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Dod ceļu, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales, vai, ja tā 
aizņemta, iespējami tuvāk brauktuves labajai malai.

JA TUVOJAS MILITĀRĀ TRANSPORTA KOLONNA

Tu tuvojies krustojumam no cita virziena ceļiem – 
apturi transportlīdzekli pirms šķērsojamās brauktuves. 

Tu brauc pretējā virzienā, un brauktuves atdala barjera 
vai sadalošā josla – vari turpināt braukt.

Dod ceļu, apturot transportlīdzekli pie ietves vai uz nomales, vai, ja tā 
aizņemta, iespējami tuvāk brauktuves labajai malai.

Tu brauc pretējā virzienā, un brauktuves atdala barjera
vai sadalošā josla – vari turpināt braukt.

Ministru kabineta 2015. gada 2.  jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 27. punkts

Uzsākt (turpināt) braukt drīksti tikai pēc tam, kad garām ir pabraucis transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz kolonnas.
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Šā numura aktualitāte — Jaunsardze un valsts aizsardzī-
bas mācība. Par šo tēmu izskan daudz diskusiju, viedokļu un 
komentāru, bet apliecinājums, ka ne tikai Latvijā tā ir aktu-
alitāte, ir sešu valstu jauniešu nometne «Baltic Guards 2018». 
Jaunsardzes organizācijas vēsturē šī ir lielākā starptautiskā 
nometne. 

Savukārt mūsu Gaisa spēkiem šī ir bijusi patiesi karsta 
vasara, jo ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā notika postoši 
ugunsgrēki. Redakcija aicināja uz sarunu Gaisa spēku štāba 
Operāciju daļas virsnieku kapteini Igoru Svarinski. Viņš stās-
ta par saviem un kolēģu pienākumiem dzēšanas darbos. Do-
māju, šiem cilvēkiem mēs esam milzīgu pateicību parādā. 
Šādos brīžos visi augstu novērtē arī kaimiņu, šoreiz Lietuvas 
un Baltkrievijas palīdzību dzēšanas darbos. 

Un šī mēneša galvenā aktualitāte — militārās mācības 
«Namejs 2018». Ziņas par mācībām, plašo iesaisti tajās me-
dijos izskan ik dienas, bet atskatu par to norisi un mācību 
izvērtējumu lasiet nākamajā «Tēvijas Sargs» numurā. 

Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi piedalījās 
starptautiskajās mācībās «Northern Strike» Mičiganā, ASV. Mācības 
norisinājās Alpenas Kaujas gatavības apmācības centrā un Greilin
gas poligonā. Mācībās atbalstu sniedza lidmašīnas A-10, iznīcinātāji 
F-16, transporta lidmašīnas C-130 un uzpildes lidmašīnas KC-135, 
kā arī lidmašīnas JSTARS  E-8C, helikopteri UH-60 «Blackhawk», 
AH-1W «Super Cobra», CH-47 «Chinook» un UH-1Y «Venom». 
Gaisakuģi veica tuvo gaisa atbalstu un nodrošināja arī karavīru pār

vietošanu, pildīja meklēšanas, glābšanas un novērošanas uzdevumus. 

«Northern Strike» ir ikgadējas apvienotās sauszemes un gaisa spēku 
mācības, un tajās piedalījās aptuveni 5000 karavīru no ASV, Bulgārijas, 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Polijas, Ungārijas un Vācijas. 

No Latvijas šajās mācībās pirmo reizi piedalījās Zemessardzes 3. Lat
gales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona karavīri un 55. Kājnieku ba
taljona zemessargi.

Savukārt Latvijas gaisa atbalsta kontrolieri veica uzdevumus Greilin
gas poligonā kopā ar ASV armiju un jūras kājniekiem, nodrošinot viņiem 
uzdevuma laikā tuvo gaisa atbalstu.

Mācību poligonā «Meža Mackeviči» un Nīcgales pagastā 
norisinājās Zemessardzes 3. Latgales brigādes paaugstinātas gata
vības apakšvienību sertifikācijas mācības, kas sasniedza plānotos 
rezultātus. 

Mācībās piedalījās vairāk nekā 250 zemessargi un karavīri. 
Sertifikācijas mācībās tika atkārtotas individuālās iemaņas un 

norisinājās speciālistu apmācība, noslēgumā pārbaudot apakšvienī
bu spēju veikt kolektīvos uzdevumus, papildus pārbaudot kaujas 

nodrošinājuma un kaujas atbalsta spējas.

Šīs mācības nodrošināja Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvie
nību gatavību dalībai Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās 
«Namejs 2018».

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  

Foto  — Armīns Janiks , Ēriks Kukutis, Gatis Indrēvics un Gatis Dieziņš.  

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leo
nīds Kalniņš darba vizītē uzturējās Amerikas Savienotajās Valstīs, 
lai pārrunātu ASV un Latvijas bruņoto spēku turpmāko sadarbību, 
kā arī drošības aktualitātes.

Vizītes laikā Nacionālo bruņoto spēku komandieris apmeklēja arī 
Mičiganas Nacionālās gvardes ikgadējās apvienotās sauszemes un gaisa 
spēku militārās mācības «Northern Strike 2018», lai tiktos ar Latvijas kara
vīriem un zemessargiem un vērotu mācību norisi. 

«Latvija ir vienīgā valsts, kuras karavīri un zemessargi ik gadu pieda
lās ASV organizētajās militārajās mācībās «Northern Strike» jau kopš to 
pirmsākumiem 2012. gadā. Mūs vieno kopīgas vērtības, pieredze un 
profesionalitāte. 

Pēc 25 konstruktīvas sadarbības piepildītiem gadiem mēs joprojām at
rodam jaunus sadarbības veidus, tādējādi būtiski palielinot bruņoto spēku 
operacionalitāti un kaujas spējas,» gandarījumu par ilggadējo sadarbību 
pauž ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Rīgā Baltijas valstu jūras eskadra (BALTRON) ar svinīgiem 
pasākumiem atzīmēja 20. gadadienu. Pasākumu ietvaros Meža ka
pos notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pirmā BALTRON 
komandiera jūras kapteiņa Ilmāra Lešinska atdusas vietā. 

Svinīgajā pasākumā Rīgas pasažieru ostā piedalījās Aizsardzības mini
strijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks, Nacionālo bruņoto spē
ku Apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Ivo Mogiļnijs, Nacionālo 
bruņoto spēku Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis, 
Lietuvas bruņoto spēku Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Arūns 
Mockus, Igaunijas Aizsardzības spēku Jūras spēku komandieris jūras kap
teinis Jiri Saska, bijušie BALTRON komandieri un citi aicinātie viesi. 

Pēcpusdienā interesenti klātienē varēja apskatīt kuģus A53 «Virsaitis», 
M06 «Tālivaldis» un P09 «Rēzekne».

No 10. līdz 16. augustam Latvijā notika arī BALTRON mācības 
«BALTRON Squadex 18/2», lai veicinātu sadarbību, stiprinātu spējas 
reaģēt un pārbaudītu BALTRON vienību gatavību veikt uzdevumus.

Par godu Latvijas Republikas Zemessardzes un Mičiganas Na
cionālās gvardes sadarbības 25. gadadienai, kā arī atzīmējot Latvijas 
simtgadi, Zemessardzes orķestris sadarbībā ar Mičiganas Nacionā
lās gvardes orķestri sniedza virkni koncertu ASV  — Mičiganas 
štatā, kā arī Čikāgā, Ilinoisas štatā. 

Zemessardzes  orķestris kopā ar mūziķiem no Mičiganas Na
cionālās gvardes orķestra uzstājās Latvijas Republikas Zemessar
dzes un Mičiganas Nacionālās gvardes sadarbības 25. gadadienai 

veltītajā pasākumā Greilingas bāzē.

Zemessardzes orķestris priecēja militāro mācību «Northern Strike» 
viesu dienu apmeklētājus un sniedza koncertu Roskomonas iedzīvotājiem, 

Pasākumā Greilingas bāzē piedalījās Nacionālo bruņoto spēku ko
mandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Mičiganas Nacionālās gvar
des komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vadness, kā arī Latvijas vēst
nieks ASV Andris Teikmanis.
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks.

No 20. augusta līdz 2. septembrim Latvijā norisinās līdz 
šim vērienīgākās militārās mācības — «Namejs 2018», 
kurās piedalās vairāk nekā 10 000 dalībnieku — Latvijas 
un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezerves karavīri, 
brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības ministrijas darbinieki 
un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls — policisti un 
robežsargi. Par mācību norisi, uzdevumiem un sabiedrības 
iesaisti preses brīfingā informēja Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Mācības «Namejs 2018» ir Nacionālo bruņoto spēku četru 
gadu apmācību cikla noslēgums. Mācību būtiskākie uzdevumi ir 
apmācīt bruņotos spēkus un citas atbildīgās valsts struktūras krī-
zes vadībā, kā arī kiberaizsardzības jomā, ņemot vērā sabiedroto 
spēku klātbūtnes faktoru un aktīvi tos iesaistot mācību norisē. 
Gaidāmās mācības ir līdz šim vērienīgākais šāda veida pasākums, 
kas ļaus pārbaudīt, kā bruņotie spēki un citas valsts drošības ga-
rantēšanā iesaistītās struktūras ir gatavas pildīt tām dotos uzde-
vumus, norādīja NBS komandieris.

Ka jau minēts, būtiskākais «Nameja 2018» uzdevums ir pār-
baudīt bruņoto spēku gatavību izpildīt valsts aizsardzības uzde-
vumus smagas un komplicētas militārās krīzes gadījumā, civilās 
krīzes likvidācijā un kiberjomas apdraudējuma gadījumā. Tur-
klāt katrai mācībās iesaistītajai struktūrai ir arī savi specifiski uz-
devumi, kas ļauj trenēt tai nepieciešamās spējas. Milzīga loma 
mācībās ir Zemessardzei, uzsvēra ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš. Zemessargiem atbilstoši likumdošanai šajās mācībās ir jā-
piedalās ne mazāk par piecām dienām.

Ļoti būtisks mācību uzdevums ir dažādu valsts suverenitātes 
garantēšanā iesaistīto valsts struktūru sadarbības spēju pārbau-
de, kā arī bruņoto spēku štābu un komandieru spēju pārbaude 
vadīt vienības, realizēt plānošanas procesus un nodrošināt vienī-
bu sagatavotību. Svarīga nozīme ir arī iespējai testēt sadarbību ar 
Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo Valsts policiju un Valsts 
robežsardzi.

«Nameja 2018» norisēs ir iekļauti rezerves karavīri, kā arī 
notiek ierobežota materiāli tehnisko līdzekļu resursu mobilizā-
cija, lielākoties mācību gaitā iesaistot nepieciešamo smago tehni-
ku, kas ir citu valsts vai privāto organizāciju rīcībā. «Tā mēs uz-
skatāmi pārbaudīsim, kādā līmenī esam spējīgi nodrošināt valsts 
aizsardzību ne tikai ar bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas 
resursu palīdzību, bet arī iesaistot citas struktūras, tostarp privā-
tās. Ar ierobežotās materiāli tehnisko līdzekļu resursu mobilizā-
cijas palīdzību mēs mācību dalībniekus nodrošināsim ar tām 
lietām un tehniku, kas ikdienā nav vajadzīga, bet konflikta vai 
krīzes gadījumā var būt ārkārtīgi nepieciešama,» uzsvēra NBS 
komandieris.

Mācības «Namejs 2018» ir liela apjoma taktiskais lauka vin-
grinājums, kas notiek visā Latvijas teritorijā. «Kā jau vairākkārt 
esam minējuši iepriekš, bruņotie spēki mācību laikā iziet no sa-
vām bāzēm un poligoniem, lai trenētu savas spējas un sadarbības 
prasmes visā valsts teritorijā,» teica ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš. Mācību norisi īpaši izjutīs sešas Latvijas lielākās pilsētas — 
Rīga, Liepāja, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils un Daugavpils, savu-
kārt virkne vingrinājumu notiek arī 36 novados. Lai mācību da-
lībnieki varētu sekmīgi pildīt savus uzdevumus, ar ļoti lielu skaitu 
privātpersonu ir noslēgti līgumi par infrastruktūras un zemes 
platību izmantošanu.

Kā līdzīgās mācībās iepriekš, arī «Namejā 2018» ir sagata-
vošanās fāze, nosacītā konflikta eskalācija un sekojošā mācību 

AKTUĀLI

VASARAS BEIGĀS LATVIJĀ 
NOTIEK VĒRIENĪGĀKĀS 
MILITĀRĀS MĀCĪBAS 
«NAMEJS 2018»

Būtiskākais «Nameja 2018» uzdevums 
ir pārbaudīt bruņoto spēku gatavību 
izpildīt valsts aizsardzības uzdevumus 
smagas un komplicētas militārās krīzes 
gadījumā, civilās krīzes likvidācijā un 
kiberjomas apdraudējuma gadījumā. 
Turklāt katrai mācībās iesaistītajai 
struktūrai ir arī savi specifiski uzdevumi, 
kas ļauj trenēt tai nepieciešamās spējas. 
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uzdevumu izpilde. Mācību gaitā lielākoties tiek pildīti taktiskie 
uzdevumi, kas saistīti ar nosacītā pretinieka aizkavēšanu un ci-
tām aizsardzības operācijām. «Tas nozīmē, ka mācību dalībnieki 
ir ļoti mobili un pārvietosies visā valsts teritorijā, tostarp arī pa 
koplietošanas ceļiem. Mācībās ir iesaistīts ievērojams skaits mūsu 
un partnervalstu bruņutehnikas, pārvietosies arī kājnieku vienī-
bas, savus uzdevumus pilda Jūras un Gaisa spēki.» Saistībā ar to 
sabiedrība izjutīs dažas neērtības. «Protams, būs skaļi trokšņi, būs 
arī satiksmes ierobežojumi. Tāpēc mēs vēlreiz brīdinām sabiedrī-
bu par šīm neērtībām un atvainojamies par tām. Visādā ziņā varu 
apgalvot, ka kaujas munīcija ārpus poligoniem un šautuvēm pil-
nīgi noteikti netiks lietota,» uzsvēra NBS komandieris.

