi.

Būtu vērtīgi, ja zemessargs mācībās 
piedalītos 20 dienas gadā.

— Tas ir pietiekami — kam? Ko no 
zemessargiem var prasīt?

— Šī gada nogalē noslēgsies četru ga-
du posms, kura rezultātā katrā Zemes-
sardzes bataljonā jābūt izveidotai paaug-
stinātas gatavības rotai. Tajā ir apvienoti 
zemessargi, kuri visvairāk laika veltījuši 
apmācībai un kopā ir spējīgi izpildīt kau-
jas uzdevumus. Savā sagatavotībā viņi ir 
pielīdzināmi profesionālā dienesta kara-
vīriem.

Katra Zemessardzes bataljona spējas ir 
individuālas. Piemēram, 17. kaujas atbal-
sta bataljons spēj lietot visas savā rīcībā 
esošās ieroču sistēmas, un viņi ir sekmīgi 
trenējušies izpildīt kaujas uzdevumus savā 
atbildības rajonā.

Kājnieku prasmes, iespējas un spējas ir 
ļoti atšķirīgas.

Pašreiz lielākais izaicinājums zemes-
sargu apmācībā ir risināt kolektīvās aiz-
sardzības iemaņu apgūšanas jautājumu. 
Individuālā līmenī cilvēki ir sagatavoti — 
viņi iemācās šaut, orientēties, sniegt pir-
mo palīdzību, izdzīvot ārā apstākļos, me-
žā, rīkoties ar militārajām sakaru iekār-
tām. Bet, ja iemaņas jāapgūst, piemēram, 
nodaļai kā vienotam veselumam, izrādās, 
ka realitātē visi šīs vienības zemessargi 
mācībās tiekas reti. Vienu nedēļas nogali 
viens netiek, nākamajā — trīs citi. Šīs ir 
lietas, kas ir jārisina.

Kopš Ukrainas krīzes Latvijas bruņoto 
spēku attīstībā esam gājuši daudz tālāk ne-
kā visas iepriekšējās pastāvēšanas laikā. 
Mēs ļoti nopietni un nepārtraukti strādā-
jam pie valsts aizsardzības plāniem, arī 
valsts finansējums aizsardzības nozarei 
šogad ir sasniedzis 2% no iekšzemes kop-
produkta. Mēs patiesi daudz nopietnāk 
apzināmies savu atbildību un vērtējam 
savas iespējas un spējas reālistiski.

— Ja valsts ir apdraudēta, nevienam 
nav šaubu, uz ko ir gatavi profesionālā 
dienestā karavīri. Vai arī zemessargi ap-
zinās, kam tiek gatavoti? 

— Manuprāt, zemessargi to brīžiem 
apzinās vēl nopietnāk par profesionālā 

http://www.zs.mil.lv/
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dienesta karavīriem. Viņu galvenais argu-
ments, lai būtu Zemessardzē, ir: «Es aiz-
stāvēšu savu valsti un darīšu to ar ieroci 
rokās!» Latvijas sabiedrības īpatnība ir tā, 
ka pa īstam mēs protam mobilizēties tikai 
krīzes brīdī. Esmu pārliecināts, ka krīzes 
situācijā mums būs daudz vairāk gribētā-
ju aizstāvēt valsti nekā šobrīd. Ir tikai vie-
na lieta, par ko es uztraucos — tad, kad 
jūs gribēsiet aizstāvēt Latviju, var nepie-
tikt laika iemācīt pamatlietas, lai jūs spētu 
to darīt. Tādēļ es vēlos aicināt visus, kuri 
atzīst, ka nebēgs prom no valsts brīdī, ja 
kaut kas notiks,  — nāciet un apgūstiet 
aizsardzības pamatus Zemessardzē šo-
dien! Pretējā gadījumā — var vienkārši 
pietrūkt laika.

— Jūs pats nākat no profesionālā die-
nesta. Kā izjūtat atšķirību, komandējot 
brīvprātīgos?

— Ļoti grūti atbildams jautājums. Kad 
uzvelkam formu, nav atšķirības, kurš ir 
zemessargs un kurš profesionālis. Mēs visi 
esam karavīri, un uz mums attiecas vieni 
un tie paši noteiktumi. Tomēr, ja profesio-
nālā dienesta karavīram esmu pateicis, ka 
sestdien deviņos no rīta viņam jābūt ierin-
dā, es skaidri zinu, ka tā tas arī būs. Bet 
zemessargs šajā sestdienā var neatnākt, jo 
viņš ir aizņemts ar citiem darbiem. Profe-
sionālā dienesta karavīru lielākoties var 
vadīt ar pavēlēm. Vadot zemessargus, ir 
jāprot argumentēt, skaidrot, motivēt un 
iedvesmot. Ir jābūt tādam līderim, kuram 
gribas sekot. Vienlaikus arī pietiekami in-
teliģentam, jo profesionālajā dienestā, ja 
esi kaprālis, tad visticamāk — neesi kādas 

universitātes rektors vai juridiskā biroja 
vadītājs. Zemessardzē kaprālis un profe-
sors ir iespējams savienojums. Bet ir jāpa-
tur prātā, ka dzīvē jau daudz sasniegušais 
Zemessardzē ir atnācis mācīties. Tāpēc 
jāspēj šo procesu nodrošināt patiesi labā 
līmenī, lai viņam būtu motivācija atgriez-
ties atkal un atkal. 

— Kad jūs darbadienas beigās aizve-
rat kabineta durvis, kas vēl ir jūsu dzīvē?

— Ģimene. Un tai ir vajadzīgs laiks. Ja 
to nevelta, tad patiesībā tev ģimenes nav. 

Pēdējos gados esmu ļoti samazinājis 
interešu loku, kam veltu laiku. Es jāju ar 
zirgu. Man ir bijuši savi zirgi. Bet nu jau 
nez cik sen neesmu to darījis. Gadiem 
ejot — cilvēkam enerģijas kļūst mazāk, 
un es arvien vairāk piedomāju, kam veltu 
savu laiku un kādēļ. Šī brīža aizraušanās 
ir teniss, vismaz reizi nedēļā ar sievu cen-
šamies tam atlicināt laiku. Ziemā, pro-
tams, ar slēpēm uz kalnu, vasarā — ģime-
nes izbraucieni ar riteni.

— Ikviena profesija ietekmē cilvēka 
personību. Kā dienests ir ietekmējis  
jūsējo?

— Esmu pavadījis 25 gadus bruņota-
jos spēkos, bet darbi, kurus esmu darījis, ir 
tik dažādi! Virsniekam dienestā parasti 
mijas komandējoši amati ar štāba dar-
biem. Man komandējošie — noteikti ir 
daudz tuvāki, jo tad es patiesi varu kaut ko 
paveikt un mainīt, motivēt un virzīt cilvē-
kus. Mūsu sistēmā — trīs četri gadi, un tev 
ir nākamais amats. Tam var nebūt nekāda 
sakara ar to, ko tu esi darījis iepriekš. Viss 
pastāvīgi mainās, un tev ir noteikts, ļoti 
kompakts laiks kaut ko paveikt. Ja neesi to 

paspējis pirmo divu gadu laikā, tu jau esi 
nokavējis. Mani šīs pārmaiņas ļoti motivē 
un padara dzīvi interesantu. Cikliskums ir 
kļuvis par vajadzību. Protams, tas nav 
vienkārši ģimenei. Starptautiskās operāci-
jas ģimenei ir smags laiks. Dodoties die-
nesta uzdevumā uz citu valsti, nav viegli 
izsvērt, vai ņemt līdzi ģimeni. Ja izlem 
braukt kopā, tu izrauj bērnus no skolas, 
sievu — no darba. Atgriežoties  — tev ir 
jauns amats, un viss kārtībā, bet viņi mek-
lē ceļus atpakaļ dzīvē, no kuras trīs vai čet-
rus gadus ir bijuši prom. Ne velti arvien 
biežāk kolēģi dodas pildīt dienesta pienā-
kumus ārvalstīs vieni, atstājot ģimeni viņu 
ierastajā vidē.

— Kas ir tās vērtības, ko jūs, būdams 
komandieris, gribat savos zemessargos  
attīstīt?

— Mana galvenā prasība — dari darbu 
kārtīgi vai nedari vispār un ej prom. Es ne-
saprotu cilvēkus, kuri nāk uz darbu ar ne-
patiku, sūdzas par to, bet turpina nākt. Tā 
taču ir cilvēka dzīve! Ja nepatīk, tad vajag 
to mainīt. Aiz šīm durvīm ir tūkstošiem 
citu darbu, kur cilvēks var būt daudz lai-
mīgāks.

Vēl ir svarīgi gribēt attīstīties, turpi-
nāt mācīties. Pretējā gadījumā cilvēks pat 
nestagnē — viņš degradējas. Lielās mili-
tārās sistēmās valda princips — vai nu tu 
audz, vai arī — dodies prom no sistēmas. 
Mums diemžēl ir par maz cilvēku, lai va-
rētu šādi atļauties rīkoties. Tomēr virzība 
uz attīstību visos līmeņos, manuprāt, ir 
svarīga. 

Un vēl man gribas savos zemessargos 
iedzīvināt pašapziņu. Mums ar to ir prob-
lēmas nācijas līmenī. Es varētu pārmest 
Ulmanim (Kārlim), ka mums Otrā pasau-
les kara priekšvakarā bija «jāpaliek savās 
vietās». Es uzskatu, ka mums bija jāpreto-
jas, lai ko tas mums kā nācijai maksātu. 
Zemā pašapziņa, manuprāt, ir viņa pie-
ņemtā lēmuma sekas, ko jūtam vēl šodien. 
Paskatieties uz jebkuru rietumnieku — 
viņš droši runās, aizstāvēs savu viedokli, 
kamēr mēs klusēsim, lai tikai kāds nepie-
vērstu pārāk lielu uzmanību. Bet mēs 
esam gudri! 

Ja runājam par bruņotajiem spē - 
kiem — mums ir virsnieki un instruktori, 
kuri ir auguši 25 gadus. Mēs esam skolo-
jušies savas nozares labākajās militārajās 
skolās pasaulē. Mēs esam krietni pārāki 
par vidusmēru. Mums varbūt nav moder-
nākais bruņojums un tehnoloģijas, bet, ja 
ir smadzenes, tu vari panākt rezultātu ci-
tādāk. Un mums ir smadzenes! Un mēs 
neapšaubāmi esam spējīgi!   
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Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

Pirms gada Jūras spēki atzīmēja savas atjaunošanas  
25. gadadienu. Šogad, kad lielā svētku svinēšana ir  
aiz muguras, var mierīgi atskatīties uz paveikto un  
iezīmēt tuvākas un tālākas nākotnes uzdevumus.  
Par to «Tēvijas Sargam» stāsta Jūras spēku  
komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis.

— Ir daudz runāts par sasniegto 25 gados, bet kāds ir bijis 
šis gads pēc jubilejas?

— Varētu jau teikt, ka nekā tāda īpaši izceļama nav, taču tas 
īsti nebūs taisnība. Arī šajā gadā pēc mūsu ceturtdaļgadsimta ju-
bilejas ir daudz kas izdarīts. Viena no interesantākajām piere-
dzēm noteikti ir saistīta ar mūsu jaunajām autonomajām zem-
ūdens programmējamajām iekārtām ALISTER sprādzienbīstamo 
priekšmetu meklēšanai. Šajā jomā mēs joprojām turpinām ekspe-
rimentēt — darbinām abus robotus dažādos dziļumos un laika 
apstākļos. Pieredze ir ļoti daudzsološa — speciālisti, kuri tieši 
strādā ar šiem robotiem, teic, ka aparāti ir gudrāki par viņiem. 
Tas, protams, ir joks, taču šīs tehnoloģijas ļoti atvieglo mūsu dar-
bu. Šie roboti ir īpaši piemēroti sekliem ūdeņiem, piemēram, Lie-
pājas priekšostā, kur mīnu meklēšanas kuģiem ir par seklu. 

— Par ko ir īpašs gandarījums?
— Gandarījums ir arī par to, ka skaitliski mūsu ir tikpat, cik 

bijām pirms gada, nekāda lielā atbiruma nav. Tomēr par pilnībā 
nokomplektētu personālsastāvu vēl īsti nevar runāt. Mēs jopro-
jām izjūtam ekonomiskās krīzes sekas — tolaik nācās samazināt 
personālsastāvu, arī mūsu topošie virsnieki bija spiesti pārtraukt 
mācības Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Radās di-
vus trīs gadus ilgs pārrāvums, un tā ietekme ir izjūtama arī tagad. 
Piemēram, jauno leitnantu mums joprojām nepietiek. Tiesa, ten-
dences ir cerīgas — pagājušajā gadā mūsu rindas papildināja seši 
jauni virsnieki, šogad vēl gaidām kādus astoņus deviņus. 

— Un kāda situācija ir ar matrožiem?
— Matrožu skaits ir puslīdz nemainīgs, lai gan kustība notiek 

arī te — daļa aiziet, daļa atnāk. Arī ar matrožiem nav tik vienkār-
ši — lai cilvēks būtu gatavs pildīt savus pienākumus, tāpat ir ne-
pieciešami astoņi deviņi mēneši. 

Ir jūtams, ka interese par dienestu bruņotajos spēkos kopumā 
nedaudz samazinās. Bet to izjūt arī mani kolēģi citās NATO val-
stīs — tiklīdz uzlabojas ekonomiskā situācija, cilvēkos lielāku in-
teresi raisa civilā joma.

— Bet naudas taču ir vairāk arī Jūras spēkiem?
— Jā, ir liels gandarījums par to, ka finansiālā ziņā Jūras spē-

kos ir vērojams uzlabojums. Nekādu kosmisku mērogu nav, taču 
esam sadzirdēti. Esam saņēmuši Aizsardzības ministrijas atbal-
stu, lai modernizētu trīs pretmīnu kuģus. Birokrātiskās procedū-
ras parasti ir diezgan garas un sarežģītas, tomēr mēs ceram vēl 
šogad tās pabeigt. Plānos ir likt ierindā arī ceturto kuģi, kas ilgāku 
laiku nav izmantots. Personālsastāva tam gan vēl nav, taču līdz 
2019. gadam šo jautājumu varētu atrisināt. Arī bez nepieciešamā 
aprīkojuma šis kuģis var nodarboties ar patrulēšanu, informāci-
jas vākšanu, nepieciešamības gadījumā — arī ar atbalsta sniegša-
nu ūdenslīdējiem.

— Aizvadītajā gadā Jūras spēki sevi kārtējo reizi apliecinā-
ja arī starptautiskajā līmenī.

— Ļoti liels prieks un gandarījums bija par mūsu štāba un 
apgādes kuģa A-53 «Virsaitis» pusgadu ilgo misiju, nodrošinot 
NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas štāba darbību. Tā 
mums bija pirmā šāda veida pieredze. «Virsaitis» ar savu uzde-
vumu tika galā teicami. Principā nav lielas atšķirības, vai tā ir it 
kā ikdienišķa BALTRON dežūra vai arī augstāka līmeņa aktivitāte. 
Tomēr atbildības līmenis atšķiras, to mūsu speciālisti izjuta.

 — Kādi būtiskākie uzdevumi gaida Jūras spēkus nākotnē?
— Domājot par Jūras spēku perspektīvām, viena no lietām, 

pie kā mēs bieži kavējamies, ir vēsture. Šajā kontekstā ir gaidāms 
interesants projekts — Amerikas Savienoto Valstu pārstāvji lūdz 
atbalstu vēstures liecību meklēšanas operācijā. Runa ir par pagā-
jušā gadsimta 50. gados pie Liepājas notriekto ASV lidmašīnu. 
Paredzēta iespējamās notikuma vietas apskate. ASV ir daudz iz-
darīts, par šo traģēdiju sakrāts patiešām daudz materiālu. Visādā 
ziņā mēs sniegsim vajadzīgu atbalstu.

Tomēr Jūras spēku attīstībai svarīgs ir ne tikai atskats vēsturē. 
Ir vajadzīgs arī skats nākotnē, veidojot vīziju, kādi būs Jūras spēki 
pēc 25 gadiem. Es pats tad jau, protams, būšu pensijā, taču ceļu uz 
šo nākotni mēs sākam tagad. 

Pirmais solis šajā ceļā ir Jūras spēku modernizācija. Es domā-
ju, ka piecu gadu laikā mums ir precīzi jāsaprot, kādus Jūras spē-
kus mēs veidojam. Pašlaik ir brīdis, kad būtībā visas Baltijas jūras 

Ingus Vizulis: 
PIENĀCIS LAIKS 
BEIDZOT SKATĪTIES UZ PRIEKŠU

JŪRAS SPĒKI

Turpinājums 12. lpp. �
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Šogad aprit 26 gadi kopš kaujas karo-
ga pacelšanas uz pirmā atjaunotās Latvi-
jas Republikas Jūras spēku kuģa «Sams». 
Mūsu valsts kara jūrnieku vēsture sākās 
tūlīt pēc neatkarības pasludināšanas, un 
nākamgad Latvijas kara jūrnieki svinēs 
sava spēka veida pastāvēšanas simto ga-
dadienu. Pieminot šos notikumus, piedā-
vājam atskatīties uz nozīmīgākajiem no-
tikumiem mūsu Kara flotes vēsturē 
starpkaru laikā līdz padomju okupācijas 
sākumam. 

1919. gada 25. martā apsardzības mi-
nistra pavēlē tiek izsludināti pirmie notei-
kumi par kara jūrnieku dienesta pakāpēm 
un apģērbu.

1919. gada 16. jūlijā ar Vidzemes di-
vīzijas komandiera pulkveža J.  Zemitāna 
pavēli izveidota Jūras spēku rota.

1919. gada 22. jūlijā — izveidota Ai-
viekstes kara flotile, komandieris virsleit-
nants E. Puķītis.

1919. gada 10. augustā — pie armijas 
Virspavēlnieka štāba izveidota Jūras noda-
ļa jūras leitnanta M. Zalcmaņa vadībā. Vē-
lāk nodaļa tiek saukta par Jūras apsardzī-
bas daļu, 1920. gada 14. jūlijā tā pārdēvēta 

par Jūras pārvaldi, bet 1921. gada pavasarī 
likvidēta, flotes lietas nodotas Galvenā 
štāba pārziņā. 

1921. gada 12. jūnijā kara flotē ieskai-
ta pirmo karakuģi — vācu mīnukuģi M68, 
kas pēc remonta stājās ierindā 1922. gada 
10. novembrī kā flagkuģis «Virsaitis».  

1922. gada 10. augustā Ministru kabi-
nets izdeva «Noteikumus par Latvijas 
valsts, tirdzniecības, amatpersonu un at-
sevišķu iestāžu flagām un karakuģu karo-
giem».

1922. gada 26. augustā apsardzības 
ministrs ar pavēli izsludināja «Noteiku-
mus par flagu un karogu lietošanu apsar-
dzības resorā».

1922. gada 1. decembrī dibināta jūras 
aviācija kā Jūras aviācijas nodaļa pie Latvi-
jas armijas Aviācijas diviziona.

1923. gada 14. aprīlī Kara ministrija 
 iesniedz Ministru kabinetam likumpro-
jektu «Par Kara flotes lielo būvprogram-
mu» 7 gadiem, kuru apstiprina nepilnā 
veidā. 

1924. gada 27. jūnijā — dibināta Jūras 
krastu aizsardzības eskadra, komandieris 
jūras kapteinis A. Keizerlings.

Arčibalds Pēteris Teofils Keizerlings 
(von Keyserling) (1882—1951) dzimis 
Grobiņas pagasta Augules muižā muižnie-
ka, ierēdņa ģimenē. 1895. gadā iestājies 
Krievijas impērijas kara flotes Jūras kade-
tu korpusā, kuru pabeidzis 1901. gadā. 
Piedalījies Krievijas — Japānas un Pirma-
jā pasaules karā. 1919. gada augustā ie-
skaitīts Latvijas armijā. 1920. gada 1. ap-
rīlī iecelts par armijas Virspavēlnieka štāba 
(vēlāk Galvenā štāba) sevišķu uzdevumu 
virsnieku jūras jautājumos. No 1924. gada 
marta — sevišķu uzdevumu virsnieks jū-
ras jautājumos Armijas komandiera štābā. 

1924. gada 27. jūnijā Jūras aviācijas 
nodaļu ieskaitīja jaundibinātās eskadras 
sastāvā.

1924. gada 25. oktobrī Latvijas Kara 
ministrija paraksta līgumu ar Francijas 
kuģubūvētavām par divu zemūdeņu un 
divu mīnukuģu būvi.

1925. gada 1. maijā atvērta flotes in-
struktoru skola.

1926. gada 1. maijā izveidots Jūras 
aviācijas divizions. 

1926. gada oktobrī Latvijā ierodas 
Francijā, Brestas kuģubūvētavās uzbūvētie 

valstis intensīvi attīsta savas militārās spējas uz ūdens. Zviedrija 
modernizē kuģus, Somija būvē četras jaunas daudzfunkcionālas 
fregates, Polijai jau ir jauni kuģi, un tā domā arī par zemūde-
nēm — pakāpeniski atiet no vecā padomju ēras modeļa un ska-
tās Vācijas virzienā.

— Varbūt arī mums jāsāk domāt par zemūdens spēju atjau-
nošanu?

— No taktikas viedokļa drošāk noteikti ir zem ūdens. Taču tas 
ir ļoti, ļoti dārgs prieks, lai gan vienlaikus arī ļoti efektīvs pretinie-
ka atturēšanas veids. Tomēr, manuprāt, Baltijas jūra nav tik liela, 
lai tajā arī zem ūdens operētu visas valstis.

— Jūs minējāt, ka Jūras spēki gaida jaunus cilvēkus.  
Ar ko tos uzrunāt un piesaistīt?

— Dienestā bruņotajos spēkos kopumā nav divu vienādu die-
nu. Visādā ziņā tas ir darbs tiem, kam nepatīk vienmulība. Bet 
svārstīgajiem tā ir lieliska iespēja izmēģināt savu varēšanu, pierā-
dīt, ka esi īsts vecis. Jūras spēkos dien arī daudz sieviešu, viņu 
skaits arvien pieaug, un tas ir ļoti labi.

Es pieļauju, ka daļu potenciālo matrožu un virsnieku atbaida 
pirmais līguma termiņš, kas ir pieci gadi. Pēc mūsu novēroju-
miem, cilvēks parasti sāk meklēt labākus variantus aptuveni pēc 
trim dienesta gadiem — tad arī tiek pieņemti lēmumi par tālāko 
karjeru un dzīves izvēlēm. Līdz ar to, manuprāt, būtu lietderīgi 

atbilstoši samazināt arī līguma termiņu, lai cilvēkam dotu iespēju 
brīvi izvēlēties, piemēram, virsnieka darbu Jūras spēkos. Jo mūsu 
rīcībā būs jaunāka tehnika, jo atradīsies vairāk interesentu, kas 
vēlēsies ar to strādāt.