Runājot par mācību scenāriju, ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš norādīja, ka mēs netrenējamies aizsargāties pret konkrētu 
valsti, bet gan gatavojamies aizstāvēt Latviju no jebkāda apdrau-
dējuma. Atbilstoši scenārijam divās vietās Latvijā — Jēkabpilī un 
Valmierā — sākas spontāni nemieri, kur situācijas normalizēšanā 
sākotnēji vairāk tiek iesaistītas Iekšlietu ministrijas struktūrvie-
nības, taču vēlāk, situācijai kļūstot nopietnākai, vadību pārņem 
bruņotie spēki un ārvalstu sabiedrotie. Mācību scenārija gatavo-
šanā ņemta vērā arī Ukrainas notikumu pieredze. 

Mācību gaitā piedalās vairāk nekā 10 000 dalībnieku no Lat-
vijas un partnervalstīm. «Tas ir nozīmīgs skaits, taču mūsu mēr-
ķis noteikti nav sasniegt līdz šim mācībās piedalījušos cilvēku 
skaita rekordu. Mūsu galvenais mērķis ir trenēt visas struktūras 
un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu pamatuzdevumu — 
valsts aizsardzību,» uzsvēra NBS komandieris. Vingrinājumā pie-
dalās arī Latvijā dislocētā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupa pilnā sastāvā kā Mehanizētās brigādes sastāvdaļa, tiek gai-
dīti arī sabiedrotie, kas dislocēti Lietuvā un Igaunijā, kā arī Lietu-
vas, Igaunijas, Polijas un Čehijas karavīri. Kā mācību novērotāji ir 

pieteikušies Baltkrievijas pārstāvji, norādīja ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš.

Atbildot uz jautājumu, vai plašā bruņoto spēku iesaiste mācī-
bās netraucēs, piemēram, sniegt palīdzību ugunsgrēku dzēšanā, 
ja tāda problēma būs aktuāla, NBS komandieris paskaidroja, ka 
Gaisa spēku galvenā prioritāte ir nodrošināt sabiedrības aizsar-
dzību, līdz ar to arī helikopteru iesaiste palīdzības sniegšanā ir 
būtiskākais uzdevums. «Taču mums ir iespēja apvienot palīdzības 
sniegšanu sabiedrībai ar mācību uzdevumiem. Nepieciešamības 
gadījumā mēs varam elastīgi mainīt savus mācību scenārijus. Arī 
ikdienā Gaisa spēku būtiskākie uzdevumi ir atbalsta sniegšana 
glābšanas un meklēšanas operācijās, medicīniskās evakuācijas 
nodrošināšana u.tml. Tas nozīmē, ka vingrinājums netiks trau-
cēts, arī pildot citus valstiski svarīgus uzdevumus.»

Atsaucot atmiņā salīdzinoši nesen notikušo ugunsgrēku Āda-
žu poligonā, NBS komandieris apstiprināja, ka šādi riski ir ņem-
ti vērā un «Nameja» norisēm izveidotas īpašas ugunsdzēsēju 
brigādes, kas nodrošinās jebkādu šāda negadījuma ātru likvidē-
šanu. Šīs ugunsdzēsēju brigādes atradīsies rajonos, kur tiks lieto-
ta vai nu mācību munīcija, vai arī kaujas munīcija poligonos un 
šautuvēs.

Kiberaizsardzības jomā īpaša mācību sadaļa nav veidota, taču 
visas iesaistītās struktūras testēs savas spējas arī šajā pozīcijā. Šo 
spēju monitoringu mācību laikā nodrošinās informācijas tehno-
loģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. «Kiber-
aizsardzība ir atbalstoša joma, tādēļ to īpaši neizceļam, taču tā ir 
ārkārtīgi svarīga. «Namejā» valsts aizsardzība tiek trenēta kā kon-
solidēta sistēma, kur kiberdrošībai ir liela loma visās jomās.» 
Ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš arī norādīja, ka bruņoto spēku 
kiberdrošības speciālistiem šogad jau bijušas īpašas mācības, ku-
rās tie parādījuši ļoti labus rezultātus.   

Lauka taktiskie vingrinājumi
Pārējās aktivitātes
Pilsētas ar lielu mācību aktivitāti

http://www.sargs.lv/
http://cert.lv/
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Vitālijs Rakstiņš,
AM Krīzes vadības departamenta direktors.
Foto — Gatis Dieziņš.

 Vārds resilience angļu valodā aptver 
diezgan plašu jēdzienu. To var tulkot  
kā noturību vai izturētspēju, kas definē 
spēju pretoties un ātri atgūties no  
jebkādām krīzes situācijām. Jāatzīmē,  
ka valsts noturības jautājumi pārsvarā 
tiek skatīti kā preventīvie pasākumi 
hibrīdiem apdraudējumiem,  
mazāk fokusējoties uz noturības  
defensīvo lomu. 

Kāpēc tas ir svarīgi?

Mūsdienu apdraudējumu pārvarēša-
na tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav 
pietiekama, jo valsts aizsardzībai jābūt vis-
aptverošai, balstoties uz visas sabiedrības 
un valsts institūciju noturību un gatavību 
pārvarēt krīzi. Visaptverošā valsts un sa-
biedrības noturība skar pilnīgi visas no-
zares un iekļauj gan civilās aizsardzības 
pasākumus1, gan ekonomisku un finanšu 

sektora noturību, gan psiholoģisku notu-
rību, gan kritiskās infrastruktūras aizsar-
dzību, gan valsts materiālo rezervju sis-
tēmas izveidi un uzturēšanu, gan kiber-
higiēnas un minimālo drošības IT stan-
dartu ieviešanu, gan iestāžu darbības 
kontinuitātes plānu izstrādi utt. Attiecīgi 
valstij jāattīsta spējas pārdzīvot jebkāda 
veida apdraudējumus, maksimāli ātri at-
gūties no sākotnējā šoka un pretoties jeb-
kādiem izaicinājumiem — sākot no dabas 
katastrofām līdz konvencionālajam uz-
brukumam.   

Noturība defensīvajā izpratnē nozīmē 
valsts pārvaldības pamata funkciju konti-
nuitāti krīzes laikā, iedzīvotāju pamata 
vajadzību nodrošināšanu un spējas sniegt 
nepieciešamo  atbalstu aizsardzības ope-
rācijām. Iemesli, kāpēc visaptverošā valsts 
un sabiedrības noturība ir īpaši svarīga 
bruņotiem spēkiem: 
■ mūsdienu bruņotie spēki ir ļoti atkarīgi 

no privātā sektora nodrošinājuma spē-
jām un to noturības; 

■ ja netiks nodrošinātas sabiedrības ek-
sistēšanai svarīgas funkcijas, sāksies ie-
dzīvotāju nekontrolēta pārvietošanās, 
sabiedriskās nekārtības un marodie-
risms, kas attiecīgi ietekmēs aizsardzī-
bas operāciju īstenošanu un militārās 
apgādes ķēdes;

■ tāpat, ja netiks nodrošinātas iedzīvotā-
ju izdzīvošanai kritiski svarīgas funkci-
jas, tas ļoti negatīvi ietekmēs karavīru 
morāli un cīņas sparu, apzinoties, ka 
viņu ģimenes netiek nodrošinātas ar 
pirmās nepieciešamības precēm, pārti-
ku, ka dzīvesvietā netiek nodrošināta 
sabiedriskā kārtība, notiek marodie-
risms u.tml. 

Pēc aukstā kara beigām daudzu rie-
tumvalstu aizsardzības budžetu optimi-
zācija noveda pie bruņoto spēku samazinā-
šanas un to atkarības no civilā sektora no-
drošinājuma spējām2. Izvērstiem spē kiem 
nepieciešams nodrošināt pieeju civilai 
 infrastruktūrai, elektrībai, ēdināšanas pa-
kalpojumiem, ūdenim,  telekomunikācijas  

sistēmām u. tml. Tāpēc civilā sektora vājās 
vietas ļaunprātīgi varētu izmantot preti-
nieks, apgrūtinot militāro operāciju īste-
nošanu. Un otrādi — civilās aizsardzības 
un valsts noturības spēju stiprināšana ļau-
tu bruņotajiem spēkiem daudz efektīvāk 
īstenot savus uzdevumus. Tādējādi, stipri-
not noturību, netieši tiek pastiprināta arī 
atturēšana, jo pretinieks zina, ka pēc uz-
brukuma valsts nesabruks, bet tieši otrādi 
spēs atgūties no sākotnējā šoka, spēs funk-
cionēt un nodrošināt sabiedrības eksistē-
šanai vitāli svarīgas funkcijas. 

NATO

Pēdējos gados ir populāri citēt Vašing-
tonas līguma 3. pantu, kas nosaka, ka kat-
ra NATO dalībvalsts atsevišķi vai visas 
kopā ar ilgstošiem un efektīviem pašu 
centieniem un savstarpējo palīdzību uz-
turēs un attīstīs savas individuālās un ko-
pējās spējas pretoties bruņotam uzbru-
kumam. Šis pants tiek tulkots plaši, attie-
cinot ne tikai uz militāro spēju attīstību, 
bet arī uz civilās aizsardzības un sabiedrī-
bas noturības spēju attīstīšanu. Attiecīgi 
katras valsts individuālais ieguldījums no-
turības stiprināšanā stiprina visu aliansi, 
un otrādi. 

Aukstā kara laikā NATO nopietni tika 
skatīti civilās aizsardzības jautājumi, to-
starp paredzēts kara laikā «aktivizēt» as-
toņas specializētas aģentūras un iesaistīt 
aptuveni pusotru tūkstoti civilo nozares 
ekspertu, kas nodarbotos ar transporta 
un apgādes spēju koordināciju ar civilo 
sektoru, kā arī koordinētu pārvietoto 
personu kustību, lai dekonfliktētu to ar 
militāriem manevriem. Ir skaidrs, ka no-
turība ir katras valsts nacionālā atbildība, 
tomēr pie liela mēroga krīzēm ir nepie-
ciešams risināt ļoti daudz pārrobežu jau-
tājumu, prioritizēt resursu izmantošanu, 
tādēļ NATO savulaik eksistēja vairākas 
struktūras un grupas civilās aizsardzības 
spēju attīstīšanai un plānu dekonfliktāci-
jai: karalaika degvielas militāro un civilo 

DROŠĪBA

VALSTS UN SABIEDRĪBAS 
VISAPTVEROŠĀ NOTURĪBA 
KĀ DALA NO VALSTS 
AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS 

http://www.sargs.lv/
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pieprasījumu plānošanai; evakuācijas plā-
nošanai un pārvietoto personu uzņemša-
nai; stratēģiski svarīgo materiālu aprites 
koordinācijai; ēdiena un ūdens piegādes 
plānošanai; darbaspēka problēmu atrisi-
nāšanai un mobilitātei; starpvalstu saka-
riem kara laikā u.c.

Pēc 2014. gada agresijas Ukrainā, pa-
teicoties Baltijas valstu un Polijas pār-
stāvju aktīvam darbam NATO Civilo un 
ārkārtas situāciju plānošanas komitejā, 
NATO dienas kārtībā atkal ir parādījušies 
jautājumi par civilo aizsardzību kara laikā. 
Šī raksta autors bija viens no ad hoc grupas 
dalībniekiem, kas strādāja pie NATO re-
komendācijām dalībvalstīm, kā stiprināt 
noturību, tostarp daloties ar informāciju 
par aukstā kara pieredzi, kas mums toreiz 
nebija pieejama. Rezultātā 2016. gadā tapa 
vadlīnijas nacionālo noturības spēju piln-
veidošanai, fokusējoties uz septiņām kri-
tiskajām jomām: 
■ valdības un valsts kritisko funkciju kon-

tinuitātes nodrošināšana;
■ noturīga nodrošināšana ar enerģijas re-

sursiem; 
■ spēja efektīvi koordinēt nekontrolēto 

iedzīvotāju pārvietošanos un dekonflik-
tēt šo pārvietošanos ar militāro pārvie-
tošanos un manevriem;

■ noturīga ūdens un ēdiena piegāde; 
■ spēja nodrošināt ārstniecības sistēmas 

darbību situācijās, kad ir daudz cietušo 
(mass casualties); 

■ noturīga civilo komunikāciju sistēma 
(tostarp, paredzot alternatīvas);

■ noturīga transporta sistēma gan civilo 
funkciju nodrošināšanai, gan militāro 
manevru vajadzībām. 

2016. gadā Varšavas samitā NATO da-
lībvalstu vadītāji ir apņēmušies stiprināt 
valstu noturību pret visu veidu drau-
diem, tostarp nemilitārajiem3, norādot,  
ka valstu noturības spējas ir nenodalāmas 
no ticamās atturēšanas politikas. Sākot ar 
2017. gadu, NATO izvērtē arī dalībvalstu 
civilo noturības spēju attīstību kā daļu no 
valstu aizsardzības mērķu īstenošanas.

Vienlaikus ir svarīgi atzīmēt, ka val-
stu noturības spēju attīstīšanai ir nepie-
ciešama cieša sadarbība starp NATO un 
ES, nodrošinot abu organizāciju sinerģi-
ju (viens no uzdevumiem NATO — ES 
deklarācijas par sadarbību 2016. gadā), jo 
ES ir daudz vairāk instrumentu sabiedrī-
bas un kritisko sektoru darbības regulēša-
nai. Piemēram, kibervidē ES ar direktīvu 
un minimālo drošības standartu palīdzī-
bu turpina stiprināt dalībvalstu kritiski 

svarīgo pakalpojumu sniedzēju noturību, 
mazinot to ievainojamību pret kiberuz-
brukumiem.

Visas valsts un sabiedrības pieeja 

Visaptverošās valsts noturības spēju 
stiprināšana nav iespējama bez pārējo mi-
nistriju un privātā sektora ciešas sadarbī-
bas, ir nepieciešama visaptveroša daudz-
nozaru politiska pieeja. Tādēļ valsts un 
sabiedrības noturības stiprināšanai ir jā-
būt daļai no jaunās visaptverošās valsts  
aizsardzības sistēmas, fokusējoties uz: 

1. efektīviem mehānismiem rīcībai krīzes 
laikā, skaidri nosakot valsts un privātā 
sektora lomu un uzdevumus apdrau-
dējuma pārvarēšanā, turpinot pilnvei-
dot normatīvo regulējumu un procedū-
ras, paredzot daudz elastīgākas iespējas 

Turpinājums 9. lpp. �

DROŠĪBA

1 Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likuma definīciju civilā aizsardzība ir 
tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku 
pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu 
cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas drau
du gadījumā. Nacionālās drošības likuma 36. panta pirmā daļa paredz, ka Valsts civilās aizsardzī
bas plāns [..] nosaka civilās aizsardzības sistēmas darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā. 
Iekšlietu ministrija un VUGD pašreiz strādā pie jaunā civilās aizsardzības plāna kara laikam.

2 NATO tika aprēķināts, ka liela mēroga operācijā aptuveni 90 procenti no transporta spējām,  
40 procenti no sakaru / satelīta spējām un 75 procenti no uzņemošās valsts atbalsta nepiecieša
majām spējām, infrastruktūras un pakalpojumiem pieder privātajam sektoram.  

3  https://www.nato.int/cps/su/natohq/official_texts_133180.htm.

https://www.nato.int/cps/su/natohq/official_texts_133180.htm
http://www.sargs.lv/
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Sandija Segleniece 

Ikgadējās mācības «Baltic Bikini» 
norisinājās Igaunijā no 30. jūlija 
līdz 3. augustam. Šajās mācībās 
piedalījās karavīri no Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas, kas šogad 
bija mācību rīkotājvalsts. Tieši šajā 
gadā «Baltic Bikini» mācībām bija 
pavisam cita ievirze, nekā ierasts. 

Visu dalībvalstu karavīri Pērnavā iera-
dās 30. jūlijā, kad notika mācību svinīgā 
atklāšana.  Šo mācību direktors pulk-
vežleitnants Ulars Lohmuss sveica visus 
klātesošos, atgādinot, ka pirmās mācības 
notika Lietuvā 2004. gadā, un, laikam ejot, 
tās ir pilnveidojušās. «Baltic Bikini» mācī-
bas palīdz gaisakuģu apkalpēm situācijās, 
kad ir jāevakuējas ūdenī, pilnveidot iema-
ņas, lai spētu izdzīvot. Piemēram, darbo-
ties ar individuālo elpošanas aparātu zem 
ūdens, to lietot, spēt kontrolēt savu uzve-
dību stresa situācijās un izkļūt no grimsto-
ša lidaparāta. 

Pēc mācību atklāšanas visiem karavī-
riem neatkarīgi no valsts piederības bija 
jāizlozē sava uzdevuma numurs. Šogad 
mācībām pirmo reizi bija sagatavoti četri 
scenāriji. Tiem dalībniekiem, kas izlozēja 
1. numuru, no kuģa vajadzēja evakuēties 
uz imitētu helikoptera kabīni, un viņu vie-
nīgais aprīkojums bija individuālie hid-
rotērpi un glābšanas vestes, bet nebija 
pieejamas nedz laivas, nedz plosti. Otrā 
grupa saņēma uzdevumu — 18 cilvēkiem 
izglābties, izmantojot 12 vietu plostu, kam 
ir bojājums. Bija jāatrod labākais veids, 
kā izdzīvot, vai nu mainoties ar tiem, kuri 
atradās ūdenī, vai salabojot plostu, vai 

atrodot vēl kādu risinājumu. Trešajai gru-
pai bija jāmetas ūdenī individuālajā aprī-
kojumā, bez plosta un laivām, bet viņus 
uzņēma Nigērijas kravas kuģis. Ceturtā 
grupa ūdenī nonāk pilotu ikdienas apģēr-
bā, taču bez glābšanas aprīkojuma. 

Kad visi dalībnieki zināja savu grupu, 
viņi tika sadalīti iesācējos un profesio-
nāļos nākamo dienu uzdevumu izpildei 
«Reval» mācību centrā, kur gaisakuģu ap-
kalpes speciāli tiek gatavotas avārijām virs 
ūdens. Profesionāļi ir tie, kas šo kursu jau 
ir apguvuši vismaz vienu reizi, un viņus 
gaidīja sarežģītāki uzdevumi. Helikoptera 
zemūdens evakuācijas treniņos (HUET) 
apkalpei ir iespējams izjust, kā notiek he-
likoptera iegrimšana ūdenī gan taisni uz 
leju, gan apveļoties otrādi. Evakuēšanās 
iespējama pa loga izeju, pa vairākiem lo-
giem vai tikai pa vienu izeju visiem dalīb-
niekiem, piemēram, dalībnieks, kas sēž 
vistuvāk izejas durvīm, aizpeld līdz tām, 
atver tās, un tad pārējie var atbrīvoties no 
drošības jostas un peldēt uz izeju. Visa 
apmācība notiek speciālistu uzraudzībā. 
Pēc šo uzdevumu saņemšanas visu dalīb-
valstu karavīriem bija iespēja iepazīties 
ar kaimiņvalstu drošības un glābšanas 
aprīkojumu. 

MĀCĪBAS 
«BALTIC 
BIKINI 2018» 
SAREŽĢĪTĀKAS
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Nākamajā rītā notika brauciens uz 
Tallinu. «Reval» mācību centrā pirmā ie-
gremdēšana notika taisni uz leju, ar iespē-
ju evakuējoties izmantot logus. Elpošanas 
aparāti tika izmantoti visos vingrināju-
mos. Otrā iegremdēšana norisinājās, kor-
pusam apveļoties otrādi, ar iespēju izman-
tot logus. Trešā iegremdēšana — taisni uz 
leju, bet visiem bija jāatrod izeja caur dur-
vīm. Ceturtā iegremdēšana arī bija ar izeju 
caur durvīm, bet augšpēdus. Piektās ie-
gremdēšanas laikā visiem bija melnas bril-
les, lai nebūtu iespējams redzēt nedz savu 
aprīkojumu, nedz arī izeju. Katrā iegrem-
dēšanas reizē piedalās četri dalībnieki un 
divi instruktori helikoptera imitētajā kabī-
nē, un vēl divi ūdenslīdēji ārpus kabīnes 
baseinā. Iesācējiem jāveic seši uzdevumi. 
Tos, pēc standarta programmas, nosaka 

«Reval» mācību centrs. Iesācēji apguva arī 
plosta apgriešanu, ja tas ir atvēries ar ieeju 
zem ūdens. Mācības Tallinā notika divas 
dienas, lai visi dalībnieki sekmīgi varētu 
izpildīt noteiktos uzdevumus, kas ir ļoti 
laikietilpīgs process. 

2. augustā bija mācību galvenā diena, 
kas norisinājās Pērnavā. Ar Igaunijas Jūras 
spēku kuģi «Wambola» visi dalībnieki, in-
struktori un iesaistītais personāls devās uz 
Baltijas jūras Pērnavas līci, kur 12 km attā-
lumā no krasta notika dalībnieku evakuā-
cija ūdenī, izmantojot helikoptera kabīnes 
imitāciju, ko iegremdēja ūdenī ar trošu pa-
līdzību. Katrā iegremdēšanā piedalījās divi 
dalībnieki, galvenais uzdevums — izpeldēt 
no kabīnes laukā un aktivizēt savu glāb-
šanas vesti, tālāk rīkoties pēc sava uzdevu-
ma scenārija. Šogad evakuēšanās nenotika  

ar helikopteriem, jo tie visi bija iesaistīti 
ugunsgrēku dzēšanā. Iegremdēšana ūdenī 
norisinājās bez aizķeršanās, instruktoru 
uzraudzībā. Līdzās bija ūdenslīdēji, kas 
nelaimes gadījumā varēja palīdzēt dalīb-
niekam izkļūt no helikoptera kabīnes imi-
tācijas. Pēc uzdevuma izpildīšanas visi da-
lībnieki veiksmīgi tika evakuēti. 

2. augusta vakarā norisinājās svinīgā 
sertifikātu pasniegšana. NBS Gaisa spēku 
Aviācijas eskadriļas vadības grupas leit-
nants Kristaps Timermanis, atbildīgais ka-
ravīrs no Latvijas par «Baltic Bikini 2018» 
mācībām, atzīst: «Vislielākais jauniegu-
vums «Baltic Bikini» mācībās ir tieši  
HUET kurss, kad apkalpes apguva izkļū-
šanu no nogrimuša gaisakuģa baseinā mā-
cību centrā «Reval». Iepriekš nekas tāds 
nav bijis, un mācības «Baltic Bikini 2018» 
norisinājās jau pilnīgi citā līmenī.» 

Mācības «Baltic Bikini» notiek katru 
gadu kopš 2004. gada, tās organizē kāda 
no trim Baltijas valstīm. Šogad bija Igau-
nijas kārta, iepriekšējā gadā mācības noti-
ka Latvijā, Liepājā, tad tajās piedalījās arī 
ASV karavīru grupa, lai iegūtu tādas pašas 
iemaņas, kādas ir Baltijas valstu lidojumu 
apkalpēm. Nākamgad šo kursu organizēs 
Lietuvas karavīri. Šogad no visām trim 
Baltijas valstīm piedalījās 40 dalībnieki, 
arī instruktori no visām dalībvalstīm, un 
Igaunijas Jūras spēki ar mācību nodroši-
nājumu uz jūras.  

Foto — Igaunijas Aizsardzības spēki,  
mape «Baltic Bikini2018» — 

https://pildid.mil.ee/index.php?/categories/
startcat-12#content.

�Sākums 6. un 7. lpp.

pārvarēt apdraudējuma situācijas, to-
starp izvairīties no dalīšanas, kas tiktu 
darīts miera laikā un kara laikā. Tāpat 
svarīgi nodrošināt lēmuma pieņēmēju, 
privātā sektora un nevalstisko organi-
zāciju apmācību un izglītošanu rīcībai 
krīzes situācijās; 

2. valsts pārvaldes un tautsaimniecības 
eksistēšanai kritiski svarīgo funkciju 
kontinuitātes nodrošināšanu krīzes lai-
kā, izstrādājot darbības kontinuitātes 
plānus, paredzot alternatīvas, diversifi-
cējot riskus un pēc iespējas likvidējot 
vājās vietas. Jāsāk ar to, ka šādas funk-
cijas būtu jāidentificē. Dažas valstis 
(piemēram, Zviedrija, Somija un Igau-
nija) ir definējušas sabiedrības eksistē-
šanai kritiski svarīgas funkcijas, kuras 

valstij jānodrošina arī krīzes situācijā 
(enerģija, sakari, ārstniecība u.  tml.). 
Minēto valstu iedzīvotāji ir informēti, 
ka valsts pārorientēšanai uz kara laika 
funkcionēšanu un iedzīvotāju pamata 
vajadzību nodrošināšanai ir nepiecie-
šams noteikts laiks — no trīs dienām 
līdz nedēļai un ilgāk. Šajā laikā iedzī-
votājiem ir jāspēj nodrošināt savas pa-
mata vajadzības pašiem (nodrošināties 
ar ēdienu un ūdeni, pirmās nepiecieša-
mības precēm u. tml.);

3. valsts un tautsaimniecībai kritisko 
funkciju noturības stiprināšanu, inves-
tējot to drošībā un mazinot to ievaino-
jamību. Piemēram, mazinot ekono-
misko atkarību no «trešajām valstīm», 
nepieļaujot nacionālai drošībai nozī-
mīgas infrastruktūras pārdošanu ār-
valstniekiem, izvairoties no nedrošas 

programmatūras un tehnoloģiju iegā-
des. Valsts un sabiedrības visaptvero-
šās noturības spējas ir jāstiprina jau 
tagad, miera laikā, jo jebkura ievaino-
jamība agri vai vēlu tiks ļaunprātīgi 
izmantota — to izmantos citi valsts vai 
nevalstiskie aktori (teroristu organizā-
cijas) vai organizētā noziedzība. Savu-
kārt sabiedrības noturība sākas ar katra 
iedzīvotāja individuālo izturētspēju, ar 
iedzīvotāju psiholoģisko noturību, at-
tieksmi pret drošību un ievainojamības 
mazināšanu. Katram jāapzinās riski un 
savas vājās vietas, piemēram, lietojot 
nedrošas lietotnes un programmatūru, 
nododot personīgos datus trešajām 
personām, kā arī izvēloties, kādā infor-
matīvā vidē dzīvot un kam ticēt.   