— Un kāda pašlaik izskatās šī joma?
— Militārās tehnoloģijas — tie tomēr nav modernie gadžeti, 

jo tās parasti projektē un būvē ilgam laikam. Mūsu gadījumā — 
kamēr uzprojektē kuģi, tehnoloģijas jau ir daļēji novecojušas. Bet 
jaunos cilvēkus pārsvarā aizrauj jaunas un interesantas lietas.

Ļoti gribētos, lai jaunie nekautrējas no izaicinājumiem. Bieži 
ir tā, ka neformālajās sarunās izskan daudz spilgtu, drosmīgu ide-
ju, bet ar to arī viss beidzas. Būtu svarīgi, lai jaunie nāk ar savu 
redzējumu un runā, lai šīs idejas mēģina realizēt arī dzīvē. Flote 
tomēr noveco — ne tikai kuģi, bet arī personālsastāvs. Mums va-
jag jaunos cilvēkus, viņu domas un idejas.

— Ko jūs gribētu novēlēt saviem dienesta biedriem?
— Es domāju, ka šajos 25 gados ir sasniegts pietiekami daudz. 

Šogad mēs nerīkojām lielas svinības, tie vairāk bija svētki pašiem. 
Un šajā svētku laikā saviem kolēģiem es novēlu — neapstāties pie 
sasniegtā, bet skatīties uz priekšu un domāt, kā mēs sagaidīsim 
atjaunoto Jūras spēku 50. gadadienu. Atskatīties uz paveikto rei-
zēm ir noderīgi, taču mums visiem beidzot jāsāk skatīties arī uz 
priekšu.   

MŪSU KARA FLOTES 
VĒSTURĒ IELŪKOJOTIES

�Sākums 11. lpp.
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mīnukuģi «Viesturs» un «Imanta», vēlāk 
arī zemūdenes «Spīdola» un «Ronis».

1927. gadā ar kara ministra pavēli par 
eskadras gada svētkiem noteica 12. jūniju.

1927. gada 18. novembrī eskadras ko-
mandierim A. Keizerlingam piešķir admi-
rāļa dienesta pakāpi.

1931. gada Latvijas un Igaunijas kopē-
jo militāro jūras manevru laikā admirāli 
A. Keizerlingu apsūdzēja spirta kontraban-
dā, bet bija skaidrs, ka tas ir tikai iegansts 
atcelšanai no eskadras komandiera amata. 
A. Keizerlingu oficiāli pensionēja 1931. ga-
da 19. decembrī, atstājot pilnu pienākošos 
pensiju un tiesības nesāt uniformu. Admi-
rāļa dienesta gaitu sarakstā izdarīts ie-
raksts «Atvaļinājies uz paša vēlēšanos». 

1931. gada 19. septembrī — par 
eskadras komandieri ieceļ komandkap-
teini T. Spādi.

Teodors Spāde (1891—1970) dzimis 
Ventspilī. 1914. gada jūlijā ieskaitīts Krie-
vijas impērijas jūras kara flotē, dienējis 
Baltijas flotē, no 1915. gada aprīļa virs-
nieks Melnās jūras flotē. 1920. gadā atgrie-
zies Latvijā, no 1926. gada 20. maija die-
nestā Latvijas armijā, Jūras novērošanas 
dienesta priekšnieks. 1927.—1928. gadā 
mācījies Francijas Jūras kara akadēmijā. 
No 1929. gada karakuģa «Virsaitis» ko-
mandieris. 

1936. gada 25. maijā Jūras aviācijas 
divizionu likvidēja un pārformēja par Lat-
vijas armijas Aviācijas pulka 8. eskadriļu

1937. gadā ar kara ministra pavēli par 
eskadras gada svētkiem noteica 10. augustu.

1938. gada 18. novembrī T. Spādem 
piešķir admirāļa dienesta pakāpi  — pir-
mais latviešu tautības admirālis. 

1938. gada 15. jūlijā kara flotei tiek 
pasniegts karogs.

Saņemot karogu, svinīgajā ceremonijā 
admirālis T. Spāde teica: «Saņemot šo karo-
gu, visu kara jūrnieku sirdis ir pārpildītas 
pateicības jūtām pret dāvinātājiem. Šo pa-
teicību lai man ļauts izteikt un līdz ar to 
apsolīt, ka šis karogs, uz kura rakstīta mūsu 
kara flotes devīze, būs vienmēr mūsu vadī-
tājs un vienotājs kā baltās, tā nebaltās die-
nās.» 1940. gada vasarā pēc padomju oku-
pācijas Kara flotes karogs pazuda. Nav zi-
ņu par to, kur karogs atradies visus padom-
ju okupācijas gadus, bet 1995. gada 11. ap  -
rīlī uzņēmuma «PP Komerccentrs» pār-
stāvji atgūto Kara flotes karogu nodeva 
Latvijas Republikas Jūras spēku glabāšanā. 

1938. gada 22. decembrī Jūras krastu 
aizsardzības eskadru pārdēvē par Latvijas 
Kara floti.

1940. gada 14. jūnijā Latviju teritoriju 
okupēja PSRS Sarkanā armija.

1940. gada 25. jūlijā uz Latvijas Kara 
flotes kuģiem tika nolaists valsts karogs, 
sākās faktiskā flotes likvidācija.

1940. gada 5. augustā PSRS oficiāli 
anektēja Latvijas teritoriju, Latvija tika 
pasludināta par padomju republiku. 

1940. gada 19. augustā flotes vienības 
oficiāli tika ieskaitītas PSRS Baltijas jūras 
kara flotē.

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist. 
Foto — no Latvijas Kara muzeja krājuma.

Aizžogotājtralera «Viesturs» virsdienesta karavīri. 20. gs. 30. gadu sākums.

Karakuģi «Imanta», «Viesturs» un «Virsaitis» vizītes laikā Kopenhāgenā, Dānijā. 1930. gads.

Zemūdene «Ronis» Daugavā pie Rīgas pils. 20. gs. 30. gadu beigas.
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Ieva Bērziņa,
Dr. sc. pol., LNAA Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centra vadošā pētniece.

Mūsdienu pasaulē robeža starp mieru 
un karu kļūst aizvien nenoteiktāka, jo 
politisko un militāro mērķu sasniegšanai 
tiek izmantots integrēts militāro un 
nemilitāro paņēmienu lietojums.  
Lai varētu efektīvi risināt mūsdienu 
drošības problēmas, ir nepieciešama 
visaptveroša pieeja valsts aizsardzībai, 
kas paredz visas sabiedrības iesaisti, kā 
arī kompleksu skatījumu uz jomām, 
kuras ir kritiski svarīgas sabiedrības 
funkcionalitātes nodrošināšanai 
ilgtermiņā un krīzes situācijās. 
Citiem vārdiem sakot, visaptveroša 
valsts aizsardzības koncepcija 
pārsniedz aizsardzības sektora 
robežas un prasa visas valdības, 
pašvaldību, uzņēmēju, nevalstisko 
organizāciju un citu struktūru 
saskaņotu darbību kopējam mērķim. 
Visaptverošu valsts aizsardzību veido 
daudzi elementi, kurus var strukturēt 
četrās dimensijās: militārajā; civilajā; 
informācijas un psiholoģiskajā.  
Raksta mērķis ir sniegt dziļāku ieskatu 
visaptverošas valsts aizsardzības 
psiholoģiskajos aspektos. 

Kas ir psiholoģiskā aizsardzība? 
Valstīs, kuras izmanto vai plāno iz-

mantot visaptverošu pieeju valsts aizsar-
dzībai, tiek pievērsta īpaša uzmanība psi-
holoģiskajai aizsardzībai. Tās būtība ir 
iedzīvotāju emocionālā gatavība aizstāvēt 
savu valsti, tomēr dažādu valstu aizsardzī-
bas koncepcijās šis jēdziens tiek definēts 
atšķirīgi. Singapūras totālās aizsardzības1 
koncepcijā psiholoģiskā aizsardzība ir 
viens no pieciem pīlāriem, un tā attiecas 
uz sabiedrības cīņas garu un noturību 
krīzes situācijās. Kā svarīgākie psiholo-
ģisko aizsardzību veidojošie elementi 
tiek minēti: lepnums par savu nacionālo 
identitāti un piederību valstij; sabiedrī-
bas noturība jeb spēja saglabāt funkcio-
nalitāti pēc krīzēm; vienota izpratne par 
valsts vēsturi un to veidojošām vērtībām. 
Viens no Singapūras totālās aizsardzības 
koncepcijas pamatlicējiem Lims Sjon 
Guaņs (Lim Siong Guan) uzskata, ka psi-
holoģiskā aizsardzība ir vissvarīgākais 
totālās aizsardzības elements, jo cilvēku 
vēlēšanās aizstāvēt savu valsti ir priekš-
noteikums tam, lai efektīvi būtu arī pārē-
jie četri totālās aizsardzības elementi, 
proti, militārā, civilā, ekonomiskā un so-
ciālā aizsardzība. Singapūras otrais aiz-
sardzības ministrs un izglītības ministrs 
(augstākā izglītība un prasmes) Ons Je 
Kuns (Ong Ye Kung) savā runā šī gada sā-
kumā uzsvēra, ka psiholoģiskā aizsardzī-
ba ir visbūtiskākais aizsardzības veids 
miera laikā, pasaulei saskaroties ar tā-
diem draudiem kā terorisms, viltus ziņas 
internetā un citiem. 

Somijas visaptverošās drošības kon-
cepcijā tiek lietots jēdziens «psiholoģiskā 
noturība pret krīzēm», kas tiek attiecināts 
uz «valsts spēju izturēt stresu dažādās 
drošības situācijās un pārvarēt tā izraisī-
tās sekas». Somijas gadījumā psiholoģis-
kās noturības nodrošināšanai ir definēti 
trīs stratēģiskie mērķi: izglītības un pēt-
niecības sistēmas drošība, kas ir priekš-
noteikums tam, lai valstī būtu pieejamas 
nepieciešamās kompetences; kultūras 

identitātes un kultūras vērtību drošība, 
kas veicina sabiedrības kopējo drošības un 
piederības izjūtu; reliģisko pakalpojumu 
drošība, jo aizsardzības koncepcija paredz 
baznīcu iesaisti, sniedzot psiholoģisko un 
cita veida atbalstu krīzes situācijās. Somi-
jas aizsardzības koncepcijā tiek uzsvērts 
arī tas, ka pamata fizioloģisko vajadzību 
nodrošināšana ir priekšnoteikums psiho-
loģiskajai noturībai, ko var būtiski ietek-
mēt tādi fizioloģiski faktori kā bads, miega 
trūkums, infekcijas slimības un citi. Tiek 
uzsvērta arī prasmīgas krīžu komunikāci-
jas un līderības loma. Somijas eksperti kā 
problēmu identificē arī psiholoģiskās ope-
rācijas informatīvajā telpā un kā svarīgā-
kos aizsardzības priekšnoteikumus nacio-
nālā līmenī min funkcionālas organizāci-
jas, labi izglītotus pilsoņus un visaptvero-
šu sadarbību starp valsts institūcijām un 
organizācijām, kuru darbība saistīta ar 
informatīvo telpu. 

Zviedrijas aizsardzības politika no 
2016. līdz 2020. gadam paredz atgrieša-
nos pie totālās aizsardzības koncepcijas, 
kas sastāv no militārās un civilās aizsar-
dzības. Saskaņā ar šo dokumentu, psiho-
loģiskā aizsardzība ir svarīga totālās aiz-
sardzības sastāvdaļa, un tā tiek definēta 
kā «centieni saglabāt mūsu atvērto un 
demokrātisko sabiedrību pat ārkārtas 
apstākļos. [Psiholoģiskā aizsardzība] ir 
jāpiemēro gan miera, gan paaugstinātas 
bīstamības vai pat kara apstākļos. Tās 
mērķis ir atbalstīt mūsu pamatvērtības. 
Tā uzlabos Zviedrijas sabiedrības spēju 
izturēt iespējamā pretinieka spiedienu». 
2017. gada decembrī Zviedrijas aizsar-
dzības komisija publiskoja ziņojumu par 
Zviedrijas totālās aizsardzības kā sabied-
rības noturības koncepciju un ar to sais-
tīto civilās aizsardzības attīstības plānu 
no 2021. līdz 2025. gadam. Dokumentā 
tiek uzsvērts, ka Zviedrijas totālās aizsar-
dzības koncepcija balstās uz iedzīvotāju 
gribu aizstāvēt valsti, kas izpaužas kā ap-
ņēmība miera laikā un noturība un pre-
tošanās kara laikā. Lai sasniegtu šo mēr-
ķi, komisija rosina izskatīt iespēju veidot 

VISAPTVEROŠAS 
VALSTS AIZSARDZĪBAS 
PSIHOLOĢISKĀ DIMENSIJA
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jaunu aģentūru, kura būtu atbildīga par 
psiholoģiskās aizsardzības attīstīšanu un 
koordinēšanu. 

Igaunijas nacionālās drošības kon-
cepcijā ir teikts, ka militāra uzbrukuma 
gadījumā nacionālās aizsardzības sistēma 
tiks īstenota visaptveroši, izmantojot mili-
tāro aizsardzību, civilā sektora atbalstu 
militārajai aizsardzībai, starptautiskās ak-
tivitātes, iekšējās drošības un kritisko pa-
kalpojumu nodrošināšanu, kā arī psiholo-
ģisko aizsardzību. Atbilstoši šim doku-
mentam, «psiholoģiskā aizsardzība izriet 
no [Igaunijas] konstitucionālajām vērtī-
bām un veicina Igaunijas drošību. Psiho-
loģiskā aizsardzība ir kopīgu vērtību, kas 
ir saistītas ar sabiedrības saliedētību un 
drošības sajūtu, attīstība, saglabāšana un 
aizsardzība. Psiholoģiskās aizsardzības 
mērķis ir aizsargāt valsts un sabiedrības 
drošību, veicināt drošības sajūtu, novērst 
krīzes un palielināt uzticēšanos sabiedrī-
bā, kā arī valsts īstenotajām aktivitātēm». 
Tiesa, 2012. gadā Igaunijas Starptautis-
kais aizsardzības un drošības centrs 
(ICDS) publicēja pētnieku T. Jermalaviča 
(T. Jermalavičius) un M.  Parmaka 
(M. Parmak) rakstu, kurā tika argumen-
tēts, ka Igaunijai nav nepieciešama psiho-
loģiskā aizsardzība, jo šī koncepcija neiz-
slēdz iespēju, ka valdība to var izmantot 
kā manipulācijas instrumentu attiecībā 
pret savas valsts sabiedrību. Autori piedā-
vā aizstāt jēdzienu «psiholoģiskā aizsar-
dzība» ar vārdiem «sabiedrības noturība», 
jo tas dod iespēju sabiedrību sagatavot 
plašākam stresa faktoru spektram, kā arī ir 
pievilcīgāks no komunikācijas viedokļa. 

ICDS publikācija patiešām rosina uz 
pārdomām, vai jēdziens «psiholoģiskā 
aizsardzība» neietver sevī zemtekstu, ka 
kāds politiskajā elitē zina labāk, ko un kā 
vajadzētu domāt un just sabiedrībai, kas ir 
pretrunā ar demokrātiskas pārvaldes pa-
mata principu, ka cilvēki paši lemj gan 
par savu dzīvi, gan par sabiedrības kopējo 
attīstību. Tomēr situācijā, kad ietekmīgi 
ģeopolitiski spēlētāji atklāti un slēpti iz-
plata atšķirīgas realitātes interpretācijas 
un pasaules redzējumus, šos procesus ne-
var un nedrīkst atstāt pašplūsmā. Tajā pa-
šā laikā principiāli svarīgs ir pareizs pro-
blēmas formulējums, un tas ir — kā nodro-
šināt demokrātisku un atvērtu sabiedrību 

psiholoģisko aizsardzību? Respektīvi, kā 
saglabāt un nosargāt demokrātiskās vērtī-
bas un brīvības mūsdienu ģeopolitiskajā 
situācijā, kad aizvien lielāku nozīmi sāk 
spēlēt autoritāri spēka centri. Rakstā tiek 
piedāvāti daži apsvērumi un iespējami ri-
sinājumi valsts un sabiedrības attiecību 
stiprināšanai, saglabājot demokrātiskas 
vērtības un pārvaldes principus. 

Valsts pārvaldes  
institūcijas un sabiedrība

Tā kā psiholoģiskās aizsardzības būtī-
ba ir iedzīvotāju gatavība aizstāvēt valsti, 
valsts un sabiedrības attiecības ir jādefinē 
kā viena no svarīgākajām psiholoģiskās 
aizsardzības jomām. Sabiedrības atsveši-
nātība no valsts pārvaldes institūcijām var 
pazemināt tās motivāciju iesaistīties valsts 
aizsardzībā, kā arī to var izmantot preti-
nieki savu politisko un militāro mērķu 
sasniegšanai. Tomēr, lai varētu efektīvi ri-
sināt problēmas valsts un sabiedrības at-
tiecībās, ļoti svarīgi ir saprast un nejaukt 
cēloņus un sekas. Ja ārējs spēks savās inte-
resēs izmanto plaisu valsts un sabiedrības 
attiecībās, ir jāsaprot, kādi ir šīs plaisas 
patiesie cēloņi. Ja tās ir iekšējas ilgtermiņa 
un sistēmiskas problēmas, ko attiecīgajā 
situācijā izmanto kāds trešais spēks, tad 
prioritātei vajadzētu būt ne tikai cīņai pret 
«ārējo ienaidnieku», bet tieši iekšējo pro-
blēmu risināšanai. Tomēr tā ir sarežģīta un 
grūta dilemma, jo cīņa ar «ārējo ienaid-
nieku», it īpaši informatīvajā telpā, ir vieg-
lāks un efektīgāks risinājums nekā stratē-
ģisku ilgtermiņa risinājumu īstenošana 
valsts iekšienē. Turklāt «ārējā ienaidnie-
ka» konstruēšana ir viens no propagandas 

pamata instrumentiem, ko īstermiņā var 
izmantot uzmanības novēršanai no patie-
šām būtiskām problēmām. 

Piemēram, viena no vēstījumu gru-
pām, kādu pēdējos gados aktīvi izplata 
Krievijas valsts finansētie mediji, ir saistī-
ta ar bēgļu un imigrantu pieplūdumu 
 Eiropā. No vienas puses, Kremlis neap-
šaubāmi pastiprina šīs negatīvās tenden-
ces, bet, no otras puses, ir pētījumi, kuri 
skaidri parāda atšķirības starp sabiedrī-
bas noskaņojumu dažādās Eiropas valstīs 
un politiskās elites īstenoto «atvērto 
durvju politiku». Protams, ir svarīgi sa-
prast un atmaskot Kremļa īstenoto stratē-
ģiju informācijas telpā, bet šīs problēmas 
kontekstā ne mazāk svarīga ir arī Eiropas 
valstu spēja nodrošināt iekšējo drošību. 
Pēdējos gados daudz tiek runāts par po-
pulismu kā negatīvu tendenci Rietumu 
sabiedrībās, taču sabiedrības vajadzību 
ņemšana vērā ir vēl viena demokrātiskām 
sabiedrībām raksturīga iezīme. Tādējādi 
valsts pārvaldes institūciju un sabiedrības 
attiecību stiprināšanas un līdz ar to arī 
psiholoģiskās aizsardzības kontekstā kā 
politiskās darba kārtības prioritātes ir jā-
izvirza tādu jautājumu risināšana, kas pa-
tiešām ir aktuāli un būtiski lielai sabiedrī-
bas daļai, piemēram, bezdarbs, ekono-
miskā attīstība, veselības aprūpes sistēma 
utt. Par šo problēmu risinājumiem ir jā-
diskutē un jākomunicē publiskajā telpā, 
kas ļauj arī pašiem definēt publiskā dis-
kursa toni un virzību. Arī valsts pārvaldes 
institūcijām ir jāapzinās, ka to pieņemto 
lēmumu kvalitāte (vai tās trūkums) atstāj 
ietekmi ne tikai uz konkrēto jomu, bet ko-
pējo valsts un sabiedrības attiecību kon-
tekstu, līdz ar to profesionālisms un ilg-
termiņa stratēģiskā domāšana no valsts 
puses ir būtisks faktors, kas ietekmē psi-
holoģisko aizsardzību. 

Otra problēma, kas jāņem vērā valsts 
un sabiedrības attiecībās, ir tā sauktā poli-
tikas mediatizācija jeb fenomens, ka visa 
politiskā darbība notiek tikai mediju vidē. 
Ņemot vērā mediju biznesa loģiku, kas 
nosaka, ka «labas ziņas nav ziņas», demo-
krātisku valstu mediji vairāk fokusējas uz 
skandāliem un sensācijām, tādējādi vei-
dojot un nostiprinot negatīvu un sagrozī-
tu politikas un valsts tēlu kopumā. Jāņem 
vērā arī mediju īpašnieku intereses, kas 
var būt pretrunā ar valsts interesēm, it īpa-
ši, ja mediju īpašnieki ir citu valstu pilsoņi. 
Arī jautājumi par tā saukto viltus ziņu iz-
platīšanos un Krievijas iejaukšanos rie-
tumvalstu vēlēšanu procesos lielā mērā ir 

1 Jēdzieni «totālā aizsardzība» un «visaptveroša valsts aizsardzība» ir sinonīmi. Rakstā tiek  
izmantoti abi jēdzieni, atbilstoši aplūkoto valstu nacionālās drošības dokumentos lietotajiem,  
tomēr autore uzskata, ka jēdziens “visaptveroša valsts aizsardzība” ir precīzāks mūsdienu  
drošības izaicinājumu kontekstā, ņemot vērā pieaugošo nemilitāro aspektu nozīmi.  Turpinājums  17. lpp. �

Sabiedrības atsvešinā-
tība no valsts pārval-
des institūcijām var 
pazemināt tās motivā-
ciju iesaistīties valsts 
aizsardzībā, kā arī to 
var izmantot pretinie-
ki savu politisko un 
militāro mērķu 
sasniegšanai.
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks.

Ja vēlaties sniegt savu ieguldījumu  
valsts aizsardzības nostiprināšanā,  
bet kaut kādu iemeslu dēļ līdz šim  
neesat darbojies nedz Jaunsardzē,  
nedz militārajās struktūrās, jau  
tuvākajā laikā Aizsardzības ministrija 
jums piedāvās šādu iespēju, proti,  
jaunā apmācības kursā būs iespēja  
apgūt militārās pamatiemaņas,  
tādējādi kļūstot par rezerves karavīru.