Pēc — https://www.nato.int.

https://pildid.mil.ee/index.php?/categories/startcat-12
https://pildid.mil.ee/index.php?/categories/startcat-12
http://www.sargs.lv/
https://www.nato.int/
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JAUNSARDZE

Aivis Mirbahs,
pulkvežleitnants, JIC direktors.
Foto — Gatis Dieziņš un Normunds Mežiņš.

Nesenie ģeopolitiskie notikumi Uk-
rainā ir aktivizējuši diskusiju par efektīvu 
visaptverošās aizsardzības koncepta ne-
pieciešamību Latvijā. Viena no tā sadaļām 
ietver profesionālu, pieejamu un nodroši-
nātu nacionāla mēroga jaunatnes patrio-
tisko audzināšanu, kas nepiespiestā veidā 
izkopj piederības izjūtu valstij un veicina 
pilsoniskās sabiedrības izaugsmi kopu-
mā. Audzinot un attīstot pilsonisko pat-
riotismu bērnos un jauniešos Latvijā, ilg-
termiņā nostiprinās noteikta vērtību sis-
tēma un kritisks pasaules uzskats, kas sa-
vukārt veido visaptverošās aizsardzības 
pamatus.

Balstoties uz minēto, Latvijas Republi-
kas Saeima šā gada 7. jūnija lēmumā «Par 
valsts aizsardzības mācības iekļaušanu 
valsts vidējās izglītības standartā» aicina 
Ministru kabinetu ieviest Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Aizsardzības mi-
nistrijas izstrādāto plānu par pakāpenisku 
valsts aizsardzības mācības iekļaušanu 
valsts vispārējās izglītības standartā. Tas 
paredz, ka jau 2018./2019.  mācību gadā 
tiks uzsākts valsts aizsardzības mācības 
pilotprojekts, bet nākamajos mācību ga-
dos to skolu skaits, kurās īstenos valsts 
aizsardzības mācību, tiks pakāpeniski 
palielināts, un 2024. gadā valsts aizsar-
dzības mācību apgūs visās vidējās izglī-
tības iestādēs. Tādējādi Jaunsardzes un 

informācijas centram (JIC) tiek uzticēts 
uzdevums, kas kardināli maina iestādes 
modus operandi, jo līdz šim JIC realizēja 
tikai Jaunsardzes kustību uz interešu izglī-
tības bāzes.  

Raksta nolūks ir iepazīstināt lasītājus 
ar valsts aizsardzības mācības (VAM) un 
Jaunsardzes kustības attīstības prioritātēm. 

Jaunsardzes attīstība
Kustības «Jaunsardze» un VAM mēr-

ķis ir veidot Latvijai piederīgu pilsoni, kas 
apzinās savas saknes, orientējas mūsdie-
nu sabiedrībā, ir fiziski vesels un apguvis 
vajadzīgās dzīves iemaņas, t.sk. militārās, 
lai spētu pilntiesīgi un ar atbildību pildīt 
savus Latvijas pilsoņa pienākumus.  

JIC nepieciešams realizēt gan VAM kā 
vienu no mācību priekšmetiem vispārējā 

vidējās izglītības standartā, gan kā Jaun-
sardzes kustības mācību procesu uz inte-
rešu izglītības bāzes. Iepriekš minētais 
apstāklis nosaka nepieciešamību pārska-
tīt kustības «Jaunsardze» uzdevumus un 
noteikt mācību priekšmeta «Valsts aiz-
sardzības mācība» mērķi, attīstāmās kom-
petences un sasniedzamos rezultātus, kā 
arī izveidot mijiedarbību sistēmu starp 
abām izglītības formām, lai panāktu efek-
tīvu sinerģiju.  

Jaunsardzes mērķis
Bērni un jaunieši no 10 gadiem līdz 

21 gadam var darboties brīvprātīgā kustī-
bā «Jaunsardze», kuras mērķis ir attīstīt 
dzīvē nepieciešamās iemaņas, kā arī vei-
cināt pilsonisko apziņu un patriotismu 
(vecums no 10 līdz 21 gadam būs aktuāls 
līdz brīdim, kad VAM tiks ieviesta kā obli-
gāts mācību priekšmets, jo tad Jaunsardze 
kā interešu izglītības forma vairs netiks 
realizēta vidējās izglītības iestādēs). 

Jaunsardzes kustībā ir trīs galvenās at-
tīstāmās kompetences.

� Dzīvē nepieciešamo iemaņu un 
prasmju attīstīšana modernā sabiedrībā.

Jaunsardzes kustība, ņemot vērā mūs-
dienu bērnu un jauniešu intereses un uz-
tveres tendences, turpinās attīstīt dzīvē va-
jadzīgās iemaņas, izmantojot mūsdienīgas 
audzināšanas metodes. Ugunskura iekuri-
nāšana, kas nodrošina izdzīvošanas iema-
ņas, darbs ar karti un kompasu, kas nodro-
šina orientēšanās prasmes, pirmās palīdzī-
bas sniegšana, kas nodrošina iemaņas cil-
vēka veselības un dzīvības saglabāšanā, 
drošības noteikumu ievērošana, kas nodro-
šina riska apzināšanu, izvērtēšanu un no-
vēršanu, ir tikai daļa no prasmju un iemaņu 
klāsta, kas tiks apgūtas Jaunsardzes kustī-
bā. Uzsvars tiks likts uz universālām iema-
ņām un prasmēm, kuras noderēs jebkurā 
vecumā, jebkurā profesijā vai brīvā laika 
aktivitātē. 

Savukārt ar jēdzienu «iemaņas un 
prasmes modernā sabiedrībā» tiek defi-
nētas tādas jomas kā medijpratība, analī-
tiska attieksme pret masu mediju saturu, 
rīcība sociālajos tīklos un citas ar sociālo 
komunikāciju saistītas kompetences. 

� Pilsoniskās apziņas veidošana un 
patriotiskā audzināšana.

Jaunsargi, līdz ar to netieši arī viņu 
ģimenes, piedalās atceres dienās, valsts 
svētkos, parādēs un skolu jaunatnes pasā-
kumos, diskutē par pilsoniskām pamat-
vērtībām un iesaistās sociālos projektos, 
tādējādi sekmējot, ka sabiedrībā nostip-
rinās kopējas atziņas par valsts pamatvēr-
tībām, savas valsts piederības apziņa un 

JAUNSARDZE 
UN VALSTS 
AIZSARDZĪBAS 
MĀCĪBA

http://www.sargs.lv/
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patriotisms, turklāt netiešā veidā atgādi-
not par aizsardzības nozīmi brīvas un ne-
atkarīgas valsts saglabāšanā. Jaunsardzes 
kustība ir viens no veidiem, kā turpināt 
saglabāt saikni ar sabiedrību un nodroši-
nāt sabiedrības iesaisti un izpratni par aiz-
sardzības jautājumiem. 

� Aktīva, veselīga dzīvesveida po-
pularizēšana, fiziskās sagatavotības uz-
labošana. 

Jaunsardze piedāvā daudz aktīvu laika 
pavadīšanas iespēju, tādējādi veicinot jau-
niešu fiziskās sagatavotības uzlabošanu 
un veselīgu dzīvesveidu. Ņemot vērā, ka 
jauniešu sliktais veselības un fiziskais stā-
voklis šobrīd bieži vien tiek minēts kā 
viens no nākotnes izaicinājumiem, aktīva 
dzīvesveida popularizēšana kļūst arvien 
aktuālāka.

Valsts aizsardzības mācības mērķis
Valsts aizsardzības mācības mērķis ir 

veicināt pilsonisko apziņu un patriotis-
mu, kā arī iemācīt militārās pamatiema-
ņas un prasmes.

VAM galvenās attīstāmās kompeten-
ces: valstiskā audzināšana, līderības un 
saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības 
prasmju attīstīšana.
� Valstiskā audzināšana VAM ietva-

ros izvirza mērķi  — nodrošināt iespēju 
katram izglītojamam kļūt par krietnu, ti-
kumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu perso-
nību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturis-
ko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitā-
ti Latvijas valstij. 

Valstisko audzināšanu raksturo trīs 
pamatvirzieni: patriotiskā audzināšana, 
Latvijas vēsture un lokālā vēsture.

Patriotiskās audzināšanas mērķis ir 
attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pil-
sonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu 
personību, kas aktīvi līdzdarbojas un ie-
saistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. 
Lai sasniegtu patriotiskās audzināšanas 
mērķi, mācību procesā jāietver uzdevumi, 
kas palīdzēs:

1. izprast jēdzienu «patriotisms», for-
mulēt savu patriotisma definīciju;

2. izprast demokrātiskas valsts iekārtas 
darbības pamatprincipus un zināt, 
kā iesaistīties politiskajos procesos;

3. izprast Satversmē definētos pamat-
principus;

4. spriest par morālajām dilemmām, kas 
ir saistītas ar patriotisma jēdzienu.

Latvijas vēsture valstiskuma veidoša-
nas kontekstā palīdz pilnveidot izpratni 
par Latvijas valsts attīstības pamattenden-
cēm, sekmējot savas identitātes veidoša-
nos un veicinot atbildīga un toleranta Lat-
vijas demokrātiskās sabiedrības pilsoņa 
izaugsmi. Lai to sasniegtu, mācību proce-
sā ietverami šādi uzdevumi:

1. pētīt un analizēt vēsturiskos proce-
sus, izprotot sabiedrības vēsturisko 
apziņu un veidojot savējo;

2. iegūt un pilnveidot prasmes darbā ar 
dažādiem vēstures avotu veidiem, iz-
protot vēstures avotu būtību;

3. izkopt piederības apziņu Latvijas val-
stij un patriotismu;

4. prast pamatot savu viedokli, sapro-
tot, ka vēstures interpretācijā pastāv 
viedokļu daudzveidība.

Valstiskajā audzināšanā liela nozīme ir 
lokālajai vēsturei, jo mērķis ir izzināt vēs-
tures liecības, kas atspoguļo novada dzīvi 
kādā noteiktā pagātnes posmā. Lai to sa-
sniegtu, mācību procesā ietverami šādi 
uzdevumi:

1. apzināt un pētīt lokālās vides vēstu-
res faktus, izcilas vēsturiskas perso-
nības;

2. veidot priekšstatu, ka vēstures zinā-
šanas dod izpratni par iespējamām 
pagātnes, tagadnes un nākotnes sa-
biedrības attīstības alternatīvām;

3. prast analizēt un salīdzināt dažādus 
vēsturiskos notikumus, procesus, 
personības u.c.

� Līderības un saliedētības attīstīša-
nas mērķis ir attīstīt personību, kas uzņe-
mas atbildību par savu rīcību, ir gatava 
organizēt un vadīt savu un citu darbu, kā 
arī izteikties publiski. Darbs komandā tiks 
organizēts kā caurvijas kompetence VAM 
ietvaros, tādējādi attīstot empātijas, ko-
munikācijas un citas svarīgas sociālās ie-
maņas. 
� Valsts aizsardzības prasmju attīstī-

šana. Dzīvē nepieciešamās iemaņas un 
rīcība krīzes situācijā veidos valsts aizsar-
dzības prasmju stūrakmeņus. Uzsvars tiks 
likts uz rīcību krīzes situācijā, jo tieši šīs 
prasmes ir nepieciešamas valsts visaptve-
rošās aizsardzības koncepta ietvaros. 

Jaunsardzes kustības un 
valsts  aizsardzības mācības 
savietojamība
Jaunsardzes kustības savietojamībā ar 

VAM novērojama pretruna: no vienas pu-
ses, Jaunsardzei nepieciešams nodrošināt 
zināšanu apguves pēctecību ar VAM. No 
otras puses, VAM programma jāveido tā, 
lai jaunietis var piedalīties mācību procesā 
bez priekšzināšanām (tabulā ietverts risi-
nājums, kas ļautu novērst šo pretrunu).  

Sasniedzamais rezultāts
Jaunsardzes kustības 1. līmeņa mērķis 

ir modināt bērnos un jauniešos interesi 
par aktīvu dzīvesveidu, kā arī radīt priekš-
statu, ka Jaunsardze ir interesants piedzī-
vojums.

2. līmenī tiek uzsākts mērķtiecīgs mā-
cību process, nezaudējot piedzīvojumu 
garu. Galvenais tajā ir dzīvē nepiecieša-
mo iemaņu apgūšana un valstiskā audzi-
nāšana. 

JAUNSARDZES KUSTĪBAS UN 
VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS SAVIETOJAMĪBA

Jaunieša vecums/
Jaunsardzes līmenis 

Sasniedzamais 
rezultāts Nodarbības veids

Interešu izglītība
5.—6. klase — 1. līmenis

(10/11 — 11/12 gadi)
Attīstīt interesi par 
kustību Jaunsardze

Zemas un paaugstinātas 
bīstamības nodarbības

7.—8. klase — 2. līmenis
(12/13 — 13/14 gadi)

Mācīt svarīgākās 
dzīvē nepieciešamās 
iemaņas, valstisku 

attieksmi

Zemas, paaugstinātas un 
augstas bīstamības 

nodarbības

9. klase un 1. kurss — 3. līmenis
(14 vai 15 gadi — vispārējā 

izglītības iestāde)
(15 vai 16 gadi — profesionālā 

izglītības iestāde) 

Audzināt jaunsargu 
instruktoru palīgus, 

veidot valstisku 
attieksmi

Zemas, paaugstinātas un 
augstas bīstamības 

nodarbības

Viens no skolas mācību priekšmetiem
10.—11. klase — VAM
(15/16 — 16/17 gadi — 

vidusskola)
(16/17 vai 17/18 gadi — 

profesionālā izglītības iestāde)

Veicināt pilsonisko apziņu 
un patriotismu, kā arī 

palīdzēt apgūt militārās 
pamatiemaņas un 

prasmes

Zemas, paaugstinātas un 
augstas bīstamības 

nodarbības

JAUNSARDZE

Turpinājums 12. lpp. �
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3. līmenī jaunsargi apgūst vadītāja ie-
maņas, gūst ieskatu par VAM, tā veidojot 
priekšnosacījumus, lai sekmīgi spētu pil-
dīt jaunsargu instruktora palīga funkcijas.

Jaunsardzei jākāpina jaunsargu skaits 
līdz 8000 bērnu un jauniešu, mācību gru-
pas veidojot novadu centru skolās. Lai 
bērnus un jauniešus nodrošinātu ar trans-
portu no perifērajām mācību iestādēm uz 
novada centra skolu, nepieciešams iesais-
tīt vietējo pašvaldību. Šāda metode nodro-
šinās gan infrastruktūras, gan mācību spē-
ku, kā arī citu resursu centralizāciju.  

VAM tiks realizēta gan vispārizglīto-
jošās vidējās mācību iestādēs, gan profe-
sionālās izglītības iestādēs, aptverot četras 
mācību jomas.

Valstiskā audzināšana:
a. Patriotiskā audzināšana;
b. Valsts vēsture;
c. Lokālā vēsture.

Dzīves skola:
a. Valsts aizsardzības pamatprincipi;
b. Līderība un personības veidošana. 

Fiziskā sagatavotība  — tiks realizēta ar 
caurviju metodi, piemēram, orientēšanās 
apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas 
iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizis-
ko aktivitāšu palīdzību;1

Militārā sagatavotība:
a. Lauka administrācija un lauka kau-

jas iemaņas;
b. Ierindas mācība, sakari un norma-

tīvie akti;
c. Darbības ar ieročiem un stacionārā 

šaušana;
d. Pirmā medicīniskā palīdzība. 
Vispārizglītojošās vidējās mācību ie-

stādēs VAM tiks realizēta 10. un 11. klasē, 
turpretim vidējās profesionālās izglītības 
iestādēs 2. un 3. kursā. VAM mācību me-
tode minētajās izglītības iestādēs neatšķi-
ras — 72 mācību stundas katra mācību 
gada ietvaros, respektīvi, viena mācību 
diena (8 mācību stundas) mēnesī tiek vel-
tīta VAM. Mācību stundu dalīšana mēneša 
ietvaros nav iespējama organizatorisku 
iemeslu dēļ, piemēram, mācību diena sā-
kas ar nodarbību — darbs ar karti un kom-
pasu, turpinājumā seko ierindas mācība, 

ko var izmantot nokļūšanai līdz mežainam 
apvidum, kur notiek nākamā nodarbība — 
orientēšanās apvidū. Jāatgādina, ka VAM 
mācību gadā tiek realizēta vispārizglīto-
jošā mācību standarta ietvaros, respektīvi 
VAM ir viens no mācību priekšmetiem. 
Jāuzsver būtiskas atšķirības starp vidējās 
profesionālās izglītības iestādēm un vispār-
izglītojošajām vidējām mācību iestādēm, 
proti, vidējās profesionālās izglītības iestā-
dēs 1. kursa laikā jaunietim būs iespēja tur-
pināt apgūt un attīstīt jaunsargu instruk-
tora palīga prasmes kustībā Jaunsardze, un 
4. kursa laikā tiks piedāvāta iespēja prak-
ses iemaņas apgūt Nacionālo bruņoto spē-
ku (NBS) vienībās, bet ar nosacījumu, ka 
jaunieša izvēlētā specialitāte var tikt pie-
dāvāta konkrētajā NBS vienībā. Piemē-
ram, Kuldīgas tehnikums piedāvā jaunie-
šiem apgūt mehāniķa profesiju, un Ze-
messardzes (ZS) 45. kaujas nodrošināju-
ma bataljonā, Kuldīgā, dien kvalificēti 
mehāniķi, līdz ar to bataljonā iespējams 
veikt mehāniķa praksi. 

Vidējo mācību iestāžu skaits, kurās va-
rēs apgūt valsts aizsardzības mācību, katru 

gadu tiks kāpināts (temps atkarīgs no pa-
sniedzēju skaita un finanšu resursu pieeja-
mības), lai, sākot ar 2024./2025. mācību 
gadu, VAM varētu apgūt visās vidējās mā-
cību iestādēs Latvijā. 

Savukārt vasaras brīvlaikā jauniešiem 
piedāvās piedalīties praktisko iemaņu no-
metnēs, kurām būs interešu izglītības sta-
tuss. Praktisko iemaņu nometnes tiks 
organizētas pēc katra mācību gada un ilgs 
10 dienas (pēc 10. klases) un 11 dienas 
(pēc 11. klases) piecos Latvijas reģionos — 
Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un 
Rīgas rajonā. 

Katra reģiona kapacitāte nodrošinās 
200 (simt no 10. klases un simt no 11. kla-
ses) valsts aizsardzības mācībā apmācāmo 
dalību (simt jauniešus ik gadu apmācīs JIC 
un otrus simt apmācīs NBS) praktisko ie-
maņu nometnē. Ja izveidosies situācija, ka 
pretendentu skaits būs lielāks par šo kapa-
citāti, atlase notiks konkursa kārtībā. Sa-
vukārt pēc 2024. gada būtu nepieciešams 
kāpināt praktisko iemaņu nometņu kapa-
citāti līdz 300 valsts aizsardzības mācības 
dalībniekiem.   

1 Līdzīgi kā VAM, arī kustībā Jaunsardze nav iespējams realizēt sporta aktivitātes kā atsevišķu 
nodarbību. Tomēr ir nepieciešams izstrādāt JIC sporta konceptu, kurš, pirmkārt, apraksta metodi, 
kā realizēt fiziskās aktivitātes VAM un Jaunsardzes caurviju nodarbībās un pasākumos, un, otrkārt, 
nosaka iespējas JS un VAM dalībniekiem piedalīties fiziskajās aktivitātēs ar JIC atbalstu.

VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS MODELIS 
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDĒJĀ MĀCĪBU IESTĀDĒ

VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS MODELIS 
VIDĒJĀ PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU IESTĀDĒ

� 72 mācību stundas mācību gadā

� Skolotāji pasniedz 
civilās aizsardzības, 
patriotisma u.c. tēmas 
mācību procesa 
ietvaros

� 72 mācību stundas 
mācību gadā

� 72 mācību stundas 
mācību gadā

� Prakse NBS —
max. 960 mācību 
stundas mācību gadā
� Kopā: 960 h

� 1 nometne (jūnijs un jūlijs) = 10 dienas pa 8 h 
� Kopā: 80 h

� 1 nometne 
(jūnijs un jūlijs) = 
10 dienas pa 8 h 
� Kopā: 80 h

� 1 nometne (jūlijs un augusts) = 11 dienas pa 8 h 
� Kopā: 88 h

� 1 nometne 
(jūlijs un augusts) = 
11 dienas pa 8 h 
� Kopā: 88 h

� 72 mācību stundas mācību gadā

10. KLASE

1. KURSS 3. KURSS2. KURSS 4. KURSS

INTEREŠU
IZGLĪTĪBA

INTEREŠU
IZGLĪTĪBA

11. KLASE

�Sākums 10. un 11. lpp.

VALSTISKĀ AUDZINĀŠANA

DZĪVES SKOLA

FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

MILITĀRĀ SAGATAVOTĪBA

JAUNSARDZE
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VĒSTURE

Šogad septembrī oficiālā vizītē Latvijā ieradīsies Katoļu baz-
nīcas un Vatikāna galva Romas pāvests Francisks. Augstā viesa 
vizītes nodrošināšanā citu atbildīgo dienestu starpā piedalīsies 
mūsu valsts bruņoto spēku pārstāvji, arī jaunsargi. Arī pirms 
gadsimta ceturkšņa Katoļu baznīcas galva apmeklēja Latviju — 
1993. gada septembrī vizītē tikko neatkarību atguvušajā valstī 
ieradās toreizējais Romas pāvests Jānis Pāvils II. Arī tad aizsardzī-
bas struktūrām bija liela loma šī nozīmīgā notikuma norisē. 

Jānis Pāvils II Latvijā viesojās 1993. gada 8.—10. septembrī. 
Romas pāvests piedalījās dievkalpojumos Rīgā: gan Doma baz-
nīcā, gan Sv. Jēkaba katedrālē. Arī svētajās misēs Mežaparkā un 
Aglonā. Pāvesta vizīte bija liels izaicinājums nesen veidoties sā-
kušajām mūsu valsts drošības struktūrām, jo pāvesta drošība 
bija Aizsardzības spēku atbildībā, bet drošības situācija Latvijā 
pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā bija ļoti sarežģīta. Latvijā 
joprojām bija Krievijas Federācijas armija — neprognozējams 
militārs spēks. Mūsu valsts aizsardzības struktūru materiālā bāze 
bija ļoti trūcīga, pieredzes šādu lielu pasākumu īstenošanā nebija 
gandrīz nemaz. 

«Gaidāmās vizītes drošības nodrošināšana bija visai pamatī-
ga nasta, tomēr tas bija patīkams slogs. Bijām lepni, ka pāvesta 
apsardze uzticēta tieši mums,» šodien atceras atvaļinātais NBS 
majors Gunārs Rusiņš, kas toreiz pildīja Latvijas Republikas Dro-
šības dienesta Stacionārās apsardzes priekšnieka pienākumus. 
«Drošības dienests toreiz apsargāja Valsts prezidentu, Saeimu, 
radio un televīzijas ēkas, arī ārvalstu vēstniecības. Manā pakļau-
tībā bija ap 500 cilvēku. Mēs sākām gatavoties pāvesta vizītei, kad 
saņēmām apstiprinājumu par vizītes datumiem. Tas bija grūts 
laiks  — lai arī mūsu cilvēki bija apmācīti teorētiski, praktiskas 
pieredzes gandrīz nebija, arī materiāli tehniskais aprīkojums bija 
nepietiekams,» stāsta G. Rusiņš. 

Par pāvesta Jāņa Pāvila II personisko drošību viņa vizītes lai-
kā Latvijā atbildīga bija Drošības dienesta pretterorisma vienība. 
Stāsta Militāri publisko attiecību departamenta eksperts, atvaļi-
nātais NBS pulkvedis Andris Kalniņš: «Es atbildēju par pāvesta 
personisko apsardzi. Gatavoties vizītei mēs sākām jau 1993. gada 
pavasarī un vasarā. Izstrādājām piebraukšanas maršrutus, darbī-
bas scenārijus. Kad bija skaidra vizītes programma, tas, kurp 
augstais viesis dosies un kādos pasākumos piedalīsies, tika izvei-
dota arī viņa personiskās apsardzes grupa, kas sastāvēja no asto-
ņiem apsardzes vīriem, sešiem autovadītājiem, vēl eskorta auto-
mašīnas, kopā grupā bija kādi 18 cilvēki. Izstrādājām šīs grupas 
darbības plānus, proti, kā notiks iekāpšana un izkāpšana no pā-
vesta mašīnas, kā tiks veidoti konkrēti braukšanas maršruti un tā 
tālāk. Tas bija pāvesta apsardzes pirmais loks. Saviem spēkiem uz 
lidostu atgādājām pāvesta bruņoto automobili jeb, kā to sarunva-
lodā sauca, «papmobili». Mūsu grupa atradās pāvesta tuvumā, 
kad viņš kāpa pa lidmašīnas trapu Rīgas lidostā. Bija paredzēts, ka 
no lidostas pāvests dosies uz Saeimas namu. Kad mašīnu kolonna 

nobrauca no Vanšu tilta, Vecrīgas pusē mūs sagaidīja milzīgs cil-
vēku pūlis, kas pamazām sāka spiesties virsū pāvesta «papmobili» 
pavadošajām automašīnām. Mums nācās atvairīt šos cilvēkus. 
Situācija bija saspringta, jo pūlī varēja būt cilvēki ar dažādiem 
nodomiem. Mūsu tehniskais nodrošinājums nebija izcils, pat 
bruņu vestu nebija. Pēc Saeimas sekoja pāvesta gājiens uz Doma 
baznīcu pāri Doma laukumam. Pavadījām pāvestu arī uz viņa at-
pūtas vietu Rīgas Katoļu garīgajā seminārā Katoļu ielā. Drošības 
pasākumos Mežaparkā piedalījās gan policija, gan Zemessardze, 
gan arī Aizsardzības spēku taktiskās vienības. Naktī pāvests uztu-
rējās Katoļu ielas mītnē, kur viņu apsargāja stacionārā apsardze, 
bet nākamajā dienā viņš kopā ar pavadītājiem devās uz Aglonu.» 