Rezervisti esam gandrīz visi
Rezervistu Latvijā ir daudz — tie ir vi-

si Latvijas pilsoņi, kurus var iesaukt die-
nestā mobilizācijas gadījumā. Tiesa, ir jā-
atbilst virknei prasību — mobilizācijai 
pakļauti tikai vīrieši (sievietes valsts aiz-
sardzībā var iesaistīties brīvprātīgi), vecu-
mam jābūt no 18 līdz 55 gadiem, tāpat jā-
būt arī atbilstošam veselības stāvoklim un 
tīrai sirdsapziņai likuma priekšā.

Cits stāsts ir par rezerves karavīriem — 
šajā kategorijā ieskaitāmi pilsoņi, kuriem 
jau ir bijusi kāda militāra pieredze, pie-
mēram, savulaik būts profesionālajā die-
nestā, Zemessardzē vai Jaunsardzē, vai arī 
apgūts brīvprātīgās apmācības kurss. Šajā 
gadījumā likums pieļauj lielāku dienesta 
vecumu — līdz pat 65 gadiem, atkarībā no 
iegūtās dienesta pakāpes, skaidro Nacio-
nālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Ope-
rāciju vadības pārvaldes priekšnieks pulk-
vežleitnants Kaspars Pudāns.

Skaidrs, ka mobilizācijas gadījumā lie-
lāka atdeve sagaidāma tieši no rezerves 
karavīriem, kuru apmācībai nebūs jāvelta 
tik lieli resursi un laiks.

Obligātā militārā dienesta pieredze 
neļauj kļūt par rezerves karavīru

Atšķirībā no rezervistiem rezerves ka-
ravīrus var iesaukt dienestā arī miera lai-
kā — te ir runa par periodiskām apmācī-
bām. Protams, arī rezerves karavīru gadī-
jumā pirms iesaukšanas tiek skatīts katra 
karavīra veselības stāvoklis un iespējamās 
problēmas ar likumu, proti, vai pagājušajā 
laikā rezerves karavīrs nav tiesāts.

«Pašlaik lielākajai daļai rezervistu nav 
nekādas militārās sagatavotības. Pilngadī-
bu sasniegušie jaunieši ar obligāto militā-
ro dienestu nav saskārušies, arī Zemessar-
dzē un Jaunsardzē bijusi vai ir salīdzinoši 
neliela daļa sabiedrības,» skaidro pulk-
vežleitnants Kaspars Pudāns. Interesanti, 
ka likuma acīs obligāto militāro dienestu 
beigušie cilvēki netiek uzskatīti par rezer-
ves karavīriem, lai gan militāro apmācību 
apguvuši veselu gadu. Arī cilvēki ar die-
nesta pieredzi vēl padomju armijā netiek 
uzskatīti par rezerves karavīriem. Abām 
šīm grupām teorētiski nav nekādu priekš-
rocību gaidāmajā apmācībā, taču praksē 
iepriekšējā militārā sagatavotība var dot 
savus bonusus, piemēram, ātrāku un apjo-
mīgāku zināšanu apguvi. Jebkurā situāci-
jā — katrs gadījums ir individuāls, un vēl 
ir pāragri spriest, vai apmācībai vispār pie-
teiksies kāds Latvijas obligātajā militārajā 
dienestā vai padomju armijā dienējušais.

Jāizvērtē savas vēlmes un iespējas
Jaunā projekta mērķis ir dot iespēju 

sniegt savu atbalstu valsts aizsardzībai 
arī tiem pilsoņiem, kuri līdz šim nekādā 
veidā nav bijuši saistīti ar militārajām 
struktūrām, taču izjūt vēlmi zināmu daļu 
sava laika veltīt šai lietai, kā arī, protams, 

iegūt jaunas zināšanas, kas var būt iz-
mantojamas arī civilajā dzīvē. Aizsardzī-
bas resors savukārt no tā iegūs vērā ņe-
mamu rezervi ar augstu motivētiem un 
militāro pamatapmācību beigušiem Lat-
vijas pilsoņiem.

Lai iesaistītos rezervistu apmācībā, 
vispirms ir jāpieņem pilnībā brīvprātīgs 
lēmums un jāizsver savas vēlmes un iespē-
jas. Apmācība ilgs aptuveni piecas nedē-
ļas, tātad sava atvaļinājuma laikā tajā ne-
varēs iekļauties, līdz ar to nāksies vienoties 
ar darba devēju vai arī pārkārtot pašam 
savu biznesu. Finansiāli «jauniesauca-
mais», visticamāk, neko daudz nezaudēs 
vai pat iegūs, jo valsts apmācības laikā to-
pošajiem rezerves karavīriem maksās 
kompensāciju — 26 eiro dienā.

Fizisko kondīciju audzēs  
apmācības laikā

Uz apmācību var pieteikties 18—50 
gadu vecumā, vēl no prasībām minama 

NO REZERVISTA 
PAR REZERVES KARAVĪRU

Jaunā projekta mērķis 
ir dot iespēju sniegt 
savu atbalstu valsts 
aizsardzībai arī tiem 
pilsoņiem, kuri līdz šim 
nekādā veidā nav bijuši 
saistīti ar militārajām 
struktūrām, taču izjūt 
vēlmi zināmu daļu sava 
laika veltīt šai lietai.

http://www.sargs.lv/


17TĒVIJAS SARGS, NR.4, APRĪLIS, 2018WWW.SARGS.LV

Latvijas pilsonība, vismaz pamatizglītība, 
kā arī B1 līmenim atbilstošas valsts valodas 
zināšanas. Protams, pretendents nedrīkst 
būt tiesāts. Apmācībā netiks uzņemtas arī 
Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes dienestā esošas personas, jo 
valsts drošības apdraudējuma gadījumā 
tām, visticamāk, pietiks darba arī pašiem 
savās darbavietās.

Pirms apmācības pretendentiem fizis-
kie testi jākārto nebūs — tie pakāpeniski 
tiks veikti apmācības laikā, individuāli 
pielāgojot slodzes. Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) un Aizsardzības ministrijas 
pārstāvji gan paskaidro, ka no pretenden-
tiem prasīs pašu minimumu, kas nepie-
ciešams, lai iestātos militārajā dienestā. 
Cilvēkiem, kuri vēlēsies kļūt par rezerves 
karavīriem, ideālajā variantā jāspēj no-
skriet 3 vai 1,5 km kross (attiecīgi vīrie-
šiem un sievietēm) 14,5 minūtēs, kā arī 
jāspēj noteiktā laikā 40 reizes «uzpumpēt 
presīti» un 30 reizes atspiesties no guļus 
stāvokļa.

Lielākais akcents —  
uz praktiskām zināšanām

Pirmais rezervistu apmācības kurss 
sāksies 29. jūlijā un ilgs līdz 2. septem-
brim, un tā laikā plānots sagatavot līdz 
50 rezerves karavīrus. Kā pauda Apvie-
notā štāba Operāciju vadības pārvaldes 
priekšnieks pulkvežleitnants Kaspars 
Pudāns, pirmie pretendenti jau ir pietei-
kušies. 

Kopumā apgūstamās programmas ap-
joms atbilst vienotam pamatapmācības 
standartam ar pielāgotu intensitāti un slo-
dzi. Lielākais akcents apmācības laikā tiks 
likts uz praktisko iemaņu apgūšanu – uz 
ieroču apmācību, lauka kaujas iemaņām, 
topogrāfiju un orientēšanos apvidū, kā arī 
uz sakaru līdzekļu lietošanas un pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanas pamat-
iemaņu apgūšanu.

Bez jau minētās finansiālās kompen-
sācijas topošais rezerves karavīrs apmācī-
bas laikā atradīsies aktīvajā dienestā un 
saņems profesionālā dienesta karavīra sta-
tusam atbilstošu nodrošinājumu un soci-
ālās garantijas — formas tērpu, nepiecie-
šamo ekipējumu, medicīnisko nodrošinā-
jumu, kā arī ēdināšanu un izmitināšanu. 
Mācībās pavadītais laiks tiks ieskaitīts arī 
izdienas stāžā.

Vērtējot šī pilotprojekta rezultātus, 
NBS pieņems lēmumu par tā turpināšanu 
un iespējamo attīstīšanu. Piemēram, Slovā-
kijā šāda apmācība rīkota jau trīs reizes un 
kopumā apmācīti 150 rezerves karavīri. 
Runājot par potenciālo apmācības mērķ-
auditoriju, projekta īstenotāji lēš, ka līdz 
ar strādājošajiem, kuri savu pamatdarbu 
īsti nevar vai nevēlas apvienot ar dienestu 
Zemessardzē, viena no ieinteresētākajām 
sabiedrības grupām varētu būt studenti. 
Tieši tāpat šī iespēja noteikti varētu intere-
sēt cilvēkus, kas ir darba meklējumos — 
galu galā pat tīri finansiāli ieguvums ir 
vērā ņemams.

Mācīsies gan klasē, gan  
«kaujas laukā» mācībās

Apmācība notiks divās daļās — pirma-
jā topošie rezerves karavīri teorijā un 
praksē apgūs iepriekš minētās militārās 
disciplīnas, savukārt otrajā — jau pavisam 
praktiski piedalīsies kolektīvajā militārajā 
apmācībā. Paredzams, ka apmācības otrā 
fāze notiks līdz šim vērienīgākajās mācī-
bās «Namejs 2018», kuru laikā jaunie re-
zerves karavīri tiks iekļauti Mehanizētās 
kājnieku brigādes apakšvienībā.

Pēc apmācības noslēguma rezervisti 
dos karavīra zvērestu un tiks ieskaitīti re-
zerves karavīru sastāvā. Te jāņem vērā, ka 
kļūšana par rezerves karavīru uzliks arī 
papildu pienākumu periodiski piedalīties 
rezerves karavīru apmācībā, lai atjaunotu 
savas zināšanas un prasmes. Paredzams, 
ka tas notiks vidēji reizi četros gados, mā-
cībām atvēlot līdz 30 dienas.   

AKTUĀLI
Interesenti pieteikties 
dalībai apmācībā var, 
aizpildot anketu, 
kas pieejama mājaslapā 
      www.mil.lv, 
vai arī ierodoties 
personīgi Rezerves 
personāla uzskaites sektorā 
      Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā.

saistīti un sakņojas problēmās, kuras rada 
sociālie mediji kā tādi. Līdz ar to viens no 
risinājumiem šodienas demokrātijas krīzē 
varētu būt tiešu komunikācijas kanālu vei-
došana starp valdību un sabiedrību, lai rī-
cībpolitikas un citos jautājumos varētu 
komunicēt tieši ar sabiedrību, izmantojot 
modernas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. Latvijai kā mazai valstij ar 
augstu kompetenci informācijas tehnolo-
ģijās ir potenciāls kļūt par šādu inovatīvu 
risinājumu attīstītāju arī globālā mērogā. 
Tiesa gan, lai tas varētu īstenoties, ir divi 
būtiski priekšnoteikumi — politiskajai eli-
tei ir jābūt patiesi motivētai darboties ko-
pīgam labumam, bet sabiedrībai ir jābūt 
gatavai iesaistīties politiskajos un valsts 
pārvaldes procesos. Šie jautājumi ir cieši 
saistīti ar pilsoniskās sabiedrības attīstību, 
kas ir būtiska arī psiholoģiskās aizsardzī-
bas kontekstā.

Visbeidzot, svarīga ir arī kopīga mērķa 
apzināšanās un sadarbība. Visaptverošas 
valsts aizsardzības gadījumā kopīgais 
mērķis ir valsts attīstība un drošība, bet 
sadarbība ir spēja redzēt tālāk par savu 
darba vietu un pat iestādi vai uzņēmumu 
un motivācija saprast, kā tā vai cita rīcība 
ietekmēs citus sistēmas elementus. Re-
spektīvi, ir ļoti svarīgi stiprināt horizontā-
lās saites starp ministrijām, pašvaldībām, 
uzņēmumiem, nevalstiskām organizāci-
jām, izglītības iestādēm un citām struktū-
rām, lai maksimāli efektīvi izmantotu val-
stī pieejamos resursus un sasniegtu mēr-
ķus. Sadarbības prasmes un mehānismi ir 
jāveido un jāattīsta ilgtermiņā, lai uz tiem 
varētu paļauties krīzes situācijā. Tas ir do-
māšanas veids, kurā tiek ņemtas vērā ne 
tikai kādas konkrētās organizācijas vai uz-
ņēmuma intereses, bet arī ideja par valsts 
kopējo attīstību. Tas ir priekšnoteikums, 
lai visaptverošas valsts aizsardzības kon-
cepcija būtu efektīva, taču Latvijā nereti 

nākas konstatēt, ka šauri resoriska domā-
šana dominē pār valsts kopējām intere-
sēm. Līdz ar to arī Latvijas gadījumā psi-
holoģiskā dimensija ir jādefinē kā šīs aiz-
sardzības koncepcijas prioritāte. 

Piedāvātie psiholoģiskās aizsardzības 
risinājumi ir orientēti uz iekšējo vājību 
novēršanu, kurai ir jābūt līdzsvarā ar ārēju 
naidīgu aktivitāšu skaidrošanu un neitra-
lizēšanu, jo lielākoties šādas aktivitātes var 
būt efektīvas tiktāl, ciktāl to pieļauj iekšē-
jas sistēmiskas nepilnības. Risinot iekšējās 
problēmas, tiek aizvērti iespēju logi ārējai 
negatīvai iedarbībai. Valsts pārvaldes in-
stitūciju un sabiedrības attiecību kontek-
stā jāliek akcents uz sabiedrībai nozīmīgu 
problēmu risināšanu, tiešas un divvirzie-
na komunikācijas veidošanu starp valsti 
un sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības at-
tīstību, kā arī valsts attīstības un drošības 
atzīšanu par vienu no saviem personīga-
jiem mērķiem un sadarbību ar citiem šī 
mērķa īstenošanā.   

�Sākums 14. un 15. lpp.

http://www.mil.lv/
http://www.sargs.lv/
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Viena no Krievijas Sauszemes karaspēka nozīmīgākajām 
pārapbruņošanas programmām ir smagās universālās kaujas 
platformas, proti, labi aizsargātas kāpurķēžu bruņumašīnas 
«Armata» izstrāde. Darba rezultātam ir jābūt lielākā vai mazākā 
mērā unificētai konstrukcijai, uz kuras bāzes var tapt jaunas pa-
audzes kaujas tanks T-14, kā arī kājnieku kaujas mašīna, smagais 
bruņutransportieris un cita tehnika.

2015. gadā bija gatavas nedaudzas pirmssērijas mašīnas, ku-
ras tika demonstrētas 9. maija parādē. Tomēr «Armata» izmēģi-
nājumi ir ieilguši, un sērijveida ražošana solītā 2018. gada vietā 
labākā gadījumā sāksies pēc diviem gadiem. Tātad ap to laiku 
Rietumu kara apgabala tanku apakšvienības varētu saņemt pir-
mās 100 platformas.

Galvenais elements, kas T-14 atšķir no iepriekšējo paaudžu 
tankiem, ir izvietojums — bezapkalpes kaujas modulis (tornis) 
un trīs cilvēku apkalpes bruņukapsula atrodas korpusa priekšga-
lā. Tanka un tā ieroču vadību nodrošina sešas pa perimetru izvie-
totas televīzijas un infrasarkanās kameras, optoelektroniskie no-
vērošanas un tēmēšanas kompleksi. 

Būtiski ir paaugstināts tanka aizsardzības līmenis — izman-
totas tiek ne tikai metālkeramiskās daudzslāņu un iebūvētās 
aktīvi reaktīvās bruņas, bet arī aktīvās aizsardzības komplekss 
«Afganit». Pēc ražotāju apgalvojumiem, «Afganit» ar radiolokāci-
jas, infrasarkano un ultravioleto sensoru palīdzību automātiskā 
režīmā atklāj tuvojošās prettanku raķetes un granātas un iznīcina 
tās 10—20 m attālumā. Savukārt optoelektroniskās pretdarbības 
komplekss, konstatējot mašīnas apstarošanu ar lāzera tālmēru vai 

JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

GAIDOT 
BRUŅUMAŠĪNU 
«ARMATA» T-14 

T-14 četras projekcijas.

http://www.sargs.lv/
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mērķnorādes aparatūru, nodrošina aerosola granātu izšaušanu, 
maskējot tanku ar metāla putekļus saturošo dūmu mākoni.

Bezapkalpes tornī izvietotā 125 mm lielgabala pielādēšana ir 
automatizēta — 32 šāviņi un tikpat lādiņu karuseļa tipa mehānis-
mā; šaušanas temps var sasniegt 10—12 šāv./min. Perspektīvā 
iespējama 152 mm lielgabala uzstādīšana.

Augstu tanka dinamiku garantē dīzeļa dzinējs ar trim pārslē-
dzamiem jaudas režīmiem, kuriem atbilst katram savs spēka ie-
kārtas resursa ilgums. 

Kamēr Ņižņijtagilas rūpnīca «Uralvagonzavod» gatavojas 
«Armata» ražošanai, Krievijas Aizsardzības ministrija izlīdzas ar 
padomju laika tanku modernizāciju. 

T-72 pēdējā modifikācija ar indeksu B3M ir apgādāta ar mo-
dernu uguns vadības sistēmu, jaunām aktīvajām («Reļikt») un 
pasīvajām aizsardzības iekārtām, spēcīgāku dzinēju. Šie tanki jau 
ir piedalījušies pagājušā gada mācībās «Zapad 2017», turklāt tiek 
piegādāti arī Baltkrievijas armijai. T-72 modifikācijas acīmredzot 
vēl ilgu laiku paliks abu kaimiņvalstu armiju tanku karaspēka pa-
mata apbruņojums.

Šogad ir uzsākta kapitālajā remontā modernizēto T-80BVM 
un T-90M «Proriv-3» piegāde karaspēkam. Līgumi pagaidām 
paredz trīs bataljonu komplektu — 90 kaujas mašīnu — piegādi. 
Šo tanku kaujas spējas līdzināsies T-72B3M. 

Jāatgādina, ka līdz 2012. gadam Krievijas Sauszemes kara-
spēks saņēma 120 pamatvarianta T-90 un 369 modificētos T-90A. 
Savukārt T-80 bija pēdējais no sērijveida padomju tankiem. Kopš 
1976. gada tika ražotas vairākas modifikācijas: visai līdzīgie T-80 
un T-80B (1978. gads), T-80BV (1985. gads) ar aktīvi reaktīvajām 
bruņām «Kontakt-1», T-80U un T-80UD ar dīzeļdzinējiem. Ko-
pumā līdz 2005. gadam tika saražotas 5400 kaujas mašīnas. 

T-72 ir visizplatītākais no PSRS un tās satelītvalstu tankiem — 
lēš, ka to kopējais skaits ir ap 30 000. Bez sākotnējā T-72 ir arī 
ievērojams skaits citu variantu. T-72A (1979. gads) tika aprīkots 
ar lāzera tālmēru, uzlabotu lielgabalu 2A46 un dzinēju, tā bortus 
aizsargāja gumijas vairogi. T-72AV (1985. gads) papildus bija ap-
rīkots ar vairāk nekā 200 aktīvi reaktīvo bruņu «Kontakt-1» kon-
teineru. T-72B (1985. gads) apbruņojumu papildināja vadāmo 
raķešu komplekss 9K120 «Svirj», kura ar lielgabalu izšaujamo 
raķešu lidojuma tālums sasniedza 5000 m. 1999.—2010. gadā 

T-72B kapitālajā remontā tika iebūvētas aktīvi reaktīvās bruņas 
«Kontakt-5». Kopš 2013. gada Krievijas armija (pārsvarā Rietumu 
kara apgabala tanku apakšvienības) saņem modernizētos T-72B3 
ar «Kontakt-5», mērķu izsekošanas automātu un citiem jauninā-
jumiem.

JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

Sagatavojis 
Dr. chem. atv. pltn. Indulis Skrastiņš.

T-14 2016. gada maijā.

T-14 2016. gada maijā.

T-90M «Proriv-3».

T-72B3M.
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KAPELĀNU DIENESTAM — 25

Džoanna Eglīte
Foto — Gatis Dieziņš.

Latvijas Kapelānu dienests  
šā gada 31. martā atzīmēja  
25 gadu pastāvēšanas  
jubileju. Oficiāla svētku  
ceremonija tika organizēta  
13. aprīlī Rīgas Svētās Marijas  
Magdalēnas baznīcā. 

Starpkaru laikā Latvijas armijā šāda 
dienesta nebija — dažādu konfesiju mā-
cītāji brīvprātīgi apmeklēja karavīrus vie-
nībās un sniedza cilvēkiem garīgu atbal-
stu. Pati sabiedrība toreiz bija ievērojami 
ticīgāka un pašsaprotami karavīriem bija 
pulcēties uz kopīgiem Bībeles lasīju-
miem. Padomju varas gados vairums cil-
vēku atsvešinājās no garīgiem jautāju-
miem — jo īpaši padomju karaskolu virs-
nieki. Tikmēr mūsu kaimiņzemēs, pie-
mēram, Polijā militāro kapelānu dienes-
tam jau uzkrāta 100 gadu, Zviedrijā — 
300 gadu vēsture. 

Latvijā kopš valsts neatkarības atgū-
šanas Kapelānu dienesta 25 pastāvēša  nas 
gados gan paši kapelāni, gan karavīri no-
gājuši sarežģītu ceļu no sākotnēji ļoti 
 ačgārniem savstarpējiem priekšstatiem 

līdz tam, ka abas puses izprot viena otras 
uzdevumus un nozīmi, izjūt abpusēju 
saikni. 

1993. gada 31. martā, pirmajam Lat-
vijas Aizsardzības spēku komandierim 
Dainim Turlajam un Latvijas luterāņu 
baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam 
parakstot sadarbības līgumu, tika likti 
pamati Kapelānu dienesta izveidei. Turp-
māk dažādu konfesiju bīskapu svētītus 
mācītājus iesauca militārajā dienestā. Ka-
pelāniem bija jāievēro tāda pati disciplī-
na un kaujas gatavība kā ierindas karavī-
riem, bet viņu pamatuzdevums bija 
sniegt karavīriem garīgo aprūpi. Kapelā-
nu dienesta pastāvēšanas laikā dienestā 
iesaukti 30 mācītāji. Ne visi spējuši pie-
ņemt un izprast armijas vidi un karavīru 
vajadzības, daži nav turējuši mācītāja 
zvērestu par viņam uzticētās informāci-
jas viennozīmīgu konfidencialitāti. 