Par vizītes drošības pasākumiem Aglonā stāsta G. Rusiņš: 
«Jānis Pāvils II Aglonu apmeklēja 9. septembrī. Mūsu uzdevums 
bija nodrošināt Aglonas bazilikas apsardzi. Jau krietni pirms pā-
vesta vizītes Aglonas bazilikā un tās apkārtnē lielā steigā tika veik-
ti plaši labiekārtošanas darbi: baziliku remontēja, tika paplašināts 
laukums pie bazilikas, iekārtoti piekļuves ceļi utt. Viens no Dro-
šības dienesta pienākumiem bija veikt būvdarbos iesaistīto perso-
nu pārbaudi, arī to, vai laukumā un bazilikā remontdarbu laikā 
netiek ievietoti kādi sprādzienbīstami priekšmeti. Vizītes dienā 
apkārt bazilikai bija izveidoti vairāki drošības loki. Apsargājamā 
teritorija bija ļoti liela, tās rādiuss bija viens kilometrs, skatot no 
bazilikas. Šīs teritorijas apsardzē bija iesaistīti gan policijas, gan 
Zemessardzes spēki, bet Drošības dienests atbildēja par tiešā ba-
zilikas tuvumā esošo drošības loku izveidi un drošības pasāku-
miem pašā bazilikā. Drošības dienesta vīri pārbaudīja visas aug-
stākās Aglonas celtnes, no kurām pavērās tiešs skats uz baziliku, 
lai noskaidrotu vietas, kurās teorētiski varētu izvietoties snaiperi. 
Savukārt pāvesta ierašanās dienā šajās vietās mēs izvietojām sa-
vus novērotājus un snaiperus. Viens no mūsu puišu atbildīgāka-
jiem uzdevumiem bija to cilvēku kontrole, kuri ieradās uz Svēto 
misi. Pārbaudījām cilvēkus ar rokas skeneri. Jau iepriekš cilvēki 
tika aicināti neņemt līdzi aizdomīgus vai asus priekšmetus, arī 
stikla pudeles. Drošības prasības bija jo stingrākas, jo tuvāk nāca 
baznīcas ēka un Dievmātes altāris. Paldies Dievam, incidentu ne-
bija, un pāvesta vizīte Aglonā, kā arī mūsu valstī vispār noritēja 
bez starpgadījumiem, par ko saņēmām pateicību no Romas pā-
vesta. Mūsu komandieris Juris Vectirāns bija izkārtojis, ka Romas 
pāvests Jānis Pāvils II iesvēta Drošības dienesta nupat uzšūto ka-
rogu. Pasaulē ir tikai trīs Romas pāvesta iesvētīti militāro vienību 
karogi  — Vatikāna gvardei, Polijas gvardei un mūsu Drošības 
dienestam.» 

Sagatavojis Dr. hist. Juris Ciganovs.
Foto  — no  A. Kalniņa personiskā arhīva.

1993. GADS — 
ROMAS PĀVESTS 
JĀNIS PĀVILS II 
LATVIJĀ
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks. 

Nometne jaunsargiem un radniecīgām jauniešu organizācijām 
no kaimiņvalstīm Baltijā šogad pārkāpusi savas agrākās robežas 
un ieguvusi patiesi starptautisku vērienu — līdz ar Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas jauniešiem nometnē pulcējās arī viņu 
vienaudži no Ukrainas, Polijas un Lielbritānijas.

Starptautiskā jauniešu nometne «Baltic Guards» šogad no 
13. līdz 17. augustam norisinājās Mālpilī. Tās laikā viņiem bija 
iespēja ne tikai iepazīt savus domubiedrus no citām valstīm, bet 
arī sacensties dažādās sporta un militāro iemaņu pārbaudes dis-
ciplīnās, attīstīt savas prasmes un vienkārši labi pavadīt laiku. 
Viens no svarīgākajiem nometnes uzdevumiem ir starpvalstu sa-
darbības veicināšana un pieredzes apmaiņa, jaunsargu prasmju 
attīstīšana darboties starptautiskā vidē, kā arī līderisma īpašību 
veidošana jauniešos.

Pirmā «Baltic Guards» nometne notika Latvijā 2012. gadā un 
bija mūsu valsts iniciēta, pēc tam katru gadu nometne tika orga-
nizēta citā Baltijas valstī. Šogad, nometnei atgriežoties Latvijā, tā 
krietni paplašinājusi gan dalībnieku, gan iesaistīto valstu skaitu. 

«Šogad nometne ir īpaša, jo papildus mūsu Baltijas kaimi-
ņiem tajā pirmoreiz piedalās arī komandas no Polijas, Lielbritā-
nijas un Ukrainas. Pavisam nometnē piedalās 130 jaunieši no 
sešām dažādām valstīm. Ar poļiem sadarbība Jaunsardzei ir jau 
izveidojusies, jo viņi pagājušajā gadā ir uzsākuši ko līdzīgu valsts 
aizsardzības mācībai, tāpēc mums ir interesanti redzēt, kā viņiem 
šis projekts tālāk attīstīsies. Savukārt viņi grib redzēt, kā tas attīs-
tīsies mums. Arī ar ukraiņiem ir izveidojusies sadarbība, jo viņi 
vēlas organizēt kaut ko līdzīgu Jaunsardzei — nometnē viņiem ir 
lieliska iespēja redzēt, kā jaunsargu aktivitātes notiek praktiski. 
Ar Lielbritāniju mums ir bijusi divpusēja sadarbība, tāpēc nolē-
mām, kādēļ gan to neizvērst arī kā kopēju pasākumu,» stāsta Jaun-
sardzes un informācijas centra (JIC) direktors pulkvežleitnants 
Aivis Mirbahs.

Jaunsardzes vēsturē šī ir lielākā starptautiskā nometne. Vietējā 
mērogā ir bijušas arī vērienīgākas nometnes, piemēram, 4. līmeņa 

jaunsargu nometne vai Jaunsardzes sporta spēles. Runājot par 
«Baltic Guards» mērķiem, JIC direktors uzver: «Primāri gribam, 
lai mūsu jaunsargi attīsta savas sociālās iemaņas, lai viņiem ir ie-
spēja iepazīt citu valstu jauniešus, viņu viedokļus un līdz ar to vei-
dot savu pasaules skatījumu. Tas ir ļoti svarīgi.»

Rīkojot nometni, īpaši domāts par to, lai visi tās dalībnieki 
justos labi. «Pasākumus esam organizējuši tā, lai neviens no-
metnē neizjustu, ka viņa zināšanu līmenis kādā no disciplīnām 
nav pietiekams. Komandas ir veidotas, lai katrā būtu visu dalīb-
valstu pārstāvji, bet pirms pārbaudījumiem un sacensībām  visiem 

No aizsardzības ministra uzrunas: 
«Prasmes un pieredze, ko jūs esat ieguvuši šajā 
nometnē, ir neatsverama un noderēs visa mūža 
garumā, gan palīdzot sev, gan līdzcilvēkiem 
dažādās dzīves situācijās.

Atcerēsimies, ka šobrīd dzīvojam izaicinājumu 
pilnā laikā, kur būtiska ir kopējā sadarbība, 
kopīgi lēmumi un izpratne vienam par otru. 
Ceru, ka šī nometne jūs saliedēja kā jaunos 
līderus un paliks vēl ilgi jūsu atmiņās.
Ceru, ka ar šeit iegūtajiem jaunajiem 
draugiem uzturēsiet kontaktus.»

«BALTIC GUARDS 2018» 
VIENO JAU SEŠU VALSTU JAUNIEŠUS
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nometnes dalībniekiem notika apmācība. Taču izrādījās, ka jau-
nieši ir ļoti līdzīgi savās iemaņās — ja kādam pieklibo «medicī-
na», tad tas izlīdzinās «pārceltuvē», ja kādam pieklibo gan «pār-
celtuve», gan «medicīna», atklājas, ka viņš ļoti labi šauj. Bažas, ka 
kādas valsts pārstāvjiem varētu būt nepietiekams zināšanu un 
prasmju līmenis, nepiepildījās,» uzsver A. Mirbahs.

«Baltic Guards 2018» norises iedalāmas divās lielās daļās. Vie-
na no tām veltīta jauniešu sociālo iemaņu pilnveidošanai, ko-
mandas veidošanas pasākumiem, līderības un komunikācijas 
uzlabošanai starptautiskajā vidē. «Piemēram, liels izaicinājums 
un vienlaikus lieliska izklaide bija uzdevums komandām noteiktā 
laikā iemācīties nodziedāt un nodejot «Tūdaliņ, tāgadiņ»,» stāsta 
JIC direktors. Savukārt otra nometnes daļa ir veltīta jauniešu mi-
litāro iemaņu pilnveidei. Protams, netrūka arī iespējas izklaidē-
ties — nometnes dalībnieki tikās diskotēkā un dažādās tā sauktās 
ledus laušanas aktivitātēs, apmeklēja filmas «Nameja gredzens» 
seansu un piedzīvojumu parku «Tarzāns».

Nometnes laikā tās dalībnieki mērojās spēkiem sporta spēlēs, 
orientējās mežā, demonstrēja savas lauka kaujas iemaņas, šāva ar 
pneimatisko ieroci, meta rokas granātu, rāpās alpīnisma sienā un 
rādīja pirmās palīdzības sniegšanas prasmes. No fiziski grūtāka-
jām disciplīnām nometnes dalībnieki minēja alpīnisma sienu un 
pārceltuvi pār ūdensšķērsli.

Sofija Solovjova uz nometni atbraukusi no Ukrainas, Ļvovas. 
«Es ļoti priecājos, ka tiku uz šo nometni. Man šeit ļoti patīk — ir 
ļoti interesantas nodarbības, ļoti piesātināta programma.» Līdz 
šim meitene līdzīgās nometnēs nav piedalījusies, taču pirms do-
šanās uz Latviju skolā notikusi piecas dienas ilga sagatavošanās.

Ukrainas delegācijā daļa jauniešu ir kadeti, bet pārējie — mi-
litārpersonu bērni, kuru vecāki piedalās pretterorisma operācijā 
Ukrainas austrumos. Tādi ir gan Sofija, gan kopā ar viņu atbrau-
kušais Ņikita Kaidalovs. Piecpadsmitgadīgais puisis nometnē 
ieradies no Harkovas. «Man bija zināms priekšstats par to, kas te 
notiks, bet līdz galam visu nesapratu,» viņš atzīst. Gatavošanās 
dalībai nometnē notikusi Ukrainas armijas daļā, kur jaunieši ap-
guvuši šaušanas iemaņas, uzlabojuši savu fizisko sagatavotību, 
mācījušies sniegt pirmo palīdzību. «Atklāti sakot, tas ļoti palīdzēja 
un noderēja,» stāsta Ņikita. Abi jaunieši atzīst, ka nometnē jūtas 
ļoti labi un ir ieguvuši daudzus draugus. «Visi ir ļoti draudzīgi, 
atbalsta un palīdz, ja kaut kas nesanāk. Ļoti pozitīva gaisotne, 
tikai laiks varēja būt siltāks,» piebilst Sofija.

Seržants Kalavans pārstāv Lielbritānijas kadetu organizāciju 
(British Army Cadet Force) un ir ļoti apmierināts ar savu dalību 
nometnē. «Te iet jautri un ir daudz lielisku pasākumu. Ir forši 
satikties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, jo   šajā nometnē pie-
dalās pārstāvji no sešām valstīm. Ir interesanti aprunāties par da-
žādām lietām ar cilvēkiem, kas pārstāv atšķirīgas kultūras.» No 
nometnē piedzīvotā vislabāk viņam patikušas alpīnisma sienas 
kāpšanas sacensības, taču nav trūcis arī daudz citu interesantu un 
aizraujošu momentu. 

Seržantam Kalavanam un viņa kolēģiem ir iepriekšēja piere-
dze no dalības starptautiskās jaunatnes nometnēs. «Lielbritānijas 
kadetu organizācijai ir izveidojusies sadarbība ar līdzīgām jaunie-
šu organizācijām dažādās valstīs. Mums ir vairākas apmaiņas 
programmas, un mēs braucam pieredzes apmaiņā uz citām val-
stīm. Daži no mums ir bijuši arī Kanādā. Labi, ka varam būt arī 
šeit un gūt jaunu pieredzi, jo dažādās valstīs lietas dara atšķirīgi. 
Es priecājos par iespēju gūt pieredzi Latvijā un iepazīt jaunus pa-
ņēmienus, kas atšķiras no tā, kā mēs rīkotos līdzīgās situācijās.»

Pirms došanās uz «Baltic Guards» nometni britu kadetiem 
bijusi nedēļu ilga atlase, kuras laikā jaunieši pildījuši līdzīgus uz-

devumus kā Mālpilī. «Mūsu rezultāti tiek salīdzināti, un tos, ku-
riem ir vislabākie rādītāji, izraugās dalībai turpmākajās starptau-
tiskajās nometnēs. Jūs savukārt saņemat punktus par parādītajām 
vadības spējām, komandas darbu un savstarpējo komunikāciju,» 
salīdzina seržants Kalavans.

Anastasija Špele aktīvi darbojas Daugavpils jaunsargu vienī-
bā. Arī viņai un visiem viņas draugiem nometnē ļoti patīk. «Mēs 
cenšamies izdarīt kaut ko labu, pierādīt sev un citiem savas spējas. 
Kopumā ir ļoti interesanti, varam uzzināt daudz jauna. Īpaši inte-
resanti ir kontaktēties ar citu valstu pārstāvjiem.» Anastasija ir 
pārliecināta, ka arī nākotnē izmantos iespējas piedalīties šādos 
pasākumos, jo jaunā pieredze un daudzie draugi no dažādām val-
stīm ir nepārvērtējams ieguvums.   