«Kapelānam, pirmkārt, jāapzinās, ka 
armija nav vieta, kur cilvēki jāpievērš 
baznīcai,» saka Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) virskapelāns Elmārs Pļaviņš. 
«Otrkārt, viņam jāspēj būt atvērtam, ne-
dogmatiskam — spējīgam ar izpratni iz-
turēties pret dažādām reliģijām. Kape-
lāns nav sludinātājs, bet gan garīgs, gaišs 
cilvēks, kas vienmēr ir gatavs būt karavī-
ram blakus un sniegt atbalstu, gan ļoti 
smagos brīžos, gan — ļoti laimīgos.»

— Ar ko kapelāns atšķiras no mācī-
tāja?

— Kapelāns, tāpat kā mācītājs, ir iegu-
vis teoloģisku izglītību, bet viņam nepie-
ciešamas arī militāras zināšanas, fiziskā 
sagatavotība un laba veselība. Mācītājam 
ir draudze un sava baznīca. Ap viņu pama-
tā pulcējas vienas konfesijas ticīgi cilvēki 
vai arī tādi, kuri meklē mierinājumu, palī-
dzību. Armija ir noslēgta vide, kur dien 
visdažādāko konfesiju cilvēki, arī gana 
daudz skeptiķu un ateistu. Kapelāna uzde-
vums nav nevienu pievērst savai ticībai, 
bet gan palīdzēt karavīriem attīstīt un rū-
pēties par garīgo pasauli, lai šie cilvēki ne-
kad nezaudētu cilvēcīgumu un ievērotu 
noteiktas vērtības. 

Pašiem kapelāniem līdz izpratnei par 
to, kas mēs īsti esam un kādi ir mūsu uz-
devumi, bija jānoiet savs ceļš. Kad izveido-
jās Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, pir-
mie virsnieki izglītību bija ieguvuši PSRS 
karaskolās, kur mācītājus viennozīmīgi 
uzskatīja par ziņu pienesējiem, neuztica-
miem un turamiem pa gabalu no ierindas 
karavīra, lai nejauktu galvu «ar muļķī-
bām». Arī kapelāniem bija neziņa par to, 
kā karavīriem palīdzēt, kā arī specifisku 
zināšanu un pieredzes trūkums. 

Gadu gaitā esam abpusēji ļoti daudz 
mācījušies. Komandieri, lai kāda būtu viņu 
sākotnējā attieksme, tomēr pacietīgi ļāva 
mums būt līdzās karavīriem. Savukārt mēs, 
kapelāni, gan mācoties no citu valstu kolē-
ģiem, gan būdami plecu pie pleca ar karavī-
riem, esam centušies pēc iespējas atrast 
veidu, kā varam būt tuvu un būt noderīgi. 
Kapelānu dienesta pirmajos pastāvēšanas 
gados pie mums bieži brauca amerikāņu, 
vēlāk britu kolēģi, lai sniegtu priekšstatu 
par to, kā viņu armijās darbojas kapelānu 
dienests, kā viņi strādā ar karavīriem. 

Pašreiz Latvijā esam 12 kapelāni. Pār-
stāvam četras lielākās konfesijas Latvijā — 
luterāņus, katoļus, pareizticīgos un baptis-
tus. Domāju, gan katrs individuāli, gan 
Kapelānu dienests kopumā —  mēs esam 
ceļā uz ideālas sadarbības modeli, kur ka-
pelāns, būdams garīgi un cilvēcīgi spēcīgs, 

KAPELĀNAM JĀBŪT TUR, 
KUR IR KARAVĪRS

Kapelāna uzdevums 
nav nevienu pievērst 
savai ticībai, bet gan 
palīdzēt karavīriem 
attīstīt un rūpēties  
par garīgo pasauli,  
lai šie cilvēki nekad 
nezaudētu cilvēcīgumu 
un ievērotu noteiktas 
vērtības. 



21TĒVIJAS SARGS, NR.4, APRĪLIS, 2018WWW.SARGS.LV

KAPELĀNU DIENESTAM — 25

ir pieejams katram karavīram, spēj aizraut 
un iedvesmot.

— Jūs iezīmējāt pretējus priekšsta-
tus, kādi sākotnēji bija kapelāniem par 
armiju un karavīriem par kapelāniem. 
Kā veidojās uzticība?

— Ļoti pakāpeniski. Būtiska lieta ir šī 
līdzās būšana — jebkādos apstākļos, visos 
notikumos. Atvērtība dažādām dzīves 
pieredzēm. Labestība. Tas viss tiek pār-
baudīts gadu gaitā. Un tad tu piedzīvo, ka 
karavīrs zvana tieši tev, jo viņš tev uzticas. 
Tā ir liela dāvana. 

Latvijas kapelānu dalība misijās kara 
darbības zonās, kur bija kritušie karavīri — 
Kosovā, Irākā, Afganistānā, arī kļuva par 
zināmu lūzuma punktu karavīru un kape-
lānu attiecībās. Tādos apstākļos, kad ne-
viens nezina, vai šīs minūtes nav pēdējās, 
skarbākie cilvēki kļūst atvērtāki, viņi 
daudz dziļāk izprot, kas ir un kas nav sva-
rīgs, un mostas vajadzība pēc garīga atbal-
sta. Kad esi šādos brīžos līdzās, uzticība 
veidojas, stiprinās un arī saglabājas. 

— Kā jūs kļuvāt par kapelānu?
— Padomju varas gados dienēju ar-

mijā — Kazaņā un Karēlijā. Man šī piere-
dze radīja pārliecību, ka nekad dzīvē 
vairs negribu būt saistīts ar militārām 
struktūrām un karavīriem. Jaunībā nebi-
ju arī ticīgs. Mani interesēja Austrumu 
filozofija, vēlāk arī dievturu kustība — 
pat aizbraucu uz Ameriku to dziļāk iz-
prast. Nodarbojos ar džudo. Protams, 
man bija savi meklējumi, bet līdzīgi kā ar 
priekšstatu par armiju — nedomāju, ka 
nākotnē ar to būšu saistīts. 

Mana pirmā profesija ir ļoti laicīga — 
dzelzceļnieks, mašīnista palīgs. Esmu arī 

vedis automašīnas pārdošanai no Vācijas. 
Izmēģināju dažādus darbus.

Kad Latvija atguva neatkarību, cilvēki 
bija atvērti, enerģijas pilni, bet vienlaikus 
piedzīvoja arī nopietnu materiālu un iek-
šēju krīzi, jo viss iepriekšējais bruka. Gan 
darbavietas — kolhozi, rūpnīcas, gan da-
žādas sistēmas, priekšstati. Cilvēki gāja uz 
baznīcu, meklējot atbildi uz jautājumu — 
kā dzīvot tālāk. Arī mani skāra šie jautāju-
mi, arī manī risinājās pamatīga krīze. Tā 
notika mana satikšanās ar Dievu, kas snie-
dza dziļu miera sajūtu, ko nekad agrāk 
nebiju piedzīvojis. Tas mainīja manu iz-
pratni par pasauli un attieksmi pret to. Ie-
stājos baptistu teoloģijas seminārā, un, 
kad beidzu studijas, mans sporta jomas 
kolēģis Raimonds Locs, toreiz NBS virska-
pelāns, zvanīja un vaicāja, vai negribu uz 
mēnesi pamēģināt kapelāna darbu Sužu 
izlūkdesanta bataljonā. Es piekritu. Saska-
re ar šiem karavīriem ļoti paplašināja ma-
nu pasaules redzējumu. Ierados tur pilns 
izdomātu ideālu, nupat apprecējies, ar 
rozā brillēm uz acīm. Saskāros ar to, ka 
cilvēku dzīves nebūt nav rožainas. Nākas 
iet cauri ļoti dažādiem pārdzīvojumiem 
un pieredzēm. 

Mācoties būt par kapelānu, esmu pār-
liecināts, ka daudz kļūdījos. Esmu pateicis 
vai tieši pretēji — nepateicis īstā brīdī ļoti 
vajadzīgus vai citreiz — nevajadzīgus vār-
dus. Bet vienmēr pieņemu kritiku un cen-
šos pilnveidoties. 

Skarbos apstākļos starptautiskajās mi-
sijās man ir bijusi tendence arī pašam kļūt 
skarbākam un pārņemt komandiera runas 
veidu. Tad komandieris vairākkārt mani ir 
nopietni strostējis, ka mums katram ir savi 
uzdevumi un veids, kā runāt ar karavī-
riem. «Tev nav jābūt kā man,» toreiz teica 

komandieris. «Esi, lūdzu, tu pats un dod 
karavīriem to, ko tikai kapelāns var dot.» 
Tā bija svarīga mācība, ko turpmāk vien-
mēr esmu centies ievērot.

— Kad runājat vienību priekšā — kas 
ir mērķis, ko paturat prātā?

— Šādos brīžos ir vairāku mērķu sim-
bioze — izglītot karavīrus, skart patriotis-
ma jūtas un sniegt iedvesmu pildīt koman-
diera doto uzdevumu līdz galam. Kapelāna 
skatījumam jābūt plašam, vienlaikus, pro-
tams, nezaudējot arī savu identitāti.

— Droši vien pats nevienam klāt ne-
ejat un nemudināt karavīrus runāt? Vai 
tomēr ir situācijas, kad tā darāt?

— Arvien dziļāk mācoties un izprotot 
cilvēka psiholoģiju, ir tādi brīži un stāvok-
ļi, kad ir izšķiroši negaidīt uz karavīru, bet 
pašam iet klāt un runāt. Piemēram, kad 
cilvēks piedzīvo posttraumatisko stresu, 
kad ir nopietnas atkarību problēmas vai 
smagi zaudējumi. Šādos brīžos ir skaidri 
jāapzinās, ka kapelāns ir tikai daļa no at-
balsta grupas. Nopietnās situācijās jādar-
bojas kopā — gan kapelānam, gan koman-
dierim, gan karavīra tuvākajiem biedriem 
un ģimenei.

Gandrīz 20 gadus esmu Kapelānu die-
nestā, un diezgan bieži esmu gājis karavī-
riem klāt situācijās, kad, iespējams, to 
nevajadzēja darīt. Tomēr ir bijuši gadīju-
mi, kad cilvēks pēc desmit vai vairākiem 
gadiem pastāsta, ka iedotajai Bībelei vai 
mūsu sarunām bijusi jēga daudzus gadus 
vēlāk, kad dzīvē nācies ko zaudēt un gājis 
ļoti grūti. 

Tuvinieku klubā pēdējā tikšanās reizē 
man pienāca klāt vairākas karavīru sievas 
un teica: «Paldies tev, kapelān, ka aizbrau-
ci pie mūsējiem uz misijas zonu! Tu kaut 
ko viņiem tādu pateici, kas lika mainīt iz-
turēšanos. Mūsu attiecības ir uzlabojušās. 
Paldies!» Tādos brīžos ir liela prieka sajūta 
kalpot, prieks palīdzēt.

— Grūtā brīdī mēs intuitīvi meklē-
jam cilvēku, kas mūsu sāpes un pārdzī-
vojumus spēs izturēt. Vai dzīves piere-
dze un zināms viedums ir nozīmīgi arī 
kapelānam, lai ar viņu gribētos runāt, 
uzticēties?

— Man šķiet pilnībā mēs neviens neva-
ram izjust un saprast otra sāpes. Man bieži 
to pārmet: «Tu mani tāpat nesapratīsi!» Jā, 
no vienas puses — es nevaru tevi pilnībā 
saprast, jo man nav atklāts vēzis  4. stadijā, 

�Turpinājums 22. lpp.
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no manis nav aizgājusi sieva un mana 
mamma nav nupat gājusi bojā  satiksmes 
negadījumā. Bet tas, ko es varu — uzklau-
sīt, paklusēt blakus, būt vienkārši līdzās. 
Es varu par tevi lūgt, lai Dievs tev dod 
spēku izturēt. Un daudziem tas tomēr ir 
palīdzoši. 

— Kas ir tās jomas, kas uztrauc ka-
ravīrus? Par ko viņi visbiežāk ar jums 
runā?

— Attiecības, atkarības un eksisten-
ciāli jautājumi — kas ir dzīves jēga, kā dzī-
vot tālāk, kas ir vērtības. 

— Kas jums pašam ir bijusi visgrūtā-
kā dzīves pieredze?

— Situācijas, kad kāds karavīrs aiziet 
bojā. Pamēģiniet aizbraukt pie ģimenes, 
kura nupat piedzīvojusi šādu zaudējumu! 
Vai runāt ar bojāgājušā biedriem, kuri 
diendienā bijuši viņam blakus. Aiziešana 
šķiet nežēlīga un netaisnīga. Mani jopro-
jām skar gadījums, kad divas dienas pēc 
šķietami dziļas sarunas ar mani karavīrs 
izdarīja pašnāvību. Tev liekas — esi darī-
jis visu, ko spēji, bet otrs izvēlas rīkoties 
citādi. Tomēr vienlaikus tas māca apzinā-
ties, ka esi tikai cilvēks. Tavas spējas nav 
pārcilvēciskas. Tev ir jādara labākais, ko tu 
vari, bet pārējais ir Dieva ziņā. Un vēl — ir 
jāmācās lūgt palīdzību un sadarboties. 
Psihologi nosacīti ir kapelānu konkuren-
ti, bet, ja uz to skatās veselīgi — mēs visi 
kopā darām svētīgu darbu — palīdzam 
karavīram būt garīgi un psiholoģiski 
stipram. 

— Sarežģītākais, ko dzīvē pieņemt, ir 
nāve?

— Ja cilvēkam nav izpratnes par to, kas 
ir nāve, viņš to uztver kā biedējošu galējo 
punktu — tad tas viennozīmīgi ir smagā-
kais pārbaudījums. Neticīgs cilvēks par 
nāvi aizdomājas brīdī, kad tā tieši skar vi-
ņu. Piemēram, raķešu apšaudes laikā kara 
darbības zonā, kad neviens nezina, kur 
būs nākamais sprādziens, vai brīdī, kad 
uzzini par neārstējamu slimību. Tādos 
brīžos cilvēks nereti iet cauri visiem liela-
jiem dzīves jautājumiem. Tie ir vai nu jā-
uzdod pirmo reizi, vai jāpārskata savas 
atbildes. Un ir labi, ja līdzās ir garīgs cil-
vēks, kas palīdz nenomaldīties, neiestrēgt. 

Ir cilvēki, kuri pilnībā noslēdzas un visu 
noraida, bet ir iespējams piedzīvot mieru 
un izlīdzinājumu ar to, kas sekos. Piedzī-
vot to, ka no nāves nav jābaidās.

— Mēs runājam par smagiem eksis-
tenciālas bailes un jautājumus modino-
šiem notikumiem dzīvē, bet nereti arī 
bez šādas pieredzes cilvēks gribētu ticēt 
Dievam, tomēr viņš nevar atrast ceļu, 
nevar pietuvoties. Vai ir kāds noteikts 
veids, kā to iespējams piedzīvot?

— Domāju, ka nav tāda universāla 
viena veida. Cilvēkā ir ielikta vajadzība 
uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Ir 
dažādas reliģijas, filozofijas, garīgas prak-
ses. Es nevaru teikt, ka viena ir sliktāka vai 
otra labāka. Es arī nevaru nevienam iedot 
savu pieredzi un pārdzīvojumu, bet es va-
ru būt vēstnesis, es varu rādīt ceļu, varu 
rādīt Dieva mīlestību, kura ir reāla, ne-
skatoties uz visām tām smagajām un ne-
taisnīgajām pieredzēm dzīvē, kuras ir 
mums visapkārt.

— Jūs esat ievērojami paplašinājis 
darbošanos ārpus NBS vienību dzīves — 
jūs daudz braucat apkārt, tiekaties ar 
dažādiem cilvēkiem, vācat līdzekļus, or-
ganizējat palīdzību un pats palīdzat uk-
raiņiem. Kamdēļ jums vajag darboties 
tik dažādās jomās?

— Man nekad nav patikusi šaura pie-
eja lietām. Veicot savu kapelāna darbu, es 
redzu tik daudz situāciju, kur vajadzīga 
palīdzība. Ja spēju, es ļoti labprāt to daru. 
Runājot par Ukrainu — šajā stāstā ir vai-
rāki aspekti. Mēs paši varējām būt viņu 
vietā. Viņu valsts pašreiz piedzīvo līdzīgu 
krīzi, nabadzību un haosu, kāds bija Lat-
vijā pēc neatkarības atgūšanas. Naudas 
nepietiek. Ir milzīga korupcija. Mentali-
tātes un pieredzes ziņā esam ukraiņiem 
daudz tuvāki par amerikāņiem vai bri-
tiem — viens otru labāk saprotam. Latvijā 
mums ir izdevies izveidot veiksmīgu mi-
litāro struktūru, jauniešu, brīvprātīgo ap-
mācību, Kapelānu dienestu. Mums ir ko 
dot saviem kaimiņiem ukraiņiem. Dodot, 
palīdzot, mēs kopā mācāmies. 

— Kāds ir jūsu ir plāns nākotnei?
— Ir paveikts viss nepieciešamais un 

panākts atbalsts, lai kapelāns kalpotu arī 
Aizsardzības ministrijā. Bet, ja tā īsi un 
skaidri jāteic, mans nākotnes plāns — ka-
pelānam ir jābūt tur, kur ir karavīrs. Un 
pēc iespējas labāk viņš jāatbalsta garīgajā 
izaugsmē. Tā, lai krīzes brīdī, karavīrs 
būtu gatavs nešauboties pildīt savu uzde-
vumu.    

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas 
baznīcā notika Nacionālo bruņoto spē
ku Kapelānu dienesta 25.  gadadienas 
pateicības dievkalpojums, kurā piedalī
jās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 

aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, 
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģene
rālleitnants Leonīds Kalniņš, Nacionālo bru
ņoto spēku kapelāni un Latvijas lielāko kristīgo 
konfesiju vadītāji. 

Dievkalpojums notika pateicībā par Nacio
nālo bruņoto spēku Kapelānu dienesta izveidi 
un 25 gadus ilgo darbību, kuras laikā kapelāni ir 
snieguši garīgo atbalstu gan karavīriem, gan viņu 
ģimenēm.  

Patlaban Nacionālo bruņoto spēku Kapelā
nu dienestā ir 12 kapelāni, kas pārstāv Latvijas 
tradicionālās kristīgās konfesijas un nodrošina 
garīgo aprūpi Latvijas karavīriem, gan pildot 
dienesta pienākumus Latvijā, gan atrodoties 
starptautiskajās operācijās. Kapelānu dienesta 
darbību vada virskapelāns Elmārs Pļaviņš. 
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Somu jēgers kaujas ietērpā. 1. aprīlī — Rīgas pilsētas Pārtikas valdes uzturētajās virtuvēs 
katram apmeklētājam sāk izsniegt 2 porcijas (stopus) zupas.

3. aprīlī — Rīgā sākas jauns mācību kurss Zeltmata vadītajos 
Latviešu dramatiskajos kursos.

7. aprīlī — Rīgas Latviešu teātris noslēdz ziemas sezonu ar 
Henrika Senkeviča lugu «Quo vadis»; Rīgā, Melngalvju nama zālē 
ar pilsētas un sabiedrības piedalīšanos svinīgi atzīmēta Vācijas  
8. armijas pavēlnieka grāfa fon Kirhbaha 50 gadu jubileja.

10. aprīlī — sākas Vācijas universitāšu profesoru vieslekcijas 
Rīgā, Jāņa ģildes zālē (turpinās līdz 2. maijam); Rīgas pilsētas 
domnieku sapulce (no 65 domniekiem piedalās 54) izvirza savus 
kandidātus uz Savienoto Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas 
zemes padomi.

12. aprīlī — Savienotās Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsa-
las zemes padomes 58 locekļu pirmā sēde Rīgas pilī (arī latviešu 
pārstāvji no Rīgas domniekiem un Vidzemes pagastiem, prezidi-
jā A. Krastkalns) lūdz Vācijas ķeizaru turpināt Vidzemes un Igau-
nijas apsardzību un atbalstīt to pilnīgu atdalīšanos no Krievijas; 
pārstāvētie apgabali izveido «monarhistiski konstitucionālu val-
sti ar apvienotu satversmi un patvaldīšanu, kas pie Vācu valsts 
pieslieta caur personālūniju ar Vācijas ķeizaru un Prūsijas ķēni-
ņu», uz Berlīni nosūtīta delegācija barona Delinghauzena vadībā 
ar lūgumrakstu ķeizaram; Rīgā korporāciju un citu studentu or-
ganizāciju pārstāvju sapulce pārrunā Politehniskā institūta atjau-
nošanas iespējas.

13. aprīlī — Padomju Krievijā izveidota Sarkanās armijas 
Latviešu strēlnieku padomju divīzija.

14. aprīlī — Rīgā vairāku dienu apciemojumā ierodas Prū-
sijas princis Heinrihs, Biržas komiteja sakarā ar to rīko svētku 
mielastu.

15. aprīlī — tiek nodota ekspluatācijā jauna elektrības līnija 
Rīgā — no Ķīšezera līdz Vecdaugavai.

18. aprīlī — Kurzemes zemes padome Jelgavā ievēlē Satver-
smes izveides komisiju un Saimniecisko komisiju pārtikas grūtī-
bu risināšanai.

22. aprīlī — Maskavā izveidots LSD Centrālās komitejas 
Krievijas birojs J. Daniševska vadībā (galvenais mērķis — atbalsts 
pagrīdes darbībai Latvijā); Cēsīs L.  Ausēja vidusskolā ieviesta 
latviešu mācību valoda.

23. aprīlī — ar Raiņa lugu «Pūt, vējiņi» atklāts Latviešu nacio-
nālais teātris Valkā; Rīgas Pārtikas valde atver pirmos četrus 
«ēdienu namus», kuros iedzīvotāji pret  zupas kartītēm var sa-
ņemt zupu un otro ēdienu, un ievērojamu atbalstu valdei ar pār-
tiku joprojām sniedz armijas intendantūras iestādes; no Rīgas uz 
Krieviju izbrauc divi dzelzceļa sastāvi ar izceļotājiem.

26. aprīlī — cauri Rīgai uz Kurzemi plūst līdz šim lielākais 
bēgļu daudzums; Daugavpils apriņķa zemste (pašvaldība) sēdē 
pieņem lēmumu, ka Latgalei jāatdalās no Krievijas un jāapvieno-
jas ar pārējiem Latvijas novadiem, deklarē, ka uzskata par realizē-
tu Krievijas Tautas komisāru padomes 14. decembra lēmumu par 
Latgales pievienošanu Vidzemes guberņai, kā arī iesaka Latvijai 
pievienot arī Drisas apriņķa daļu un Ostrovas apriņķi, ko apdzī-
vojot latvieši. 