JAUNSARDZE
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Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

Šī vasara noteikti cilvēku atmiņā paliks 
gan ar ilgstošiem karstuma periodiem, 
gan ar lieliem un postošiem ugunsgrē
kiem. Nozīmīgu ieguldījumu šo 
ugunsgrēku ierobežošanā un dzēšanā 
sniedza arī Nacionālo bruņoto spēku 
Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas 
helikopteri Mi-17 un to apkalpes. 
Par šovasar paveikto darbu stāsta Gaisa 
spēku štāba Operāciju daļas virsnieks 
kapteinis Igors Svarinskis.

— Kā tas viss sākās?
— Viss sākās otrdienas, 17. jūlija, va-

karā, kad saņēmām izsaukumu par uguns-
grēku Valdgalē. Gaisa operāciju centra 
operatīvais dežurants sazvanīja apkalpes 
komandieri un nodeva informāciju, ka 
steidzami nepieciešams mūsu atbalsts. Si-
tuāciju sarežģīja tas, ka gandrīz vienlaikus 
mēs saņēmām divus izsaukumus — otrs 
bija lūgums palīdzēt pazudušas sievietes 
meklēšanā. Izvērtējot prioritātes, tika pie-
ņemts lēmums sākumā doties uz Limbažu 
apkārtni meklēt pazudušo. 

Meklēšanas un glābšanas dežūrā eso-
šais helikopters tika pacelts gaisā, es pats 
pildīju otrā pilota pienākumus. Aptuveni 
pusstundu pēc pacelšanās, kad jau bijām 
pie Limbažiem, saņēmām informāciju no 
Valsts policijas, ka sieviete ir laimīgi atra-
dusies. Tā kā viss ugunsgrēka dzēšanai ne-
pieciešamais ekipējums mums jau bija lī-
dzi, pieņēmām lēmumu no Limbažiem 
uzreiz doties uz ugunsgrēka vietu Valdgalē.

Ierodoties Valdgalē, Stiklu ciema ap-
kaimē, izvērtējām situāciju un nekavējo-
ties uzsākām ugunsgrēka dzēšanas dar-
bus. Vēl bija pietiekami gaišs, lai gan līdz 
tumsai vairs nebija tālu. Strādājām tik ilgi, 
cik vien drošības apsvērumu dēļ varējām 
atļauties. Naktī, atbilstoši mūsu darbu re-
glamentējošajiem dokumentiem, lidot ar 
ārējo piekari nav atļauts, un tas arī pilnīgi 
objektīvi nav droši. Lai lidotu ar ārējo pie-
kari, nepieciešamas īpašas zināšanas un 
prakse, jo trosē iekārtā ūdens tvertne ar 
savu inerci būtiski ietekmē lidaparāta uz-
vedību, jāpilotē daudz maigāk un mierī-
gāk. Tādēļ līdz ar tumsu devāmies uz 
Ventspili, tur pārnakšņojām un no agra 
rīta atsākām dzēšanas darbus.

— Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti 
diezgan lieli bruņoto spēku resursi.

— Otrajā dienā no Gaisa spēku resur-
siem tika izsaukts un dzēšanas darbos ie-
saistīts arī otrs helikopters Mi-17 ar apkal-
pi, kas uz ugunsgrēku atlidoja tieši no 
tehniskās apkopes Lietuvā. Vakarpusē jau 
varējām dzēst ar diviem helikopteriem. 
Vēlāk mums pievienojās arī Lietuvas Gai-
sa spēku helikopters Mi-8, un pārējās die-
nās dzēsām ugunsgrēku ar trijiem heli-
kopteriem. Protams, tāda mēroga aktivi-
tātei nepieciešams arī tehniskais atbalsts, 
tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukti deg-
vielas uzpildītāji un tehniskais personāls. 
Tuvākā piemērotā vieta bija Talsi, kur tā 
sauktajā vecajā lidlaukā tika ierīkots im-
provizēts neliels aviācijas centrs. Tur arī 
bāzējās visi helikopteri un degvielas uzpil-
des mašīna.

— Vai kaut kas līdzīgs līdz šim bija 
pieredzēts?

— Gaisa spēku helikopteri piedalās 
ugunsgrēku dzēšanā katru gadu, jo katru 
gadu kaut kur Latvijā izceļas ugunsgrēki — 
atšķiras tikai to lielums un postījumu ap-
mērs. Jāatzīst, ka manā praksē kaut kas 
tāds notika pirmo reizi. Zināma pieredze 
lielu ugunsgrēku dzēšanā man gan bija — 
2014. gadā mēs piedalījāmies ugunsgrēka 
dzēšanā Lietuvā, kopā ar lietuviešu kolē-
ģiem dzēsām ugunsnelaimi Kuršu kāpā. 
Tas bija liela apjoma ugunsgrēks. Liels un 
sarežģīts ugunsgrēks bija arī pagājušajā 
gadā Jūrmalā, kad dega Jūrmalas atkritu-
mu pārkraušanas un šķirošanas stacija.

— Diemžēl ugunsgrēks Valdgalē ne-
bija vienīgais, ko šogad nācās dzēst.

— Šogad ugunsgrēku sezona, ja tā  
var teikt, sākās ar Ādažu poligona degša-
nu, kur arī mēs piedalījāmies ugunsgrēka 
likvidēšanā. Pēc tam nāca Valdgale, bet 

GAISA SPĒKU 
HELIKOPTERI 
CĪNĀS AR UGUNI
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GAISA SPĒKI

vienlaikus bija arī ugunsgrēks Ķemeru 
purvā. Neilgi pēc tam izcēlās vēl viens liels 
ugunsgrēks pie Ramatas Ziemeļvidzemē, 
netālu no Igaunijas robežas — tas bija tre-
šais lielais ugunsgrēks, kura dzēšanā mēs 
piedalījāmies. Skaidrs, ka pie tāda uguns-
nelaimju apjoma bija nepieciešami pa-
pildspēki. Otrajā nedēļā Valdgalē dzēšanā 
piedalījās arī Baltkrievijas helikopters, kas 
strādāja Usmas ezera rajonā. Tobrīd gan-
drīz vienlaikus notika trīs ugunsgrēki, vēl 
ceturtais izraisījās trešajā dzēšanas darbu 
nedēļā. Darba bija ļoti daudz...

— Lai helikopters lidotu, nepiecie-
šams taču atbalsts arī no zemes?

— Kā jau minēju, Valdgales ugunsgrē-
ka dzēšanā bija iesaistīti divi helikopteri 
ar apkalpēm, kas savā starpā mainījās. Bija 
piesaistīts arī tehniskais sastāvs, kas no-
drošināja helikopteru apkopi, kā arī deg-
vielas uzpildītājs ar kvalificētiem speciā-
listiem, kas var strādāt ar šo tehniku. Pro-
tams, 24 stundas nedēļā notika dežūras 
Gaisa operāciju centrā lidlaukā Lielvārdē, 
nodrošinot operācijas koordinēšanu ar 
Nacionālo bruņoto spēku komandpun-
ktu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu un Valsts meža dienestu. Cilvēki 
strādāja gan Talsos, gan Lielvārdē, lai mēs 
varētu efektīvi palīdzēt ugunsgrēka likvi-
dēšanā.

Lielākais cilvēku skaits, kas vienlaikus 
atradās Talsos, bija 10 apkalpes locekļi, 
tehniskais sastāvs divi līdz trīs cilvēki, kā 
arī līdz trīs degvielas uzpildīšanas speciā-
listi. Uz kopējā ugunsgrēka dzēšanā ie-
saistīto cilvēku fona tas ir niecīgs skaits, 
bet — cik daudz var izdarīt šie cilvēki, iz-
mantojot helikopterus!

— Kādi bija lielākie izaicinājumi šajā 
operācijā?

— Protams, tas bija milzīgs izaicinā-
jums — noturēt esošo kapacitāti, lai dzēstu 
ugunsgrēku. Slodze bija milzīga, mēs lido-
jām no rīta līdz vakaram ar pauzēm uzpil-
dei, vēl neliela atpūta, un atkal — strādāt. 
Un tā katru dienu, turklāt tobrīd visu laiku 
ārā bija karstums pāri par 30 grādiem, tas 
nozīmē, ka kabīnē ir aptuveni 40 grādi. 
Mēģiniet iedomāties, kā ir strādāt tādos 
apstākļos vairāk par divām lidojuma stun-
dām bez atpūtas, turklāt ar ārējo piekari, 
kas automātiski skaitās sarežģītais lidoju-
ma process un prasa lielu koncentrēša-
nos, fiziskās spējas un morālo noturību. 
Bija fiziski un emocionāli ļoti nogurdino-
ši. Darba intensitāte, tas, ka mūsu klātbūt-
ne tur bija nepieciešama visu laiku un ka 
visu laiku bija jālido, — prasīja ļoti daudz 

gan no cilvēkiem uz zemes, gan lidotā-
jiem. Arī tehniķi un uzpildītāji strādāja 
tajā karstumā, virs helikoptera nojumi ne-
uzcelsi — no viņiem tas noteikti prasīja 
ļoti daudz cilvēcisko resursu.

— Kur uzpildījāt ūdeni dzēšanai?
— Ūdeni ņēmām no visām iespējama-

jām tuvajām ūdenskrātuvēm. Paveicās, ka 
apkārtnē bija diezgan daudz dīķu un ma-
zo ezeru. Arī Ziemeļvidzemē paveicās — 
tur savukārt bija divi lieli ezeri. Protams, 
mēs meklējām maksimāli tuvāko un dzi-
ļāko ūdenskrātuvi, lai laiks starp ūdens 
smelšanu un tā izmešanu būtu minimāls 
un nevajadzētu veltīt daudz laika pārli-
dojumiem. Taču arī tādā situācijā ir jātai-
sa nelielas pauzes, jālido nedaudz garāks 
ceļš starp ūdenskrātuvi un ugunsgrēku, 
lai ļautu atpūsties gan cilvēkiem, gan teh-
nikai.

— Vai operācijas laikā iezīmējās arī 
kādas problēmas, uzlabojami procesi?

— Ar komunikāciju bija diezgan pa-
grūti. Pēc šādām operācijām varam kon-
statēt, ka mums savstarpējā komunikācija 
starp dažādas pakļautības struktūrvienī-
bām tomēr nedaudz klibo. Cik zinu, Stik-
los uz vietas bija ugunsgrēka dzēšanas 
koordinācijas centrs. Mums informāciju 
deva gan Valsts meža dienests, gan Valsts 
ugunsdzēšanas un glābšanas dienests. 
Viņi ar Valsts robežsardzes atbalstu katru 
rītu nodrošināja izlūklidojumus, apseko-
jot ugunsgrēku. Diemžēl tur netika ņemts 
vērā fakts, ka ugunsgrēks nepārtraukti at-
tīstās un mainās — mainoties vējam, mai-
nās arī uguns izplatīšanās virziens un deg-
šanas intensitāte. Viens izlūklidojums no 
rīta mums nedeva pilnu priekšstatu, līdz 
mēs paši nebijām aizlidojuši uz notikuma 
vietu. Gadījās, ka ieradāmies vietā, sekojot 
mums iedotajām koordinātām, un konsta-
tējām, ka situācija jau ir būtiski mainīju-
sies, lai gan kopš izlūklidojuma bija pagā-
jusi mazāk nekā stunda.

Ar glābšanas darbu vadītājiem, ar ci-
tiem cilvēkiem uz zemes, kam bija mums 
noderīga informācija, komunikācija pa-
rasti notika pa mobilajiem telefoniem, kas 
nav pats labākais saziņas līdzeklis šādā 
situācijā. Vienubrīd iedevām darbu vadī-
tājam no Valsts meža dienesta mūsu glāb-
šanas rāciju, tad komunikācija uzlabojās 
un kļuva ātrāka. Mums lidojot taču ne-
pārtraukti vajadzīgi informācijas atjauni-
nājumi no zemes — kādi ir viņu nodomi, 
kā un kurā vietā viņi domā mūs izmantot. 
Turklāt cilvēki uz zemes situāciju redz no 
viena skatpunkta, bet mēs gaisā —  pavisam 

no cita, tāpēc mūsu prioritātes ne vienmēr 
sakrita. Nākotnē, protams, vēlams meklēt 
risinājumu šai problēmai — jāizmanto 
vienādi sakaru līdzekļi un jāuzlabo sav-
starpējā komunikācija, īpaši, ja iesaistītie 
dienesti ir no dažādām ministrijām. No-
derīga būtu arī savstarpējā apmācība, lai 
ugunsdzēsēji saprot, ko nozīmē izmantot 
gaisakuģi ugunsgrēka dzēšanā, un lai arī 
mēs saprotam vairāk no tā, kas tiek darīts 
uz zemes. Ja mēs skatāmies vēl tālāk — 
situācijās, kad ugunsgrēku dzēšanā tiek 
izmantoti lidaparāti, vienmēr vajadzētu 
būt kādam šīs jomas speciālistam koordi-
nācijas centrā uz zemes, lai viņš varētu 
paust savu viedokli, kā konkrētajā brīdī 
labāk izmantot lidaparātu, kādi ir tā trū-
kumi un spēcīgās puses.

— Kādi vēl secinājumi radušies pēc 
darbu pabeigšanas?