27.—28. aprīlī — Latviešu palīdzības komitejas «liels tautisks 
vakars» notiek Rīgas Latviešu biedrības zālē, tīrais atlikums — 
442 rubļi un 80 kapeikas.

29. aprīlī — Latgales «sabiedrisko darbinieku kongress» pie-
ņem lēmumu, ka Latgalei jāatdalās no Krievijas.

30. aprīlī — Rīgas Doma muzeja zālē Latviešu draugu biedrī-
bas sapulce, kas atjauno tās darbību.

 
Sagatavojis Ēriks Jēkabsons, LU profesors.

PIRMS 100 GADIEM: 

1918. GADA 
NOTIKUMU 
HRONOLOĢIJA 
LATVIJĀ

1918. gadā neatkarību ieguva virkne valstu 
Centrāleiropā un Austrumeiropā, arī Latvijas 
Republika (18. novembrī).  Kopš 1915. gada 
vasaras Latvijas teritorijā atradās pasaules kara 
frontes līnija, tāpēc tieši Latvija no visām topoša-
jām Baltijas un pat visa reģiona valstīm bija ļoti 
sarežģītā stāvoklī. 1918. gada februārī, nonākot 
strupceļā Padomju Krievijas un Vācijas miera 
sarunām Brestļitovskā, vācu karaspēks ieņēma 
visu Latvijas teritoriju, Igauniju un iegāja Krievi-
jā. Sekoja vācu okupācijas laika mēneši, kuros 
dzīve turpinājās, strauji tuvo  joties pasaules kara 
nobeigumam, kas pavēra iespēju iegūt neatkarību. 

Sākam publicēt galveno notikumu un norišu 
hroniku, lai atgādinātu, kas notika pirms  
100 gadiem, jo lielākā daļa no tālaika norisēm  
ir aizmirstas, tādējādi sarežģījot neatkarības 
iegūšanas fakta izpratni.   

Materiāls apkopots, izmantojot presi, atmiņas, 
arhīva avotus, kā arī zinātnieku darbus. Publicētā 
hronoloģija neietver vēsturnieka komentārus par 
tiem. Galvenā uzmanība pievērsta notikumiem 
Latvijā, par norisēm Pilsoņu kara pārņemtajā 
Krievijā, kur joprojām bija spiestas uzturēties 
milzīgas latviešu bēgļu masas un karā iesaistīta 
Latviešu padomju strēlnieku divīzija, minot 
vienīgi svarīgāko.  
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Viesturs Ķerus, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 
LIFE + projekts «Putni Ādažos».

Galvenā vieta, kur Latvijas karavīri apgūst un noslīpē kaujas  
un izdzīvošanas prasmes, ir Ādažu poligons. Droši vien visi,  
kas tur bijuši, zinās, ka Ādažu poligons ir svarīgs ne tikai 
karavīriem, bet arī dabai. Ne velti tas iekļauts Eiropas Savienības 
īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura 2000». «Bet kur tad  
ir tā daba?» varbūt kāds jautās, skatoties uz poligona plašajiem 
smiltāju un virsāju līdzenumiem. Iespējams, līdzīgi jautās kāds 
sēņotājs, kas poligonā iemaldījies taktisko mācību laikā. «Kur 
tad ir tie karavīri?» Izrādās, karavīriem un daudziem Ādažu 
poligona iemītniekiem kopīga ir ne tikai vieta, kur tie pavada 
savu ikdienu, bet arī spēja kļūt nemanāmiem apkārtējā vidē. 
Lai ienaidnieks nepamana.

Ja esat poligonā ienācis vasarā un nevis stāvat un brīnāties 
par šķietamo dabas trūkumu, bet ejat pa virsāju, sperot kādu so-
li, izdzirdēsiet «prrrrrr», kad no kāju apakšas izspurks kukainis 
ar sarkaniem spārniem un nolaidīsies turpat mazu gabaliņu tālāk. 
Paskatieties, kur nolaižas — nav nekā! Skatieties ļoti uzmanīgi — 
viens no pelēkajā zemē gulošajiem tumšpelēkajiem zariņiem, izrā-
dās, ir kukainis! Tas ir parkšķis jeb sarkanspārnu sisenis — viena 
no poligonā bieži novērojamām, bet Latvijā kopumā reti sastopa-
mām kukaiņu sugām. Ja pieiesiet par tuvu — «prrrrrr», un, atkal 

DABA MASKĒJAS 
ĀDAŽU POLIGONĀ
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Degumu krāšņvabole. Foto — Ieva Mārdega.

Uzmanību, tevi vēro. Foto — «Putni Ādažos».
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nozibot koši sarkanajiem pakaļspārniem, parkšķis būs prom.  
Ja jau ienaidnieks pamanījis, vairs nav jēgas slēpties. Drīzāk jāmē-
ģina uzbrucēju pārsteigt un samulsināt ar troksni un negaidīto 
košās krāsas parādīšanos.

Ādažu poligona vidi un līdz ar to arī tā dabas vērtības lielā 
mērā veidojusi uguns. Savulaik vienīgi neplānoti ugunsgrēki, kas 
radušies militāro mācību rezultātā, taču pēdējos gados arī mērķ-
tiecīga kontrolētā dedzināšana dabas vērtību uzturēšanai. Un at-
kal var šķist — kur gan ir tās dabas vērtības tādā izdegušā zemes 
pleķī? Viena no tām bija iemesls, ka poligons pērnvasar parādījās 
portāla «Delfi» virsrakstos. Tā ir degumu krāšņvabole — kukaiņu 
suga, kas pielāgojusies degumiem. Tās kāpuri attīstās apdegušu 
priežu koksnē, bet pati pieaugusī vabole ir melna un saplūst ar 
apdeguša koka melno mizu.

Bet no kā gan jāslēpjas parkšķim, degumu krāšņvabolei un 
citiem poligonā mītošajiem kukaiņiem? Droši vien tas būs kāds 
radījums ar ļoti labu krāsu redzi. Tāds, no kura vis neaizbēgsi, 

vienkārši sastingstot uz vietas. Un šie ar izcilu redzi apveltītie ra-
dījumi ir putni. Ādažu poligons atzīts par putniem nozīmīgu vie-
tu Eiropas Savienības mērogā.

Lai pastāstītu par vienu no galvenajiem Ādažu poligona put-
niem, jāpakāpjas atpakaļ laikā un no vasaras jāatgriežas agrā pa-
vasarī. Poligonā sniegs vēl pat nav lāgā nokusis. Agrā rītā, kad 
mācības vēl nav sākušās, daudzviet var dzirdēt burbuļojošu ska-
ņu. «Katliņš vārās purva malā,» saka latviešu tautas mīkla. Jā, 
Rampas purvā un tā malās (bet ne tikai tur) tie vārās, un mīklas 
atminējums ir — rubeņi. Burbuļojošā skaņa ir tēviņu riesta dzies-
ma. Ja jūs būtu tur klāt, jūs redzētu — te nav nekādas maskēšanās! 
Zilganmelnie rubeņu gaiļi, astes iepletuši un koši balto zemasti 
spīdinot, izrādās cits citam. Tā ir kā militārā parāde — tagad jā-
parāda pretiniekam sava varenība, lai varētu izvairīties no tieša 
konflikta. Tomēr reizēm ar varenības izrādīšanu vien nepietiek, 
un rubeņi metas uzbrukumā cits citam.

Bet šī konflikta iemesls — rubeņu mātītes — noskatās sacen-
sībā no malas. To ietērps ir daudz neuzkrītošāks — melnbrūni 
raibumots. Šis tērps būs ļoti noderīgs, kad mātīte būs sapārojusies 
ar tēviņu sacensības uzvarētāju un atradusi kādu piemērotu vieti-
ņu viršos, kur dēt olas. Perēšanas laiks ilgst gandrīz mēnesi — ap-
tuveni 25 dienas, un tajā ligzdai ar mātīti jāpaliek nepamanītai. 

NBS

Ādažu poligons ir dzīvības 
pilns. Kamēr karavīri trenējas, 
poligonā notiek neskaitāmas 
cīņas — par izdzīvošanu, par 
iespēju vairoties, par saviem 
bērniem, un bieži vien šajās 
cīņās izšķiroša ir spēja maskēties.

Ādažu militārais poligons ir ne 
tikai Nacionālo bruņoto spēku 
mācību vieta, bet arī teritorija ar 
Eiropā aizsargājamām dabas vēr-
tībām. Poligona centrālo daļu, kas 
visintensīvāk bijusi pakļauta mili-

tārajām mācībām, veido klaja, ap 3000 hektāru plaša vir-
sāju un smiltāju ainava — Baltijas valstīs lielākais virsā-
ju komplekss. Perifērijā saglabājušies cilvēka darbības 
maz skarti meži, purvi un ezeri. Tur mājvietu radušas 
daudzas Eiropā retas un īpaši aizsargājamas augu un 
dzīvnieku sugas.

No 2013. gada līdz 2018. gadam Ādažu poligonā tiek 
īstenots Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts 
«Putni Ādažos». Projekta laikā tiek atjaunotas retu un aiz-
sargājamu putnu dzīves vietas virsājā, mežā un purvā 
1640 hektāru platībā. «Putni Ādažos» ir viens no apjoma 
ziņā lielākajiem LIFE+ projektiem Latvijā. Projektu īste-
no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu 
centrs, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība, AS «Latvijas valsts meži» un Sējas novada dome. 

Uzzini vairāk: 
www.putniadazos.lv

Stepes čipste. Foto — Jari Peltomaki.

Uzmanību, tevi vēro. Foto — «Putni Ādažos».

http://www.putniadazos.lv/
http://www.sargs.lv/


26 TĒVIJAS SARGS, NR.4, APRĪLIS, 2018 WWW.SARGS.LV

Vasarā no olām izšķilsies rubeņu mazuļi, un, lūk, tieši no tiem ir 
jāslēpjas kukaiņiem. Pieaugušie rubeņi barojas ar augiem, bet 
mazie cāļi dzīves sākumā ēd galvenokārt kukaiņus un to kāpurus.

Lielākā daļa no tiem putniem, kas pārtiek no kukaiņiem arī 
izauguši, ziemu visbiežāk pārlaiž siltajās zemēs un Ādažu poli-
gonā atgriežas tikai pavasarī. Maijā poligona smiltājos ieskanas 
vienmuļš «tirlī, tirlī, tirlī» — ir ieradies vēl viens no tiem put-
niem, kas šo vietu padara svarīgu dabas aizsardzībai, — stepes 
čipste. Latvijā tās dabiskā dzīvotne būtu jūras piekraste, bet 
Ādažos gadu desmitiem ilgušās militārās mācības ir radījušas 
piekrastei līdzīgu ainavu lielās platībās. Stepes čipste ir tikpat 
neuzkrītoša kā tās dziesma — mazs, pelēks putniņš. Smilšu pe-
lēks. Nolaidīsies, apklusīs un pazudīs poligona smilšu ainavā kā 
tāds parkšķis.

Izcils maskēšanās mākslā ir arī vakarlēpis. Vasaras vakaros 
piepilda poligonu ar savu skaļi tarkšķošo dziesmu un ķer lidojo-
šus kukaiņus virs klajumiem, bet pa dienu pat nemanīsiet, ka arī 
šāds dzīvnieks poligonā mīt. Sēž kādā koka zarā vai uz zemes, 
acis aizvēris un nekustīgs, ļaujot tā pelēkbrūni raibumotajam ap-
spalvojumam noslēpt putnu no ienaidnieka acīm. Vakarlēpja 
olas ir koši baltas un tiek dētas uz zemes, tāpēc arī to nosargāšanā 
izšķiroša ir perējošā putna maskēšanās spēja. Jāatzīmē, ka olu 
perēšanā piedalās arī tēviņš, tāpēc arī viņš nevar atļauties tērpties 
košās spalvās. 

Vasaras naktīs poligonā var dzirdēt ne tikai vakarlēpi. No ve-
cām sprādzienu bedrēm un citām vietām, kur sakrājies ūdens, 
var gadīties dzirdēt smilšu krupja riesta saucienus. Bet dienā 
smilšu krupis dodas ierakumos. Lai gan tā gaiši dzeltenzaļais 
krāsojums ļauj labi iekļauties vidē, par drošāku tas tomēr atzinis 
ierakšanos smiltīs.

Tomēr dzīvnieku pasaulē ierakumi var kalpot ne tikai aizsar-
dzībai, bet arī uzbrukumam. Daudzviet poligonā, kur smiltis ir 
pavisam kailas, zemē var redzēt mazas piltuves formas bedrītes. 
Piltuves apakšā, ieracies un žokļus atpletis, upuri gaida skudru-
lauvas kāpurs. Skudra vai cits kukainis, kam šeit gadās skriet, 
briesmas nenojauš, bet, ja iekrīt lamatās, kļūst par plēsonīgā kā-
pura barību.

Protams, skudrulauvas dzīvesveids palīdz tai pašai noslēpties 
no uzbrucējiem. Tikai ne no tādiem, kuru specializācija ir tieši 
zemē ierakušos radījumu ķeršana. Pa smiltīm pie bedrītes pietipi-
na pupuķis, galvu piešķiebis, novērtē situāciju, un — žviks! — 
knābis tiek iecirsts smiltīs. Plēsoņa pats ir kļuvis par upuri un tiks 
nogādāts pupuķa mazuļiem.

Pupuķis ir ne tikai viens no zināmākajiem, bet arī viens no 
košākajiem Ādažu poligona iemītniekiem — gaiši rūsgans ar 
melnbalti svītrotiem spārniem un asti, turklāt uz galvas tam ir 
cekuls. Varētu domāt, ka stāstā par maskēšanos jau nu gan pu-
puķim nav vietas, bet nekā  — iespējamā uzbrucēja tuvumā putns 
var sastingt, tā rūsganais apspalvojums pēkšņi kļūst līdzīgs poli-
gona zemei, un raibie spārni saplūst ar akmentiņiem un zāles ēnu 
rakstu. Košo putnu nepamanīsiet, līdz tas, neizturējis spriedzi, 
pacelsies gaisā, lai aizlaistos uz kādu mierīgāku vietu.

Jā, Ādažu poligons ir dzīvības pilns. Kamēr karavīri trenējas, 
poligonā notiek neskaitāmas cīņas — par izdzīvošanu, par iespēju 
vairoties, par saviem bērniem, un bieži vien šajās cīņās izšķiroša 
ir spēja maskēties. Tāpēc jūs, karavīri, varat būt pavisam droši — 
kamēr jūs guļat uz vēdera viršos un vērojat apkārtni, daudz acu 
vēro arī jūs un mēģina novērtēt, cik bīstami esat. Neredzat? Pro-
tams! Tā tam jābūt.   

NBS

Vakarlēpis. Foto — Tomi Muukkonen.

Pupuķis. Foto — Markus Varesvuo.

Rubeņu tēviņš gatavs riestam. Foto —Agris Krusts.

�Sākums 24. un 25. lpp.
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Taivo Trams
Foto — Gatis Indrēvics un no Jaunsardzes arhīva.

Jaunsargiem, kuri plāno savu nākotni saistīt ar dienestu  
bruņotajos spēkos, parādījusies jauna iespēja un vienlaikus  
arī izaicinājums — kopā ar profesionālā dienesta karavīriem 
vairākās treniņu fāzēs viņi var pilnveidot zināšanas un iepazīt 
profesionālā dienesta ikdienu, apmācības noslēgumā kopā ar 
profesionāļiem piedaloties arī pavisam īstās mācībās. Šādu 
iespēju sniedz nesen uzsāktais projekts jaunsargu apmācības 
pilnveidošanai un viņu integrēšanai Sauszemes spēku Meha
nizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētajā kājnieku bataljonā.

Jaunsargi iepazīst bruņotos spēkus
Projekta ideju savulaik izteicis 1. mehanizētā kājnieku batal-

jona komandieris pulkvežleitnants Raivis Melnis, norādot, ka 
šāds pasākums ļoti nāktu par labu jaunsargu apmācībai. Tas sa-
kristu ar vienu no Jaunsardzes svarīgākajiem mērķiem — tas dotu 
iespēju jaunsargiem iepazīties ar bruņoto spēku struktūru un 
darbības mērķiem, stāsta  Andis Ābelīts, Jaunsardzes un informā-
cijas centra 5. novada nodaļas vadītājs. Ideja sākusi materializē-
ties šī gada sākumā, un februārī iesaistītās puses jau pievērsās 
pasākumu norises plānošanai. «Mēs visi bijām pārliecināti, ka tā 
ir ļoti laba iecere, kam būs pozitīvs rezultāts. Taču sagatavošanās 
un saskaņošanas process ir diezgan garš un sarežģīts, jo, piemē-
ram, drošības prasības, kas jāievēro jaunsargiem, ir ievērojami 
augstākas nekā profesionālā dienesta karavīriem.»

Četras apmācības fāzes
Apmācības process ir sadalīts četrās fāzēs — trīs mācību pos-

mos un noslēguma fāzē, kurā jaunsargi jau piedalīsies mācībās 
«Namejs 2018» kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljo-
na sastāvā. Pirmais mācību posms norisinājās 7.—8. aprīlī, bet 
otrs — 14.—15. aprīlī Ādažu poligonā. Apmācības pirmajā posmā 

jaunsargi iepazinās ar 1. mehanizētā kājnieku bataljona rīcībā 
esošo kaujas tehniku un aprīkojumu, kā arī uzdevumiem. Jaun-
sargiem bija iespēja darboties praktiski, apgūstot bruņutehnikas 
maskēšanas iemaņas, ierīkojot un sagatavojot pozīcijas un ap-
gūstot lauka kaujas iemaņas. Nule pagājušajā otrajā apmācības 
posmā jaunsargi trenējās šaušanā ar airsofta ieročiem no tuvas 
distances, kā arī apguva ātrā uzbrukuma un maskēšanās iema-
ņas. Apmācības trešā fāze notiks no 19. līdz 20. maijam, bet dalī-
ba mācībās «Namejs 2018» — no 6. augusta līdz 17. septembrim.

Aug interese par apmācību
Lai piedalītos jaunajā apmācības projektā, būtiskākais argu-

ments bijusi pašu jaunsargu vēlme un iniciatīva, teic A. Ābelīts. 
Tiesa gan, jaunāki par 16 gadiem šajā projektā netika iesaistīti, arī 
jaunsarga sagatavotībai bija jāatbilst vismaz 3. līmenim. Kopumā 
interesi izrādījuši vairāk nekā 20 jaunsargi.

«Jau pēc pirmās apmācības fāzes mēs jutām, ka informācija 
par šo projektu sāk cirkulēt jaunsargu vidē. Atsauksmes bija ļoti 
labas — tie, kas piedalījās pirmajā fāzē, nu jau ir pieteikušies arī 
uz trešo. Interese aug gandrīz vai matemātiskajā progresijā, piesa-
kās arvien vairāk jaunsargu, tāpēc, visticamāk, beigās nāksies rī-
kot atlasi, jo uz mācībām varam ņemt līdz 30 jaunsargiem,» stāsta 
A. Ābelīts. Apmācībā piedalās jaunsargi no Rīgas un tuvākās ap-
kārtnes — no Ropažiem un Ulbrokas.

Beidzot iespēja gulēt teltī
Apmācības laikā to organizētāji aptaujājuši jaunsargus par vi-

ņu nākotnes nodomiem, aicinājuši novērtēt notiekošo apmācību, 
kā arī izteikties par citiem jautājumiem. Jaunsargu ieinteresētību 
un nopietno attieksmi pret apmācību apliecina fakts, ka tikai trīs 
jaunsargi no 22 otrās apmācības fāzes dalībniekiem neplāno savu 
nākotni saistīt ar dienestu bruņotajos spēkos. 

Visi jaunsargi ir ļoti apmierināti ar apmācības kvalitāti un pie-
dāvāto programmu. «Īpaši labi tiek vērtēta profesionālā dienesta 
instruktoru kvalifikācija un zināšanas, kā arī tas, cik interesanti 
viņiem tiek pasniegtas jaunās zināšanas,» uzsver A. Ābelīts. Viens 
aspekts instruktorus īpaši pārsteidzis — jaunsargi ļoti atzinīgi no-
vērtējuši apmācību laikā valdījušo disciplīnu, kuras acīmredzot vi-
ņiem pietrūkst ikdienā. Rīgas jaunsargiem apmācības devušas ie-
spēju beidzot būt ārpus pilsētas, gulēt teltī un darboties brīvā dabā.

Savukārt kā vienu no izaicinājumiem apmācības vadītāji mi-
nējuši jaunsargu dažādo sagatavotības līmeni. «Tas galvenokārt ir 
atkarīgs no konkrētās jaunsargu vienības instruktora darba un 
sagatavotības. Taču, ņemot vērā, ka tagad tiek ieviestas vienotas 
kvalifikācijas prasības visiem jaunsargu instruktoriem Latvijā, 
nākotnē jaunsargu sagatavotības līmenim ir jāizlīdzinās,» secina 
A. Ābelīts.   

JAUNSARGI 
GATAVOJAS 
DALĪBAI MĀCĪBĀS 
«NAMEJS 2018»

JAUNSARDZE
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Inga Dāboliņa, 
Dr. sc. ing., projekta SWW vadītāja Latvijā,  
RTU vad. pētniece, asoc. profesore.
Foto — I. Znotiņš, G. Zommere un J. Dāboliņš.

Starptautiskās programmas «Eiropas 
teritoriālā sadarbība» INTERREG 
Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programmas projekts 
«SWW — vieds un drošs darba 
apģērbs, #R006» tiek īstenots Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtā 
(DTI) sadarbībā ar citiem Baltijas jūras 
reģiona (BJR) partneriem no Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Projekta 
īstenošanas laiks — no 2016. gada 
marta līdz 2019. gada februārim. 

Projekta mērķis ir attīstīt un padarīt 
konkurētspējīgāku viedo darba apģērbu 
ražošanu Baltijas jūras reģionā, lai veik-
smīgāk konkurētu ar citiem ražotājiem un 
lētiem importētājiem. Starptautiskā sa-
darbība starp BJR valstīm jau eksistē di-
zaina, tirgus un apakšlīgumu jomā. Pro-
jekts ir vērsts uz ražošanas pasūtījuma 
pielāgošanu un IT tehnoloģiju integrēša-
nu darba apģērbā, kā arī uz piegādes ķēdes 
pārvaldības uzlabošanu. Sagaidāms, ka 
projekta rezultātā pieaugs viedo tehnolo-
ģiju izmantošanas īpatsvars mazajos un 
vidējos uzņēmumos (MVU) speciālā dar-
ba apģērba ražošanā, kas projektā iesaistī-
tajiem dalībniekiem atšķiras — Somijas 
partneris pilnveido ķīmijas nozares darba 
apģērbu, Lietuva — specializēto glābēja 
tērpu, Polija veic inovācijas celtniecības 

nozarē strādājošo darba apģērbu pilnvei-
došanā, savukārt Igaunijā un Latvijā no-
tiek pētniecība armijas formas tērpu piln-
veidošanai. 

Tā kā MVU konkurētspējas palielinā-
šana saistāma ne tikai ar uzņēmuma dar-
bības uzlabošanu, bet arī ar inovāciju un 
zinātņietilpīgu pētījumu integrēšanu to 
ražotajā produktā, tad projekta mērķu sa-
sniegšanai, turpinot RTU tradīcijas for-
mas tērpu pētījumos, tika izvēlēts uzņē-
mums SRC «Brasa» un tā ražotās produk-
cijas gala lietotājs Latvijas Republikas Na-
cionālie bruņotie spēki (NBS). Projektā 
gūtie rezultāti ļaus ieteikt jauno tehnoloģi-
ju lietojumu tekstilizstrādājumu ražošanā 
BJR MVU. Uzņēmumu pārstāvji tiks iepa-
zīstināti ar cilvēka ķermeņa mēru iegūša-
nas iespējām ar 3D skeneri, apģērbu dizai-
nu un tehnoloģijām, ņemot vērā to ietek-
mi uz apģērba dizaina (gan vizuālos, gan 
tehnoloģiskos aspektos) sagatavošanas un 
ražošanas laiku un pārdošanas izmaksām. 
DTI projektā iesaistītos dalībniekus Latvi-
jā iepazīstina ar inovācijām un jaunāka-
jām metodēm antropometrisko datu iegū-
šanā, specializēto darba apģērbu lielumat-
bilstības pārbaudē un nodrošināšanā; veic 
drānu testēšanu, projekta dalībnieku iepa-
zīstināšanu ar novitātēm tekstilnozarē, 
specializētajam darba apģērbam piemēro-
tāko materiālu noteikšanas metodēm.

Lai arī INTERREG BJR programma 
(kas ir arī šī projekta finanšu instruments) 
kā galveno mērķauditoriju projekta finan-
šu līdzekļu izlietojumam uzskata mazos 
un vidējos uzņēmumus, tomēr ļoti nozī-
mīga loma ir arī iesaistīto uzņēmumu ra-
žotās produkcijas gala lietotājiem. Projek-
tā zinātniskā institūcija izpēta ne tikai uz-
ņēmuma ražoto produktu («SWW Latvi-
ja» gadījumā — NBS formas tērpu), bet arī 
tā funkcionalitāti un gala lietotāju fizisko 
komfortu un spēju pildīt darba uzdevu-
mus formas tērpā.

Lai nodrošinātu formas tērpu lielum-
atbilstību, noskaidrotu pašreiz valkāto for-
mas tērpu nepilnības un konstatētu iespē-
jamos uzlabojumus, vispirms tika veikta 
gala lietotāju aptauja. Aptaujāti tika 122 
dienestā esošie karavīri vecumā no 18 līdz 

50 gadiem. Lielākā daļa (64%) responden-
tu ir vīrieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 
Pilnvērtīgākai informācijai un izpratnei 
par to, ar ko nodarbojas aptaujātais lieto-
tājs, noskaidrotas arī respondentu dienesta 
pakāpes. Lielākā daļa (69%) respondentu 
pilda dižkareivja pienākumus. Dižkareiv-
ja pakāpi piešķir kareivim ne agrāk kā 
pēc triju mēnešu militārā dienesta vai kā 
apbalvojumu. Tas liecina, ka lielākā daļa 
re spondentu piedalās aktīvajā dienestā 
un viņu formas tērpam jāiztur liela slo-
dze, aktīvi kustoties. Tādas kustības kā 

INDUSTRIJA

INOVĀCIJU PAMATĀ — 
ZINĀTNES UN 
RAŽOŠANAS SADARBĪBA

Formas tērpa krāsu izmaiņu testi.

Viens no 3D skenēšanas rezultātiem — apstrādei 
un turpmākai analīzei paredzēts cilvēka ķermeņa 
3D modelis.

3D cilvēka ķermeņa skenēšanas iekārta «Vitus 
Smart XXL».  
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nomešanās uz ceļgaliem, rāpošana, ceļga-
lu izvēršana, stiepšanās un citas ietekmē 
apģērba izturību — gan materiālam, gan 
apģērba savienojumiem jāiztur noteikta 
pārraušanas, plēšanas un berzes slodze. 
Savukārt komfortu minētajos apstākļos 
nodrošina atbilstošas materiālu īpašības 
un apģērba konstruktīvie risinājumi.

Lai izprastu, kā respondenti novērtē 
savu darba apģērbu, aptaujā tika uzdoti 
jautājumi par izmēru atbilstību, modeļa 
īpatnībām, funkcionalitāti un vēlamajiem 
uzlabojumiem. 

Ļoti būtiska ir izmēru atbilstība kat-
ram konkrētajam formas tērpa lietotā-
jam, kas nodrošina komfortu valkāšanas 
laikā. Lielākā daļa respondentu (71%) ir 
apmierināti ar lauka formas tērpa izmēra 
atbilstību, tomēr, atbildot uz jautājumu, 
kādas izmaiņas viņi vēlētos ieviest formas 
tērpu izmēros, tikai 43% respondentu at-
zīst, ka formas tērps der un viņi neko tajā 
nevēlas mainīt. Tendence rāda, ka respon-
denti vēlētos mainīt gan apģērba brīvumu, 
gan piegulumu, ko apliecina arī tas, ka 
26% respondentu šobrīd apģērbs ir vai nu 
par šauru, vai par platu. Uz papildu jautā-
jumu par iespējamām izmaiņām izmēros 
norādīts, ka kopumā ir grūti piemeklēt 
atbilstošo jakas un bikšu izmēru.

Var secināt, ka lauka formas tērpam 
jau sākotnēji ir paredzēts pārāk plašs lieto-
jums  — tam jānodrošina iespēja pavilkt 
vismaz divas kārtas un bruņuvesti, tai pa-
šā laikā jābūt estētiskam parādēs un goda-
sardzēs, ja šis slāņojums netiek lietots. 

Veicot pētījumu, bija svarīgi uzzināt 
arī respondentu attieksmi pret pašu lauka 
formas tērpa modeli. Lielākajai daļai re-
spondentu (85%) patīk esošais modelis.

Ikreiz, kad respondentiem tika lūgts 
brīvā formā aprakstīt, ko viņi vēlētos savā 
darba apģērbā mainīt, neatkarīgi no tā, vai 
jautājums tika uzdots par izmēra atbilstī-
bu, modeli vai funkcionalitāti, responden-
ti visos gadījumos minēja lietas, kas vairāk 
saistītas ar materiāla kvalitāti, konstruktī-
vajiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem 

noteiktās apģērba daļās. Turklāt visās sa-
daļās atbildes atkārtojās, kas liecina, ka 
minētie defekti ir ļoti svarīgi un tiešām 
traucē pildīt darba pienākumus.

Visvairāk atbildēs minēta bikšu stakle, 
kas noteiktos apstākļos, izpildot noteiktas 
kustības, ļoti bieži saplīst. Minēti ieteiku-
mi — pastiprināt stakles vīli, veidot elastī-
gu stakli, mainīt stakles piegriezumu, bik-
šu sašūšanai izmantot izturīgāku audumu, 
palielināt apjomu stakles vietā utt. 

Lūgums pētīt iemeslus, kādēļ notiek 
formas tērpa pāragra saplīšana, tika sa-
ņemts arī no NBS vadības. Veicot drānu 
fizisko īpatnību dažādu testēšanu, tika 
konstatēts, ka piegādātā drāna (no kuras 
šūti formas tērpu komplekti, par kuriem 
saņemts visvairāk sūdzību) neatbilst spe-
cifikācijai, vēl vairāk — tās gaisa caurlaidī-
ba neatbilst fiziskā komforta prasībām 
aktīvā darba darītājiem.

Projekta viens no galvenajiem uzde-
vumiem bija formas tērpu pilnveidošana 
un lielumatbilstības nodrošināšana. Tā kā 
NBS rīcībā nav pilnīgu un profesionāli ie-
gūtu kareivju antropometrisko datu (cil-
vēka ķermeņa mērījumi), tad šie dati tika 
iegūti. Mērīšana notika ar RTU DTI rīcībā 
esošo antropometrisko iekārtu — 3D cil-
vēka ķermeņa skeneri. Mērīšana ar šo ie-
kārtu notiek 12 sekundēs — tiek iegūtas 
cilvēka ķermeņa totālās morfoloģiskās 
pazīmes un vēl 153 mērījumi. Iekārtas 
darbības pārbaudei, kā arī līdz šim lietoto 
metožu analīzei tika iegūti arī manuālie 
mērījumi. Skenēšanas laikā cilvēkam jā-
stāv mierīgi, jāelpo un jāskatās taisni uz 
priekšu. Lai konstatētu cilvēka ķermeņa 
parametru izmaiņas, skenēšanu veica čet-
rās dažādās pozīcijās. Šādu mēru iegūšana 
ar tradicionālajām, proti, manuālajām 
metodēm nav iespējama.

Lai izveidotu formas tērpu ražošanas 
lielumizmēru tabulu, tika veikts antropo-
metriskais (cilvēku mērīšanas) pētījums. 
Mūsdienīgas tehnoloģijas ļauj šo procesu 
veikt ātri un bez tiešas saskares ar cilvēka 
ķermeni. Ķermeņa skenējumi iegūti 160 

gala lietotājiem. Pētījumu gaitā formas 
tērpu valkātājus lūdza nosaukt sava for-
mas tērpa izmērus. Šādu informāciju spē-
ja sniegt 87% aptaujāto, turklāt viņu atbil-
des atšķīrās — daļa karavīru nosauca burt-
apzīmējumu, daļa ciparapzīmējumu iz-
mērus, tikai 7% no valkātājiem norādīja 
formas tērpiem šobrīd lietoto lielumizmē-
ru dubultinformatīvo burtapzīmējumu 
(piemēram, L/REG). 

Pētījumu process parāda, ka ne vien-
mēr karavīriem ir skaidrs, kāda izmēra 
formas tērpu izvēlēties dienestam, tāpēc 
tika veikti lielumatbilstības testi un norā-
dījumu izstrāde formas tērpa izvēlei.

Viena no rezultātus apkopojošām ak-
tivitātēm bija formas tērpu lielumatbilstī-
bas noteikšana atbilstoši iegūtajiem gala 
lietotāju mēriem. Šajā procesā kareivjiem 
bija jātestē formas tērpi, lai noteiktu to at-
bilstību. Testos vispirms tika noteikts iz-
mērs (cilvēka ķermeņa mērījumu dati sa-
līdzināti ar formas tērpu mēru tabulu). 
Nākamais solis — novērtēt formas tērpu 
vizuāli un taktili, lai noteiktu, vai tas at-
bilst ražošanas kvalitātes prasībām. Pēc 
tam tika novērtēts uzģērbšanas, noģērbša-
nas un valkāšanas ērtums. Visbeidzot — 
kustību brīvība, gala lietotāju ērtība for-
mas tērpā un tā izturība, veicot dažādas 
kareivju darbam atbilstošas kustības.

Pēc šiem testiem tika izstrādāts pla-
kāts, kas ļauj gala lietotājam novērtēt sa-
ņemto formas tērpu. 

Interesants secinājums, ko neizdevās 
gūt, aptaujājot formas tērpa valkātājus, ra-
dās tieši lielumatbilstības testos. Aicināti 
formas tērpa jakas apkakli pacelt, kā tas ir 
paredzēts pēc konstrukcijas, visi atbildēja, 
ka tas nav ērti un ka viņi nekad apkakli tā 
nevalkā, bet to noloka. Tas iezīmē nepie-
ciešamību pēc dziļākas komunikācijas 
starp iepirkumu specifikācijas izstrādātā-
jiem un gala lietotājiem — ja iekšējie no-
teikumi un arī lietošanas ērtums nosaka 
atlocītās apkakles lietojumu, tad nav pie-
ļaujams, ka iepirkuma modelī paredzēta 
un tiek ražota jaka ar stāvapkakli.

Pētījumos tika arī noskaidrots, ka for-
mas tērpa pirmo līmeni, proti, īso apakš-
veļu, karavīri atzīst par nekomfortablu, 
par ko liecina veļas šūšanai lietotais mate-
riāls (tā īpašības) un veļas (apakšbikšu) 
modelis. Turklāt NBS dien ne tikai vīrieši, 
bet arī sievietes, tāpēc būtu jādomā par 
atsevišķa veļas komplekta izstrādi.

Turpinājums  sekos.

Brīvprātīgais zemessargs 
Māris G. Dzenis piedalās formas 

tērpa lielumatbilstības noteikšanā. 
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Juris Ciganovs,
Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks.
Foto — no LKM krājuma.

RŪDOLFS BANGERSKIS 
(amatā no 1924. gada  
16. decembra līdz 1925. gada  
23. decembrim un no 1926. gada 
18. decembra līdz 1928. gada  
24. janvārim)

1924. gada 16. decembrī Latvijas Re-
publikas Saeima apstiprināja ministru pre-
zidenta Hugo Celmiņa vadītās valdības 
deklarāciju. 18. decembrī jaunās valdības 
ministrus pieņēma Valsts prezidents Jānis 
Čakste. Šajā pašā dienā visi ministri stājās 
pie savu pienākumu pildīšanas. Par kara 
ministru šajā valdībā kļuva Rūdolfs Ban-
gerskis, toreiz vēl pulkvedis. 

Dzimis 1878. gada 21. jūlijā Taurupes 
pagasta Līčakrogā rentnieka ģimenē. Vēlāk 
ģimene pārcēlās uz Jaunpils (Zaubes) pa-
gasta Bungām. Mācījies Zaubes pagastsko-
lā un Jaunjelgavas pilsētas skolā. 1895. ga-
dā iestājies Krievijas impērijas armijā, 
apakšvirsnieku mācību bataljonā Rīgā. No 
1897. gada apakšvirsnieks 145. kājnieku 
pulkā Pēterburgā. 1899. gadā iestājies Pē-
terburgas kājnieku junkurskolā, kuru bei-
dzis 1901. gadā kā podpraporščiks, dienē-
jis 93. un 96. kājnieku pulkā Pēterburgā. 
1901. gada decembrī paaugstināts par 
podporučiku, 1905. gadā — par poručiku. 
Piedalījies Krievijas — Japānas karā, karo-
jis 36. kājnieku pulka sastāvā kā rotas ko-
mandiera vietas izpildītājs, pēc kara palie-
kot dienēt šajā pulkā. 1910. gadā paaugsti-
nāts par štābkapteini. 1912. gadā iestājies 
Krievijas impērijas armijas Ģenerālštāba 
akadēmijā. Sākoties Pirmajam pasaules 
karam, atgriezies savā dienesta vietā pul-
kā, rotas komandieris. 1914. gada decem-
brī piešķirta kapteiņa dienesta pakāpe. 
1915. gada augustā pārgājis uz jaunformē-
jamiem latviešu strēlnieku bataljoniem, ie-
celts par 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnie-
ku bataljona (vēlākā pulka) komandieri. 
Ziemassvētku kauju laikā Apvienotās lat-
viešu strēlnieku divīzijas štāba priekš-
nieks. 1917. gada 14. janvārī iecelts par  

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka ko-
mandiera v. i. No 1917. gada 24. janvāra  
bija 17. Sibīrijas pulka komandieris. No 
armijas atvaļinājies 1918. gada martā. 
Caur Maskavu nokļuvis Jekaterinburgā, 
kur 1918. gada vasarā iestājies Sibīrijas 
pretlielinieciskajā armijā; dežurējošā ģene-
rāla vietas izpildītājs Jekaterinburgā. Tad  
2. (vēlāk 7.) Urālu kalnu strēlnieku divīzijas 
štāba priekšnieks, 2. strēlnieku divīzijas ko-
mandieris. No 1919. gada oktobra 2. Ufas 
strēlnieku korpusa komandieris, vēlāk Ufas 
armijas grupas komandieris. 1920. gada 
martā iecelts par 2. Ufas divīzijas koman-
dieri. 1920. gada decembrī atvaļinājies un 
dzīvojis Harbinā, Ķīnā. 1921. gadā atgrie-
zies Latvijā. 

No 1924. gada februāra Latvijas armijā 
pulkveža dienesta pakāpē, Kurzemes divī-
zijas komandieris. No 1924. gada decem-
bra līdz 1925. gada decembrim kara mi-
nistrs. 1925. gadā piešķirta ģenerāļa die-
nesta pakāpe. 1926. gada 18. decembrī 
Saeima apstiprināja jaunu valdību ar 
Marģeru Skujenieku kā ministru preziden-
tu. Šīs valdības sastāvā ģenerālis R. Ban-
gerskis otro reizi kļuva par kara ministru. 
Šī valdība demisionēja 1927. gada 13. de-
cembrī, taču ministri amatā nostrādāja 
līdz 1928. gada 24. janvārim. 

No 1928. gada janvāra virsštatā Armi-
jas komandiera štābā. No 1928. gada feb-
ruāra līdz 1930. gada augustam Latgales 
divīzijas komandiera p. i. No 1930. gada 

oktobra Augstāko militāro kursu priekš-
nieks, no 1933. gada Zemgales divīzijas 
komandieris. 1936. gadā atvaļināts sakarā 
ar maksimālā vecuma sasniegšanu. Strādā-
jis par a/s «Ķieģelis» direktoru rīkotāju. 

Otrā pasaules kara gados vācu okupā-
cijas laikā pašpārvaldes Tieslietu ģenerāl-
direkcijas referents (1942.—1943.). No 
1943. gada aprīļa latviešu leģiona ģenerāl-
inspektors. 1945. gada 20. februārī Pots-
damā ievēlēts par Latvijas Nacionālās ko-
mitejas prezidentu. No 1945. gada jūnija 
britu apcietinājumā, internēts Fallingbos-
telas koncentrācijas nometnē, atbrīvots 
1946. gada decembrī. Dzīvojis Oldenburgā, 
Vācijā. Miris 1958. gada 25. februārī no 
satiksmes negadījumā gūtajiem ievainoju-
miem. 1995. gada 16. martā pārbedīts Rī-
gā, Brāļu kapos. 

EDUARDS KALNIŅŠ 
(amatā no 1926. gada 19. maija 
līdz 17. decembrim un  
no 1928. gada 25. janvāra  
līdz 30. novembrim)

1926. gada maija sākumā Saeimā ne-
pieņemtā valsts budžeta dēļ atkāpās minis-
tru prezidenta Kārļa Ulmaņa vadītā valdī-
ba, un 6. maijā savu darbu sāka ministru 
prezidenta Artura Alberinga sastādītais 
Ministru kabinets. Tobrīd kara ministra 
amats palika vakants un par aizsardzības 
resora vadītāja amata pienākumu izpildītā-
ju kļuva pats ministru prezidents. 18. maijā 
kara ministra amatu piedāvāja toreizējam 
armijas artilērijas inspektoram ģenerālim 
Eduardam Kalniņam, kurš šo piedāvājumu 
saņēma ar radiotelegrāfa starpniecību, at-
razdamies uz ledlauža «Krišjānis Volde-
mārs» klāja, pavadot valsts vizītē uz Somiju 
Latvijas prezidentu Jāni Čaksti. Pēc ap-
spriešanās ar armijas komandieri ģenerāli 
Pēteri Radziņu (viņš bija uz blakus esošā 
karakuģa «Virsaitis») E. Kalniņš šo amata 
piedāvājumu pieņēma. 

Dzimis 1876. gada 31. decembrī Plāte-
res pagasta Plaužos, lauksaimnieka ģimenē. 
Pabeidzis pagastskolu. Pēc Katrīnas II pilsē-
tas skolas Rīgā pabeigšanas 1894. gadā ie-
stājies Pirotehniskajā artilērijas skolā, kuru 
pabeidzis 1898. gadā kā oberfeierverkers. 

UZZIŅAI

Latvijas republikas valdību 
apsardzības (kara) ministri
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Dienējis Krievijas impērijas armijā cauru-
ļu instrumentu rūpnīcā, vēlāk — pulvera 
fabrikā. 1901. gadā izturējis virsnieka pār-
baudījumus Mihaila artilērijas junkursko-
lā Pēterburgā, ieguvis podpraporščika die-
nesta pakāpi, dienējis Novogeorgijevskas 
cietokšņa artilerijā. 1902. gadā paaugsti-
nāts par podporučiku. Piedalījies Krievijas 
un Japānas karā, Portartūras cietokšņa 
aizstāvēšanā. 1904. gada decembrī cietok-
snim kapitulējot, kopā ar ierindas karavī-
riem brīvprātīgi devies japāņu gūstā, no 
kura atbrīvots 1906. gada janvārī. Šajā pa-
šā gadā paaugstināts par praporščiku. Bijis 
virsnieks Sveaborgas cietokšņā artilērijā. 
1908. gadā iestājies Krievijas impērijas ar-
mijas ģenerālštāba akadēmijā Pēterburgā, 
taču 1909. gadā izstājies no tās slimības dēļ. 
Šajā pašā laikā ieguvis štābkapteiņa die-
nesta pakāpi. Pirmā pasaules kara laikā 
dienējis Sveaborgas cietoksnī kā artilērijas 
darbnīcu priekšnieks, vēlāk pulvera darbnī-
cas priekšnieks un lielgabalu darbnīcu 
priekšnieks. Atvaļinājies 1918. gada martā. 
Dzīvojis Helsingforsā, no 1918. gada de-
cembra pildījis neoficiāla Latvijas militārā 
pārstāvja pienākumus Somijā. 

1919. gada 17. janvārī iecelts par Latvi-
jas Pagaidu valdības Ziemeļlatvijas kara-
spēka artilērijas priekšnieku pulkveža–leit-
nanta pakāpē. No 1919. gada 15. jūlija Ar-
mijas virspavēlnieka štāba priekšnieka vie-
tas izpildītājs, no 18. oktobra Galvenās arti-
lērijas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis. 
Delegācijas loceklis miera sarunās ar Pa-
domju Krieviju 1920. gada aprīlī — augus-
tā. No 1920. gada augusta Apsardzības 
ministrijas Padomes loceklis. No 1922. ga-
da artilērijas inspektors. 1924. gadā un 
1930. gadā mācījies taktikas kursos Franci-
jā. 1925. gadā piešķirta ģenerāļa dienesta 

pakāpe. Kara ministrs no 1926. gada maija 
līdz decembrim. 7. decembrī A. Alberinga 
valdība demisionēja (kā iemesls demisijai 
bija ministru prezidenta nespēja vienoties 
ar Saeimu par finanšu ministra personu), 
bet kara ministra pienākumus E. Kalniņš 
beidza pildīt 17. decembrī. Otro reizi aiz-
sardzības resora priekšgalā viņš nostājās 
1928. gada 24. janvārī, kad savu darbu 
sāka jauns Ministru kabinets ar ministru 
prezidentu Pēteri Juraševski priekšgalā. 
Ģenerālis E. Kalniņš šajā valdībā bija aici-
nāts kā kara ministrs. Šajā amatā viņš bija 
līdz valdības demisijai, Kara ministriju 
savam pēctecim amatā nododot 1928. ga-
da 30. novembrī. 

Pēc atgriešanās dienestā turpināja pil-
dīt artilērijas inspektora pienākumus. 
1934. gada janvārī atvaļināts no armijas 
sakarā ar maksimālā vecuma sasniegšanu. 

No 1940. gada dzīvojis savā jaunsaim-
niecībā Codes pagasta Plūdoņos. Vācu oku-
pācijas laikā bijis Latvijas Centrālās pado-
mes Militārās komisijas padomnieks. Viens 
no Latvijas Centrālās padomes memoran-
da parakstītājiem. No 1944. gada bēgļu gai-
tās Zviedrijā, no 1954. gada trimdā ASV. 
Miris 1964. gada 28. jūnijā Losandželosā, 
Kalifornijas pavalstī. 

ANTONS OZOLS 
(amatā no 1928. gada 1. decembra 
līdz 1929. gada 9. decembrim)

1928. gada 1. decembrī Saeima ar  
54 balsīm pret 40 izteica uzticību ministru 
prezidenta Hugo Celmiņa vadītai jaunajai 
valdībai. Kā kara ministrs šajā valdībā bija 
nominēts Antons Ozols. 

Pirms savu ministra gaitu sākuma  
A. Ozols intervijā laikrakstam «Latvijas 
Kareivis» teica: «Stājoties kara resora 
priekšgalā, viens no maniem galvenajiem 
uzdevumiem būs turpināt izkopt tos nacio-
nāli ētiskos pamatus, uz kuriem balstoties 
mūsu armija no saujiņas karavīru izveido-
jusies par tagadējo lielo valsts aizsardzības 
faktoru. Mans galvenais uzdevums būs 
raudzīties, lai visās armijas gaitās arvien 
valdītu nepieciešamais taisnības princips, 
bez kura nav iedomājama armijas iekšējās 
iekārtas izveidošanās.» 

Dzimis 1878. gada 24. jūlijā Veļķu pa-
gasta Smiltēnos, lauksaimnieka ģimenē. 
Beidzis Grotūžu pagastskolu, Vecpiebalgas 
draudzes skolu, 1899. gadā pabeidzis Irla-
vas skolotāju semināru. No 1900. gada līdz 
1905. gadam bijis vācu Katrīnas skolas pe-
dagogs Pēterburgā, pēc tam Liepājas pilsē-
tas skolas pārzinis. 1912. gadā eksternātā 

pabeidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju un 
1915. gadā — Maskavas universitātes Juri-
disko fakultāti. 1916. gadā mobilizēts Krie-
vijas impērijas armijā. Piekomandēts kara 
tiesai par darbvedi. 1917. gadā demobili-
zēts no armijas. No 1918. gada sākuma 
miertiesnesis Ļipeckā, ievēlēts par pilsētas 
valdes locekli, vēlāk par pilsētas galvas 
biedru, Ļipeckas kūrorta direktors. 

1919. gadā A. Ozols atgriezies Latvijā. 
No 1919. gada augusta Rīgas apgabaltiesas 
prokuratūras prokurora biedrs. Bermontiā-
des laikā ievainots. No 1920. gada 19. feb-
ruāra viņš ir zvērināta advokāta E. Straut-
nieka palīgs Rīgā. No 1921. gada arī Kara 
ministrijas juristkonsuls. Zvērināts advo-
kāts Rīgā no 1921. gada 21. decembra, no 
1932. gada aprīļa — arī Dobelē. 1923.—
1934. gadā darbojies Kristīgo nacionālistu 
partijā. Kara ministrs no 1928. gada decem-
bra līdz 1929. gada decembrim. 9. decembrī 
nodevis amata pienākumu pildīšanu iekš-
lietu ministram E. Laimiņam. 1928. gadā 
kandidējis 3. Saeimas, bet 1931. gadā —  
4. Saeimas vēlēšanās no Kristīgās apvienī-
bas un strādnieku saraksta (nav ievēlēts). 
1931. gadā kandidējis Rīgas domes vēlēša-
nās no Kristīgās apvienības un strādnieku 
saraksta. 1933.—1934. gadā tieslietu mi-
nistrs. 1933. gadā pārstāv Latviju 5. starp-
tautiskajā krimināltiesību unifikācijas kon-
ferencē Madridē, ievēlēts tās prezidijā. 

Padomju okupācijas laikā 1941. gada 
janvārī nav ieskaitīts advokātu kolēģijā. 
Vācu okupācijas laikā 1941. gada 13. au-
gustā ieskaitīts advokatūras sastāvā kā pa-
gaidu kandidāts, bijis zvērināts advokāts 
Rīgā, ka arī juristkonsuls Revīzijas ģenerāl-
direkcijā. Kontroles šefa kancelejas vecā-
kais juristkonsuls. 1944. gadā devies bēgļu 
gaitās uz Vāciju. 1952. gadā izceļojis uz 
ASV. Miris 1956. gada 3. septembrī Portva-
šingtonā, ASV Ņujorkas pavalstī.   

UZZIŅAI
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Šogad savas nacionālās neatkarības di-
bināšanas simto gadadienu svin daudzas 
valstis ne tikai Austrumeiropā un Centrā-
lajā Eiropā. Pirms gadsimta demokrātis-
kas valstis tika proklamētas arī Aizkaukā-
zā. Šīm valstīm nebija lemts tik veiksmīgs 
mūžs kā Latvijai, tās pastāvēja tikai dažus 
gadus, daudz ātrāk nokļūstot padomju 
okupācijas varā. Tomēr arī Gruzija, Armē-
nija un Azerbaidžāna šogad atzīmē sava 
modernā valstiskuma simto pastāvēšanas 
gadadienu. 

Gruzijas valstiskums ir zināms jau no 
Homēra «Odisejas» tapšanas laika — šajā 
sengrieķu varoņsāgā minētā leģendārā 
Kolhīda atradās mūsdienu Gruzijas teri-
torijā. Senos laikos gruzīniem bija vareni 
valdnieki, un bija arī tā, ka šī zeme nonā-
ca savu spēcīgo kaimiņu pakļautībā, līdz 
18. gadsimta beigās Gruzijas valstiskums 
izbeidzās.

20. gadsimta sākumā Gruzijas terito-
rija ietilpa Krievijas impērijas sastāvā. 
Iedzīvotāju lielākais vairākums nodarbo-
jās ar lauksaimniecību, rūpniecības uz-
ņēmumu skaits bija neliels, un rūpniecī-
ba gruzīnu apdzīvotajās guberņās attīstī-
jās lēni. Gruzīnu aristokrātija pēc neatka-
rīgās Gruzijas valsts pievienošanas Krie-
vijas impērijai bija zaudējusi savu ietekmi 
sabiedrībā.

Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas 
Gruzijas teritorijā par savu ietekmi sāka 
sacensties divi politiskie spēki: gruzīnu 

sociāldemokrātu mazinieku kontrolētās 
Padomes, kuras pakļāvās Pagaidu valdības 
pārraudzītajai Īpašajai Aizkaukāza komi-
tejai (krievu val.  — Osobij Zakavkazskij 
Komitet; OZAKOM), un gandrīz pilnībā 
lielinieku pusē pārgājušās Krievijas Kau-
kāza armijas zaldātu komitejas, kuras at-
balstīja vietējie lielinieki. 1917. gada ok-
tobra lielinieku apvērsumu Padomes atzīt 
atteicās, vietējiem lieliniekiem varu pār-
ņemt neizdevās. Tajā pašā laikā Kaukāza 
armijas vienības sāka strauji demoralizē-
ties, sākās masveida karavīru dezertēšana, 
bet no Krievijas palīdzība ierasties nevarē-
ja. Iespējamais Osmaņu impērijas armijas 
uzbrukums, krievu armijas izjukšana, kā 
arī arvien pieaugošākā starpetniskā sprie-
dze mudināja gruzīnu, armēņu un azerbai-
džāņu politiskos darbiniekus izveidot ap-
vienotu reģionālu pārstāvju institūciju, kas 
tika nosaukta par Aizkaukāza parlamentu. 
1918. gada 22. aprīlī tas pasludināja Aiz-
kaukāza Demokrātiskās Federatīvās Re-
publikas nodibināšanu. Šis valstiskais vei-
dojums iekšējo pretrunu un ārējā (Osma-
ņu impērijas) iespaida dēļ pastāvēja tikai 
mēnesi, un jau 26. maijā gruzīnu Nacionā-
lā padome pasludināja neatkarīgas Gruzi-
jas valsts nodibināšanos. Līdzīgi to izdarīja 
Armēnijā un Azerbaidžānā.

Pēc neatkarības pasludināšanas Gruzi-
jā izveidojās pirmā sociāldemokrātu mazi-
nieku valdība pasaulē. Šai valdībai bija jā-
veic ļoti sarežģīti uzdevumi: jānodrošina 

jaunās valsts starptautiskā atzīšana, jāvei-
do valsts infrastruktūra, tai skaitā jāveido 
armija, kā arī cita starpā steidzami jāmek-
lē sabiedrotie pret iespējamo Padomju 
Krievijas vai Turcijas iebrukumu. Iespē-
jams, ne sevišķi orientējoties patiesajā si-
tuācijā Eiropā, gruzīnu politiķi savu lielā-
ko uzticību izrādīja Vācijai, valstij, kura 
jau bija tuvu sakāvei Pirmajā pasaules 
karā. 1918. gada 28. maijā Gruzija ar Vā-
ciju parakstīja līgumu, saskaņā ar kuru 
Gruzijas teritorijā izvietojās aptuveni pie-
cu tūkstošu vīru liels Vācijas armijas kon-
tingents. Tomēr jau rudenī ārpolitisko 
orientāciju nācās mainīt, jo Vācija bija 
karu Eiropā zaudējusi, un Gruzija meklēja 
Antantes valstu atbalstu. Britu valdība 
pret šādu gruzīnu interesi sākumā izturē-
jās vēsi, ņemot vērā gruzīnu draudzību ar 
vāciešiem, tomēr kopumā sabiedroto at-
tieksme bija labvēlīga. 1920. gada janvārī 
Lielbritānija atzina Gruzijas neatkarību, 
britu okupācijas armijas kontrolē nonāca 
Batumi pilsēta ar ostu un apkārtni, britu 
karaspēks apsargāja arī Gruzijas teritorijā 
esošās dzelzceļa līnijas.

Starptautiskā situācija ap Gruziju atkal 
saasinājās. Krievijā lielinieki bija nostipri-
nājuši savu diktatūru un sāka pretendēt arī 
uz bijušās impērijas teritorijām. 1920. gada 
vasarā ar Turcijas pasīvu atbalstu Padomju 
Krievijas 11. armijas daļas ieņēma Azer-
baidžānas teritoriju un pasludināja tur 
padomju varu. Turpināt «padomju varas 

Gruzijas armijas kavalēristi. 
1918. — 1919. gads.

GRUZIJAS DEMOKRĀTISKĀS 
REPUBLIKAS GADSIMTS

http://www.sargs.lv/


33TĒVIJAS SARGS, NR.4, APRĪLIS, 2018WWW.SARGS.LV

VALSTIS  — SIMTGADNIECES

uzvaras gājienu» Krieviju Gruzijas terito-
rijā traucēja vairāki apstākļi: lielinieku sa-
celšanās Gruzijā tika ātri apspiesta ar britu 
karaspēka palīdzību, saasinājās situācija 
Padomju Krievijas un Polijas frontē. Pa-
domju Krievija turklāt vēlējās normalizēt 
attiecības ar Lielbritāniju, kura tobrīd jau 
bija atteikusies no militārās konfrontācijas 
ar lielinieku režīmu. 1920. gada 7. maijā 
Maskavā tika noslēgts miera līgums starp 
Padomju Krieviju un Gruzijas Demokrā-
tisko Republiku. Līgumā Padomju Krievi-
ja apņēmās «bez ierunām atzīt Gruzijas 
valsts neatkarību un patstāvību, brīvprātī-
gi atteicoties no visām suverēnajām tiesī-
bām, kādas Krievijai bija attiecībā pret 
gruzīnu tautu un zemi». Atšķirībā no līgu-
ma ar Latviju lielinieki gan nenorādīja «uz 
mūžīgiem laikiem»...

1920. gada rudenī padomju vara ar Pa-
domju Krievijas 11. armijas durkļiem tika 
atnesta uz Armēniju, savukārt vēl jūlijā no 
Gruzijas teritorijas izveda britu karaspēku. 
Gruzija bija nonākusi lielinieku ielenku-
mā, un Maskavā jau sāka kalt plānus par 
Gruzijas ātrāku sovjetizāciju. 1920. gada 
12. decembrī viens no lielinieku varas dibi-
nātājiem gruzīnu lielinieks Grigorijs Or-
džonikidze ziņoja Vladimiram Uļjano-
vam (Ļeņinam): «Situācija Gruzijā ir tāda, 
ka mēs bez īpašām pūlēm varam to pie-
beigt: sacelšanās Borčalinskas apriņķī, Ab-
hāzijā un Adžārijā būs, to es Jums apsolu un 
gaidu turpmākos rīkojumus.» 1921. gada   
6. februārī Sarkanās armijas Kaukāza fron-
tes pavēlniecība izdeva rīkojumu par Tifli-
sas operatīvās grupas izveidošanu. Tajā pa-
šā dienā Ordžonikidze nosūtīja kārtējo te-
legrammu Ļeņinam, Staļinam un Troc-
kim: «Gruzija galīgi ir pārvērtusies par 
pasaules kontrrevolūcijas štābu Tuvajos 
Austrumos. Šeit darbojas franči, angļi, an-
goriešu (t.i., turku) emisārs Kazimbejs. 
Kalnos tiek ieguldīts miljoniem zelta, pie-
robežas joslā tiek apmācītas diversantu 
bandas, kas uzbrūk mūsu robežposteņiem. 
Uzskatu par vajadzību vēlreiz atgādināt tās 
nāves briesmas, kas no gruzīniem draud 
Baku rajonam un kuras var novērst, tikai 
nekavējoties sapulcinot pietiekami daudz 
karaspēka Gruzijas sovjetizācijai.» 

Savukārt Latvijas Republikas Ministru 
kabinets savā 1921. gada 10. februāra sēdē 
nolēma atzīt Gruzijas Demokrātisko Re-
publiku.

1921. gada 15. februārī V. Ļeņins pavē-
lēja Padomju Krievijas 11. armijai sākt uz-
brukumu Gruzijai. Nākamajā dienā tika 
nodibināta Gruzijas lielinieku revolucio-
nārā komiteja, kura uzreiz lūdza militāru 
palīdzību Padomju Krievijai. Uzbrukumu 

Padomju Krievija sāka uzreiz no divām 
pusēm — no Armēnijas un Azerbaidžānas 
teritorijas.

Karadarbību uzsākot, Gruzijas Demo-
krātiskās Republikas karaspēkā bija apmē-
ram 21 tūkstotis vīru. Bez regulārajām 
daļām karaspēkā ietilpa arī Gruzijā pie 
varas esošo sociāldemokrātu mazinieku 
partijas organizētās Nacionālās gvardes 
vienības, kurām pateicoties 1918. gadā ti-
ka apspiesti lielinieku organizētie nemieri. 
Tomēr Gruzijas bruņotie spēki nebija spē-
jīgi ilgstoši pretoties padomju karaspē-
kam, it īpaši tāpēc, ka nevarēja sagaidīt 
palīdzību no ārpasaules: Antantes valstis 
jau bija samierinājušās ar Padomju Krievi-
jas sākto invāziju Aizkaukāzā, bet Gruzi-
jas sākotnējā sabiedrotā Vācija bija pārāk 
vāja un iegrimusi savās iekšpolitiskās 
problēmās. Arī pati Gruzijas armija bija 
tikko izveidota, bez pieredzes un kara 
mākslas tradīcijām. 

Lūk, ko savā dienasgrāmatā 1919. ga-
da novembrī, balstoties uz aculiecinieku 
stāstīto, rakstīja Latvijas delegācijas locek-
lis Parīzes miera konferencē — diplomāts 
Jānis Seskis: «Kaukāza nacionālo valstu 
karaspēks neesot kara mākslas un morāles 
ziņā nostādāms visai augstu. Tas jo sevišķi 
sakāms par azerbaidžāniešiem un tad arī 
par gruziņiem, bet mazākā mērā.» 

Savukārt Latvijas Pagaidu valdības 
pārstāvis Dienvidkrievijā un Kaukāzā 
Aleksandrs Kacens savā ziņojumā Latvi-
jas Pagaidu valdības ārlietu ministram 
par stāvokli Gruzijā rakstīja: «Azerbai-
džānā un Armēnijā sarkano spēku nav 
daudz. Gruziņu mobilizēto un brīvprātī-
go ir liels pārspēks; pietiek arī kara mate-
riālu. Uzbrukums no Padomju Krievijas 
puses no ziemeļiem atduras uz stiprām 
dabiskām pozīcijām, kuras viegli aizsar-
gāt. Tomēr gruziņu tautas pazinēji iztu-
ras ļoti skeptiski un izsaka domas, ka 
acumirklīgā sajūsma drīz izgaisīšot un tai 
nekavējoši sekošot panika.»

Gruzijas armija organizēti spēja preto-
ties uzbrūkošajai Sarkanajai armijai vien 
nedaudz vairāk par vienu nedēļu. Situāciju 
sarežģīja tas, ka 24. februārī konfliktā ie-
saistījās līdz tam neitralitāti ieturošā Turci-
ja, kuras karaspēks pārgāja robežu un ieņē-
ma vairākas pilsētas. 25. februārī Sarkanā 
armija ieņēma galvaspilsētu Tiflisu, un 
gruzīnu organizētā pretošanās faktiski iz-
beidzās. Gruzijas Demokrātiskās Republi-
kas valdības kontrolē pagaidām palika 
Melnās jūras piekrastes pilsētas Batumi, 
Poti un Suhumi, kā arī Kutaisi, uz kurieni 
bija evakuējusies valdība. 4. martā krita 
Suhumi, 10. martā — Kutaisi, 14. martā — 

Poti pilsēta. Vairākas gruzīnu vienības de-
vās kalnos un uzsāka partizānu karu, pārē-
jās gruzīnu karaspēka atliekas kopā ar val-
dību atkāpās uz Batumi. 16. martā Batumi 
pilsētai pietuvojās turku karaspēks, un Tur-
cija paziņoja par pilsētas aneksiju. Gruzijas 
valdībai nekas cits neatlika, kā meklēt kom-
promisu ar Padomju Krieviju. 17. martā 
tika noslēgts pamiers, bet 18. martā Gruzi-
jas valdība atdeva Batumi Sarkanajai armi-
jai un pati devās trimdā. Gruzijas valsts 
bija beigusi pastāvēt, tās teritorijā bija no-
stiprinājusies padomju vara, kura izveidoja 
padomju sociālistisko republiku. 

«Daudz nelaimes gruziņiem atnes 
daudzie krievu tautības virsnieki un ierēd-
ņi, kuri atrodas gruziņu dienestā, kuri 
kaut vai savas ādas neaizskaramības dēļ 
ienīst lieliniekus, bet sirdī priecājas par 
gruziņu neveiksmēm, paši ir stipri pani-
kas cēlāji un nopietnos brīžos pamet savas 
vietas, sēj šaubas, etc. Tādu ierēdņu ir ļoti 
daudz. Gruziņiem ir gan atsevišķi augsti 
izglītoti vīri, bet vispārīgais izglītības lī-
menis ir ļoti zems. Pašu inteliģentu spēku 
viņiem nepietiek un tādēļ, neskatoties uz 
visiem nacionālajiem dekrētiem, visi at-
bildīgākie krievu ierēdņi ir palikuši savās 
vietās. Krievu valoda vispārīgi skaitās par 
kultūras valodu. Gruziņu valodu Tilfisā 
un Batumā vēl arvienu dzird maz. Pat virs-
nieki uz ielas sarunājas krievu valodā. Pret 
krievisko un līdz ar to pret Padomju Krie-
viju ir kaut gan naids, tomēr liels re-
spekts,» — tā savā iepriekšminētajā ziņo-
jumā rakstīja A. Kacens. Jāatzīmē, ka Gru-
zijas Demokrātiskās Republikas kara flotē 
neilgu laiku 1918. gadā dienēja arī vēlākais 
Latvijas Jūras kara flotes komandieris ad-
mirālis Teodors Spāde.

Lai arī Gruzijas mazinieku valdība atra-
dās emigrācijā un Gruzijas armijas atliku-
šās vienības tika atbruņotas un demobilizē-
tas, kalnu apgabalos pretošanās lielinie-
kiem saglabājās vēl dažus gadus. 1924. gada 
augustā Gruzijas teritorijā uzliesmoja plaša 
sacelšanās pret padomju varu, kas tika ap-
spiesta ar lielu nežēlību. 1924. gada septem-
bra sākumā vienā nedēļā ar nāvi tika sodīti 
12 578 cilvēki, vairāk nekā 20 000 tika izsū-
tīti uz Sibīriju. Gruzīnu sabiedrību padom-
ju represijas demoralizēja, jo represētie 
pārsvarā bija inteliģences, aristokrātijas 
pārstāvji un nacionāli domājošie gruzīni. 
Pēc 1924. gada neveiksmīgās sacelšanās un 
sekojošajām represijām Gruzijā pretpa-
domju aktivitātes vairs netika novērotas 
līdz pat 20. gadsimta 80. gadu beigām.

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist. 
Foto — https://upload.wikimedia.org.
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Savā teritorijā 
uzņem starptautiskas 
prettanku mācības

No 9. līdz 20. aprīlim Lietuvā, Pabrades tuvumā norisinājās NATO 
vienību prettanku mācības «Medziotojas 2018», kuras Lietuvas Bruņotie 
spēki organizē jau astoto gadu pēc kārtas. Mācībās tika iesaistīti vairāk ne
kā 700 karavīri no Vācijas, Spānijas, Kanādas, Nīderlandes, ASV, Francijas 
un Horvātijas sauszemes vienībām, kas NATO atturēšanas spēku sastāvā 
dislocēti Latvijā un Lietuvā. Nosacītā pretinieka lomu mācībās uzņēmās 
Francijas Bruņoto spēku rota ar tankiem «Leclerc» un kājnieku kaujas ma
šīnām VBCI. Prettanku vienības mācību laikā veica kaujas šaušanu, pilnvei
doja uguns vadības procedūras un veica manevra vingrinājumus. Šogad 
«Medziotojas» laikā pirmo reizi tika trenēta arī tuvā gaisa atbalsta izsaukša
nas procedūra. Šajā mācību fāzē piedalījās Lietuvas Gaisa spēku helikopteri 

Mi-8, ASV armijas aviācijas helikopteri UH-64M «Black Hawk» un vieglās 
triecienlidmašīnas L-39.

Mācību teorētiskajā sadaļā tika analizēta potenciālā pretinieka tanku 
un mehanizēto vienību taktika, izstrādājot efektīvākos pretdarbības sce
nārijus no sabiedroto spēku puses. ASV un Ukrainas eksperti dalījās bru
ņotu konfliktu pieredzē ar tanku un mehanizēto vienību iesaistīšanu. 
Mēroga ziņā mācības «Medziotojas 2018» ir lielākas nekā 2017. gadā, kad 
tajās piedalījās 600 karavīru. Savukārt 2016. gadā «Medziotojas» piedalī
jās 1200 karavīru. 

Lietuvas Bruņoto spēku mācību plāns šogad paredz valsts teritorijā no 
21. maija līdz 7. jūnijam organizēt mācības «Flaming Sword», kā arī no 3. 
līdz 15. jūnijam organi
zēt starptautiskās mācī
bas «Sabre Strike». Lai 
nodrošinātu «Flaming 
Sword» norisi, Lietuvas 
valdība apstiprinājusi 
525 ārvalstu karavīru 
(no NATO dalībval
stīm, Zviedrijas, Gruzi
jas un Ukrainas) uztu
rēšanos Lietuvas terito
rijā. Valdības kompe
tencē ir lemt par ne vai
rāk kā 1600 ārvalstu 
karavīru atrašanos val
stī uz mācību laiku. Tā kā «Sabre Strike» piedalīsies 6600 ārvalstu karavīri, 
atbilstošs lēmums būs jāpieņem Lietuvas parlamentam.

Uzsākusi pretraķešu sistēmu 
«Patriot» iegādi

Jau 2017. gada vasarā ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes laikā 
Varšavā tika parakstīta divpusējā vienošanās par pretgaisa aizsardzības sistē
mu «Patriot» piegādi. Šī gada 28. martā Polijas aizsardzības ministrs Ma
riušs Blaščaks parakstīja līgumu ar ASV kompāniju «Raytheon», ka Polija 
gatava uzsākt vidējās darbības pretgaisa spēju modernizācijas programmas 
(sistēmas) «Wisła» pirmo fāzi. Tās realizācijai ir iedalīti 4,75 miljardi dolāru 
un paredzēts noslēgt kopumā 10 dažādus līgumus (ar ASV un vietējiem 
ražotājiem) par ieroču sistēmu, kriptēšanas un sakaru iekārtu, apmācības 
pakalpojuma un transportēšanas platformu iegādi. Inženieru un loģistikas 
pakalpojumus organizēs ASV puse. Pirmajā fāzē plānots iegādāties divas 
sistēmu «Patriot» baterijas, sešus komandvadības posteņus, četras radiolo
kācijas stacijas un četras uguns vadības sistēmas, 208 zenītraķetes PAC-3 

MSE un 11 izmēģinājuma raķetes. 
Visi līgumu maksājumi tiks sadalīti 
laika posmā no 2018. līdz 2022. ga
dam. Pirmā zenītraķešu sistēmu par
tija tiks piegādāta līdz 2022. gadam, 
bet 2023. gada beigās jaunie pretgaisa 
aizsardzības ieroči sasniegs sākotnējo 
operacionālo gatavību (initial opera-
tional capability, IOC). Otraja fāzē Po
lija pirks vēl sešas sistēmu «Patriot» 
baterijas, un jau tagad Polija sākusi 
saskaņot nākamās iegādes praktiskos 
aspektus. 

Programmā «Wisła» no amerikāņiem pirktās sistēmas «Patriot» vei
dos galveno komponenti, kuras uzdevums būs pretinieka tuvā darbības rā
diusa taktisko un ballistisko raķešu pārtveršana, kā arī cīņa pret taktiskajā 

aviācijā izmantojamiem pilotējamiem un bezpilota lidaparātiem plašā ātru
ma un augstuma diapazonā. Sistēmas «Patriot» pildīs diennakts kaujas 
dežūras, operatīvi nodrošinot gaisa draudu fiksēšanu un neitralizēšanu. 
PGA sistēmas «Patriot» spēj nodrošināt valsts kritiskās infrastruktūras ob
jektu un militāro vienību koncentrācijas rajonu aizsardzību no gaisa uzbru
kumiem. 

Polijai paredzētās sistēmas būs aprīkotas ar koncerna «Northrop 
Grumman» ražoto jaunākās paaudzes uguns vadības sistēmu IBCS  
(Integrated Battle Command System), kas nodrošinās informācijas integrā
ciju par situāciju visas Polijas gaisa telpā, lai aktivizētu PGA sistēmas vis
efektīvākajā veidā. 

Aptuveni 200 Polijas BS karavīri tiks iesaistīti katras sistēmā «Wisła» 
saslēgtās «Patriot» baterijas apkalpošanā. Jau šobrīd Polijas militārajos mā
cību centros notiek personālsastāva apmācība darbībai ar kompleksiem 
«Patriot». No 2020. gada Polijas BS personāls tiks sūtīts praktiskajiem tre
niņiem uz ASV.

Polijas militārais budžets 2018. gadam ir sasniedzis 2% no iekšzemes 
kopprodukta, un tas ir gandrīz 10 miljardi eiro.

ĀRZEMJU ZIŅAS 

WWW.SARGS.LV

   Francijas BS tanks «Leclerc».

ASV armijas aviācijas helikopters UH-60M 
«Black Hawk» Ādažu poligonā.

ASV un Polijas karavīri 2017. gada mācībās netālu no 
Varšavas ar ASV sistēmu «Patriot» izvēršanu.

M. Blaščaks paraksta pirkuma līgumu ar 
«Raytheon» šā gada 28. martā.

http://www.sargs.lv/
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Modernizēs bezpilota 
lidaparātu parku

Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku (KGS) apbruņojumā esošajiem 
10 kaujas bezpilota lidaparātiem (BPL) «MQ-9 Reaper» drīz beigsies eks
pluatācijas termiņi, un to aizvietošanai paredzēts iegādāties 16 jaunākas 
paaudzes BPL — «Protector». Jaunos BPL ražo kompānija «General 
Atomics Aeronautical Systems», un tā ir uzlabota MQ-9 versija ar nosauku
mu «Certifiable Predator B RPA». 

KGS vienība (Protector 
Combined Test Team), kas 
atbild par BPL testēšanu, ir 
pabeigusi jauno «Certifiable 
Predator B RPA» izmēģi
nājumus un gatavo jauno 
infrastruktūru operēšanai 
ar jaunās modifikācijas lid
aparātiem. 

«Certifiable Predator B RPA» ir drošāki ekspluatācijā, un tie var nest 
vairāk bruņojuma (uz deviņām piekarēm — raķetes MBDA «Brimstone 2» 
un bumbas «Raytheon Paveway IV»). «Certifiable Predator B RPA» ir stabi
lāka fizelāžas konstrukcija, garāki spārni un uzlabota aizsardzība pret sa
dursmēm ar putniem vai zibens spērieniem. Turklāt jaunajiem BPL ir līdz 
40 h pagarināts autonomā lidojuma laiks (salīdzinājumā ar 27 h lidojumu 
iepriekšējai modifikācijai). 

Pirmo reizi kopš 1954. gada 
īsteno Pašaizsardzības spēku 
reformu

Gandrīz 65 pēdējos gadus Japānas Pašaizsardzības spēkos netika mai
nīta strukturālā uzbūve un komandvadības sistēma. Saskaroties ar jauniem 
drošības izaicinājumiem, Japāna pielāgojas situācijai un ir nolēmusi Sausze
mes spēkos zem vienas pavēlniecības apvienot piecus reģionālos spēku gru
pējumus. Pašaizsardzības spēku augstākais virspavēlnieks Japānā joprojām 
būs aizsardzības ministrs. Tas nozīmē, ka ministrs dos pavēles Pašaizsardzī
bas spēku Apvienotā štāba priekšniekam, kas tālāk transformēs pavēles uz 
Sauszemes spēku apvienoto pavēlniecību. Agrāk katrā no pieciem reģio
niem funkcionēja autonomas Sauszemes spēku pavēlniecības. Komandva
dības sistēmas centralizācijas reforma ir veikta arī Jūras un Gaisa spēkos. 
Vienlaikus ar Sauszemes spēku komandpakļautības izmaiņām ir apstipri
nāts statuss ātrās reaģēšanas jūras kājnieku brigādei (Amphibious Rapid 
Deployment Brigade, ARDB), kas tieši pakļauta Sauszemes spēku apvienota
jai pavēlniecībai. ARDB sastāvā ir aptuveni 1500 karavīru, tā apgādāta ar 
amfībijām un īsteno operācijas uz sauszemes un jūrā. Nākotnē ARDB skait
lisko sastāvu paredzēts palielināt līdz 2100 cilvēkiem. ARDB nav paredzēts 
apgādāt ar tradicionāliem Jūras spēku virsūdens kuģiem. Bez amfībijām 
ARDB sastāvā ar laiku būs desanta kuteri (garums — līdz 100 m) personāl
sastāva un militāri tehnisko līdzekļu transportēšanai starp valsts salām.

Saskaņā ar aizsardzības ministra vietnieka Tahomiro Jamamoto sniegto 
informāciju, ARDB bāzes vieta sākumā būs Kjusjū sala, bet vēlāk bāze tiks 
pārdislocēta uz Okinavas salu. ARDB kā atsevišķas vienības izveide ir saistīta 
ar pēdējā laikā kritiski svarīgu uzdevumu — attālāko Japānas dienvidrietu
mu salu drošību, reaģējot uz Ķīnas ambīcijām un aktivitātēm šajā rajonā. Izstrādā unikālu 

aizhorizonta radaru

Tuvākajā nākotnē Francijas Bruņoto spēku rīcībā nonāks aizhorizon
ta radiolokācijas stacija (RLS) DRTLP (Demonstration Radar Tres Longue 
Portee), kuras izstrāde tika pasūtīta jau 2011. gadā. Aizhorizonta radari iz
manto radio īsviļņu atstarošanos no Zemes jonosfēras. Tādējādi iespējams 
fiksēt kustīgus objektus gaisa telpā tūkstošiem kilometru attālumā no radio
lokācijas stacijas. 

Aerokosmisko pētīju
mu centrs ONERA (Fran
cija) sadarbībā ar kompā
niju «Thales» nesen uzsā
cis radara prototipa prak
tisko testēšanu, pārbaudot 
tā potenciālās spējas fiksēt 
ballistisko raķešu palaiša
nu aiz horizonta. Atbilsto
ši Francijas Aizsardzības 
ministrijas prasībām jau
najai RLS jānodrošina bal
listisko raķešu izsekošana 
līdz 3000 km attālumā. 
ONERA izstrādātā DRTLP radara eksperimentālais paraugs ir 20 m augsts, 
bet oriģinālais pilna izmēra radars būs 160 m augsts. DRTLP radara testēša
na notiek Biskarosas raķešu izmēģinājumu poligonā Francijas dienvidos. 
Atkarībā no testēšanas rezultātiem Francijas Aizsardzības ministrija pie
ņems lēmumu par projekta tālāku virzību. 

ASV Bruņotie spēki pāriet uz 
jaunām pistolēm

Pērnā gada beigās ASV Sauszemes spēki un Jūras kājnieku korpuss 
pārgāja uz jaunajām pistolēm «SIG Sauer». Šomēnes arī Jūras un Gaisa spē
ki paziņoja par lēmumu pilnībā pāriet uz pistolēm «SIG Sauer». Jūras spēki 

iegādāsies 60  000 pistoļu 
«SIG Sauer P320», kas aiz
stās līdz šim bruņojumā eso
šās pistoles «Beretta M9» un 
«SIG Sauer M11». Jūras spē
kiem iepirks 130 000 pistoļu 
«SIG Sauer M18» (kalibrs 
919 Parabellum). Taču šie ie
roči ir adaptējami arī patro
nām .357SIG un .40 S&W. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.

Foto — no autores personiskā arhīva;
https://www.militaryfactory.com; https://www.reuters.com;

http://globalmilitaryreview.blogspot.com; www.airrecognition.com;
https://japan-forward.com/japan; www.saddlerockarmory.com.

Japānas jūras kājnieku brigādes mācības. 

KGS bezpilota lidaparāts «MQ-9 Reaper».

Radara DRTLP 
makets (mērogā).

«SIG Sauer P320».
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Amerikas Savienotās Valstis ir Latvijas 
stratēģiskais partneris un sabiedrotais, 
kurš līdz pat Latvijas neatkarības atjauno-
šanai 1991. gadā konsekventi realizēja 
Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku, 
sniedza nenovērtējamu ieguldījumu Lat-
vijas neatkarības atjaunošanā, kā arī sek-
mēja Latvijas integrāciju NATO un ES. 

2014. gada notikumi Ukrainā un 
Krievijas agresija pret šo valsti strauji kā-
pināja Baltijas valstu bažas par savu dro-
šību. 2014. gada septembrī Tallinā notika 

ASV prezidenta Baraka Obamas un trīs 
Baltijas valstu prezidentu tikšanās. Starp 
apspriežamajiem jautājumiem visaugstā-
kā prioritāte toreiz tika piešķirta tieši  
Baltijas valstu drošībai un aizsardzībai 
NATO ietvaros, kā arī ASV kā stratēģiskā 
partnera iespējamai iesaistei, lai atbalstī-
tu Baltijas valstis. Tikšanās laikā B. Oba-
ma atgādināja, ka NATO līguma 5. panta 
darbība nav apšaubāma, un, tiklīdz kāda 
NATO valsts būs apdraudēta, nekavējo-
ties tiks iedarbināts alianses kolektīvās 

aizsardzības pamatprincips. Drīz pēc pār-
runām Tallinā no NATO un ASV puses 
sekoja virkne drošības stiprināšanas un 
Krievijas uzbrukuma draudu atturēšanas 
pasākumu, tādējādi kārtējo reizi aplieci-
not stiprās transatlantiskās saites starp 
ASV un Eiropu, kā arī uzlabojot reģionālo 
drošību Baltijā. 

2018. gadā Latvija vienlaikus ar savām 
kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju svin 
valstiskās pastāvēšanas 100 gadu jubileju. 
Turpmāka Baltijas valstu pastāvēšana un 
attīstība nav iespējama bez drošības un 
neatkarības nosargāšanas. Šajā jomā Balti-
jai ir ilggadējs un spēcīgs stratēģiskais 
partneris — ASV, kā arī Baltijas drošība 
tiek garantēta NATO kolektīvās aizsardzī-
bas ietvaros un Eiropas Savienības ārējās 
un drošības politikas formātā. 

Šī gada 3. aprīlī Vašingtonā notikušais 
ASV prezidenta Donalda Trampa un trīs 
Baltijas valstu prezidentu — Raimonda 
Vējoņa, Daļas Grībauskaites un Kersti 
Kaljulaidas — samits demonstrēja spēcīgu 
vēstījumu par ciešo partnerību, un šim 
vēstījumam piemīt arī simboliska nozīme 
kontekstā ar trīs Baltijas valstu simtgades 
jubileju. ASV prezidents D. Tramps sami-
ta laikā apliecināja, ka ASV nekad nav 
pametušas Baltijas valstis un nekad tās 
nepametīs. Latvija, Lietuva un Igaunija 
Vašingtonā saņēma apliecinājumus par 
ASV gatavību turpināt atbalstīt Baltijas 
valstu drošību un ekonomikas attīstību. 
Kā ļoti labs un ekonomikas izaugsmi vei-
cinošs signāls sabiedrībai ir D.  Trampa 
paziņojums, ka investīcijas vide Baltijas 
valstīs ir pilnīgi droša.  

Preses konferencē pēc samita Latvijas 
prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra, ka 
Baltijas valstis un ASV meklēs jaunus risi-
nājumus un turpinās kopīgi strādāt pie 
dažādu līmeņu atturēšanas pasākumiem 
reģionā, vienlaikus pilnveidojot arī Balti-
jas valstu nacionālās aizsardzības spējas. 
ASV un trīs Baltijas valstu kopīgajā dekla-
rācijā ir iekļauta cieša apņemšanās sagla-
bāt arī ASV militāro klātbūtni reģionā, 
dislocējot amerikāņu militārās vienības 
pēc rotācijas principa. Kopīgajā deklarāci-
jā ASV apliecinājušas nelokāmu apņem-
šanos pildīt NATO līguma 5. pantu, kas 
paredz NATO spēku nekavējošu aktivizē-
šanu, ja tiek apdraudēta kaut viena no 
NATO dalībvalstīm. 

Sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva. 

Avoti — www.mfa.gov.lv, www.mod.gov.ee, 
www.reuters.com, www.woanews.com.

MOZAĪKA

APDRAUDĒJUMA GADĪJUMĀ 
BALTIJAS VALSTIS 
NEKAD NEPALIKS VIENAS

Preses konferencē pēc ASV un Baltijas valstu samita šā gada 3. aprīlī.
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Šā gada 25. janvārī NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības 
centrs Rīgā prezentēja pētījumu, kas balstīts datos, kuri iegūti, uzrau
got un analizējot Krievijas Federācijas aktivitātes Ziemeļeiropas un 
Baltijas valstu reģiona informatīvajā telpā. Centra direktors Jānis 
Sārts atzina: «Tikai kopīgi sadarbojoties, mēs varam efektīvi pretdar
boties Krievijas ietekmes aktivitātēm. Šis projekts ir lielisks reģionā
lās sadarbības un vienotības piemērs.»

Pētījumā secināts, ka Krievija pret reģionu veic informācijas kon
frontāciju, kas pēc nepieciešamības tiek īpaši pielāgota atsevišķām val
stīm. Pētījuma ziņojumā analizēta Krievijas «Lielā stratēģija» Ziemeļ
eiropas valstu un Baltijas reģionā, tās īstenotā tautiešu politika, vēstījumi, 
kas tiek popularizēti «Sputnik», RT un «Krievijas Pirmā kanāla» tīmekļa 
vietnēs, un tas iepazīstina ar datiem no sabiedriskās domas aptaujas par 
Krievijas mediju lietojumu un vēstījumu uzticamību.

Vēstījumi, kurus Krievija izmanto pret šo reģionu, galvenokārt ir vēr
sti uz to, lai grautu NATO un ES prestižu vietējo iedzīvotāju acīs, tie Krie
vijas draudus dēvē par smieklīgām izdomām un piedēvē reģionam ruso
fobisku retoriku. Krievija arī mēģina pārrakstīt Ziemeļeiropas un Baltijas 
valstu vēsturi un slavina padomju laikus un pieredzi. 

Pētījums rāda, ka daži no Krievijas atbalstītajiem vēstījumiem ir 
guvuši diezgan nozīmīgu atbalstu Ziemeļeiropas un Baltijas valstu 
iedzīvotājos, taču vēl nav noteikts, vai šāds īpašs viedoklis ir radies, 
pateicoties Krievijas informācijas aktivitātēm, vai arī Krievija vien
kārši izmanto sabiedrības pašreizējo noskaņojumu. Piemēram, lielā
kā daļa reģiona iedzīvotāju piekrīt Krievijas izplatītajam vēstījumam, 
ka bēgļi un imigranti ir Eiropu destabilizējoši faktori. Tomēr ir arī 

tādi Krievijas vēstījumi, kas nekādi nespēj ietekmēt vietējos iedzīvo
tājus, neskatoties uz Krievijas aktīviem mēģinājumiem tos veicināt. 
Piemēram, ir zema sabiedrības interese saistībā ar vēstījumu par krie
vu minoritātes diskrimināciju vai Zviedrijas varas iestāžu aktivitā
tēm, vajājot tīmekļa vietnes WikiLeaks dibinātāju Džūljenu Asandžu.

Pētījums norāda uz interesantu un jaunu aspektu — Krievijas 
tautiešu politiku, kuru Kremlis koordinē pēc reģionālā principa kopš 
2015. gada. Tas ir gads, kad tika izveidota Ziemeļeiropas un Baltijas 
jūras valstu reģionālā koordinācijas padome (Regional Coordination 
Council of the Northern Europe and the Baltic Sea countries), kas ap
liecina, ka Krievija vairs neuzskata Baltijas valstis par postpadomju 
telpu, bet gan par Ziemeļeiropas valstu un Baltijas reģiona daļu. 

Joprojām atklāts ir jautājums par to, kā tas mūs ietekmēs nākotnē, 
tomēr pētījuma autoriem jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas tau
tiešu koncepcija ārvalstīs ir neskaidra un plaši interpretējama, kas 
dod iespēju Krievijai izmantot vēstījumu par tautiešu tiesību aizsar
dzību kā morālu pamatojumu, lai iejauktos suverēnu valstu iekšējās 
lietās, izmantotu militāro spēku un pārkāptu tās kaimiņvalstu terito
riālo integritāti, kā tas bija novērojams Krievijas piecu dienu kara 
laikā ar Gruziju un pašreizējā krīzē Austrumukrainā. Latvija un Igau
nija pret šo Krievijas vēstījumu ir visneaizsargātākās šī reģiona valstis.

Projekts turpinās, un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības 
centrs arī nākotnē publicēs jaunus šī pētījuma rezultātus.

Pēc — https://www.stratcomcoe.org/
analysis-russias-footprint-nordic-baltic-information-environment.

Pilns ziņojuma teksts angļu valodā ir pieejams 
https://www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information-environment-0, 

ziņojuma kopsavilkums angļu valodā — 
https://www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information-environment. 

Tulkojis NBS rezerves virsleitnants Kārlis Līdaka.

KRIEVIJAS KLĀTBŪTNES ANALĪZE 
ZIEMELEIROPAS UN BALTIJAS VALSTU 
INFORMATĪVAJĀ TELPĀ
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