— Manuprāt, šādos vērienīgos notiku-
mos ir jābūt vienotam vadības punktam. 
Valdgalē mums diemžēl reizēm tika snieg-
ta dažāda informācija no dažādiem avo-
tiem. Saprotiet — mums tādā situācijā ir 
vienlaikus jādzēš ugunsgrēks un jākoordi-
nē trīs helikopteru darbība. Jāsaprot, kur 
mēs varam sasniegt vislabāko efektu, tas 
jāizskaidro zemei, un arī jāsaņem infor-
mācija no viņiem, ko viņi grib panākt ar 
mūsu atbalstu. Ar to arī bija grūtības — 
vairāki cilvēki mēģināja mūs sazvanīt pa 
mobilajiem telefoniem, kad mēs bijām 
gaisā, bet mums ir jādzēš ugunsgrēks un 
jādomā par lidojuma drošību, nevis par to, 
ko un ar ko runāt pa mobilo. Mēģinājām 
izlīdzēties ar īsziņām — ik pa brīdim kāds 
no apkalpes locekļiem varēja tā nodot in-
formāciju par koordinātām vai saņemt 
informāciju par turpmāko darbību.

— Noteikti ir arī ieguvumi no pa-
veiktā?

— Tā ir nenovērtējami svarīga piere-
dze. Man nekad iepriekš tik daudz ar ārējo 
piekari tik īsā laika periodā nav nācies li-
dot. Šī pieredze noteikti ļauj mums piln-
veidot mūsu lidošanas spējas, celt mūsu 
kvalifikāciju.

Liels paldies jāsaka lietuviešiem un 
baltkrieviem, kuri sniedza lielu atbalstu. 
Lietuvieši dzēšanas darbos piedalījās gan-
drīz trīs nedēļas dienu dienā kopā ar 
mums. Baltkrievi mūs atbalstīja vienu ne-
dēļu, jo situācija viņu pašu valstī kļuva 
diezgan sarežģīta — bija ļoti daudz poten-
ciālo ugunsgrēku. Viņiem bija arī tehnis-
kas problēmas, kas neļāva sniegt tik lielu 
atbalstu, kā viņi gribēja, — tā gadās, tehni-
ka paliek tehnika.   
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UH–60M “BLACK HAWK”

STARPVALDĪBU ASV–LATVIJAS
SADARBĪBAS LĪGUMS

• 4 PILNĪGI JAUNI HELIKOPTERI
• PIEGĀDE, SĀKOT NO 2021. GADA
• STIPRINĀS NACIONĀLO BRUŅOTO 

SPĒKU  KAUJAS SPĒJAS
• PAREDZĒTI MILITĀRO UN CIVILO 

UZDEVUMU IZPILDEI

• LĪDZFINANSĒJUMS NO ASV ATBALSTA 
PROGRAMMĀM 

• LIELVĀRDES BĀZES ATTĪSTĪBA 
• HELIKOPTERU PILOTU UN TEHNIĶU 

APMĀCĪBAS
• TEHNIKAS UZTURĒŠANAS NODROŠINĀŠANA

KOPĒJĀ SUMMA*

175 MILJONI EUR (AR PVN)

IEGUVUMI

STARPTAUTISKĀ PRAKSE

FINANSĒJUMS

UH–60M “BLACK HAWK” IEGĀDE:

* FINANSĒJUMS VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO 
STARPVALDĪBU LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.

AUGSTAS KVALITĀTES 
TEHNISKAIS STĀVOKLIS UN 

IZDZĪVOŠANAS SPĒJAS

AUGSTAS KVALITĀTES 
TEHNISKAIS STĀVOKLIS UN 

IZDZĪVOŠANAS SPĒJAS

HELIKOPTERI

APRĪKOJUMS UN 
UZSTĀDĪŠANA

REZERVES DAĻAS, 
REMONTA APRĪKOJUMS

ATBALSTS IEVIEŠANAI BRUŅOJUMĀ 
NBS GAISA SPĒKOS

41%

21%

20%

18%

• ES VALSTIS (SLOVĀKIJA, DĀNIJA, 
SPĀNIJA, GRIEĶIJA, ZVIEDRIJA)

• ASV
• PĀRĒJĀS PASAULES VALSTIS 

(MEKSIKA, SAŪDA ARĀBIJA, AAE)
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Rumāniju, kas ģeogrāfiski atrodas 
NATO dienvidaustrumu robežā un  
kurai ir sarežģītas attiecības ar Krieviju, 
tieši ietekmē visi notiekošie procesi 
Melnajā jūrā. Turklāt Rumānijai no  
ES un NATO dalībvalstīm ir visgarākā 
robeža ar Ukrainu, un tā atrodas tuvu 
Krimas pussalai un Donbasa reģionam. 
Lai gan tai nav tiešas robežas ar Krieviju, 
Melnās jūras militarizācijas procesi tieši 
skar Rumānijas un arī NATO drošības 
intereses. Atšķirībā no Baltijas valstīm  
un Polijas, kuras saņem galveno NATO 
uzmanību gan plānošanas, gan resursu 
ziņā, Rumānija izmisīgi cīnās par lielāku 
alianses ieguldījumu arī Melnās jūras 
reģionā. Šis raksts centīsies atbildēt uz 
vairākiem jautājumiem, proti, kādas ir 
bijušas Rumānijas aizsardzības politikas 
galvenās attīstības tendences. Kādas ir 
bijušas tās attiecības ar Krieviju, un  
kāds ir tās novērtējums sabiedrības 
skatījumā? Kāda ir NATO īstenotā 
atturēšanas politika Melnajā jūrā? 
Kādi aizsardzības sektora stiprinoši 
pasākumi ir īstenoti pēc Ukrainas 
krīzes sākšanās? Ar kādām 
problēmām saskaras Rumānija, 
lai nodrošinātu ticamāku 
atturēšanas politiku pret Krieviju?

Aizsardzības politikas raksturojums

Gan Baltijas valstu, gan Rumānijas no-
spraustie mērķi pagājušā gadsimta 90. ga-
dos ārpolitikā bija vieni un tie paši — in-
tegrācija NATO un stratēģiskā partnerība 
ar ASV. Paļaušanās uz kolektīvo aizsardzī-
bu (5. panta garantijas) un ASV stratēģiskā 
partnerība tika vērtētas par pietiekamām 
nacionālās drošības garantēšanā.3 Ņemot 
vērā NATO fokusēšanos uz starptautiska-
jām operācijām 90. gados un pirmajos 
desmit gados pēc 2000. gada, arī Rumānija 
novirzījās no teritoriālās aizsardzības 

 modeļa, galveno akcentu liekot uz bruņo-
to spēku sagatavošanu nosūtīšanai uz 
starptautisko operāciju rajoniem. Politis-
kā kalkulācija arī bija tieši tāda pati — da-
lība starptautiskajās operācijās nodrošina 
Rumānijas ieguldījumu kolektīvajā aizsar-
dzībā un palīdz nostiprināt attiecības ar 
ASV. No Rumānijas bruņotajiem spēkiem 
starptautiskajās operācijās Balkānos, Irā-
kā, Afganistānā un Āfrikā kopumā pieda-
lījušies 40  000 militārpersonu. Visplašāk 
Rumānija iesaistījusies ISAF  — aptuveni 
ar 25 000 militārpersonu. Šajā starptautis-
kajā operācijā no šīs valsts krituši 25 un 
ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku.4

Par bruņoto spēku attīstību — Rumā-
nijai bija jāmodernizē no komunistu režī-
ma laikiem mantotā lielā armija. Moder-
nizācijas mērķis bijis izveidot mazus un 
ātri izvēršamus spēkus pretterorisma un 
pretnemiernieku operācijām.5 2007. gadā 
Rumānija atteicās no obligātā militārā 
dienesta, samazinot kādreiz skaitliski lie-
lo armiju no 320  000 (1989. gads)6 līdz 
90 000 militārpersonu. 2014. gada sākumā 
armijas skaitliskais sastāvs bija samazi-
nāts jau līdz 71 400 militārpersonām, no 
kurām 42 600 dienēja Sauszemes spēkos, 
6900 — Jūras spēkos un 8400 — Gaisa spē-
kos. Papildus kopējā rezervē bija 45  000 
personu, un paramilitārajos spēkos, kuri 
atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā, bi-
ja 79  900 personu.7 Militāro spēju prioritā-
tes allaž ir bijušas jūras un gaisa spēku stip-
rināšana, komunikācijas un komandvadī-
bas sistēmas un mobilas sauszemes spēku 
vienības, kuras varētu ātrā laikā izvērst 
starptautisko operāciju rajonos. 

Kopumā Rumānijā situācija apbruņo-
juma jomā ir ļoti bēdīga, jo PSRS laikos 
ražotais bruņojums ir novecojis, un nekas 
īsti nav stājies vietā. 2014. gadā veiktais 
Rumānijas militāro spēju izvērtējums lie-
cina, ka valstij trūkst tādu spēju kā artilē-
rija, prettanku ieroči, «zeme-gaiss» aizsar-
dzība, krasta aizsardzība un loģistikas 
atbalsts.8 Lēnā bruņojuma modernizācija 
un nomaiņa ir skaidrojama ar ierobežo-
tajiem finanšu resursiem, kā arī sliktu 

ilgtermiņa prioritāšu plānošanu. Pirms 
Ukrainas krīzes Rumānija aizsardzības 
sektoram vidēji tērēja 1,35 procentus no 
iekšzemes kopprodukta, kas ir aptuveni 
2,7 miljardi dolāru. Taču lielākā daļa no 
šiem līdzekļiem — 71,15 procenti — tika 
atvēlēta personāla uzturēšanai un tikai 
15,77 procenti — iepirkumiem.9 

Arī Rumānijai, tāpat kā Baltijas val-
stīm, līdz ar Ukrainas krīzes sākšanos 
nācās atskārst, cik ievērojams ir pašaizsar-
dzības spēju trūkums un cik lielas investī-
cijas ir nepieciešamas, lai atdzīvinātu piln-
vērtīgi funkcionējošu teritoriālās aizsar-
dzības modeli. Pirmais loģiskais solis bija 
paaugstināt finansējumu aizsardzībai, kas 
lielākoties bija viegli izdarāms konsolidētā 
viedokļa dēļ gan politiskās elites, gan sa-
biedrības vidū, ka Krievija ir uzskatāma 
par nacionālās drošības apdraudējumu. 

Draudu uztvere

Rumānijas un Krievijas attiecību vēs-
turi nevar raksturot kā pārlieku draudzī-
gu. Jau kopš Rumānijas valsts izveidoša-
nās 19. gadsimtā Krievija ir uztverta kā 

PĒTĪJUMS

RUMĀNIJAS CENTIENI 
ATTURĒT KRIEVIJU 
MELNĀS JŪRAS REĢIONĀ1

http://www.sargs.lv/


21TĒVIJAS SARGS, NR.8, AUGUSTS, 2018WWW.SARGS.LV

potenciāls apdraudējumus. Galvenais ie-
mesls ir bijušas Krievijas aktivitātes Mel-
najā jūrā, lai panāktu dominanti un no-
drošinātu sev pieeju Vidusjūrai. Laika 
gaitā Krievija ir vairākkārt centusies sa-
grābt Rumānijas teritorijas, kas pieguļ 
Melnajai jūrai, to stratēģiskās nozīmes dēļ. 
Strīda ābols abu pušu attiecībās ir bijušas 
arī teritoriālās nesaskaņas par noteiktām 
Moldovas teritorijām. Un vēl — Krievija 
atsakās atdot Rumānijas dārgumus, kurus 
tā nosūtīja glabāšanai uz Maskavu Pirmā 
pasaules kara laikā.10 Tādējādi Krievija 
tiek uztverta kā imperiālistiska valsts ar 
revizionistiskiem nolūkiem sagrābt savā 
pierobežā esošo Centrālās Eiropas un 
Austrumeiropas mazo valstu teritorijas. 
Arī sabiedrības vērtējums nav Krievijai 
simpatizējošs. 2015. gadā veiktajā sabied-
rības aptaujā 71 procents respondentu no-
vērtē Krieviju kā agresīvu valsti, savukārt 
58 procenti aptaujāto uzskata, ka Krievija 
ir galvenais apdraudējums Rumānijas na-
cionālajai drošībai.11

Mūsdienu ārpolitikas un drošības po-
litikas kontekstā abu valstu attiecības 
vienmēr ir bijušas vēsas trīs faktoru dēļ. 
Pirmais ir Rumānijas tiekšanās veidot cie-
šu sadarbību ar ASV, kas vainagojās kā 
dalība NATO, ASV militāro objektu uz-
ņemšana tās teritorijā un pats provokatī-
vākais solis — NATO pretballistisko raķe-
šu sistēmas izvietošana.12 Otrs faktors, 
kas skar ārpolitisko dimensiju, ir Bukares-
tes un Maskavas atšķirīgie viedokļi par 
Krievijas kaimiņvalstu ģeopolitisko orien-
tāciju. Sevišķi Moldovas gadījumā Rumā-
nija aktīvi aizstāv tās centienus integrēties 
ES un tādējādi mazināt Krievijas ietekmi. 
Visbeidzot, trešais faktors attiecas uz 
Melnās jūras drošības arhitektūru. Krie-
vijas vēlmei dominēt Melnajā jūrā ir stra-
tēģiska nozīme, lai nodrošinātu savu ie-
tekmi uz Dienvideiropas un Austrumei-
ropas valstīm, Balkāniem un Vidusjūru. 
Savukārt Rumānija vēlas ierobežot Krievi-
jas ietekmi Melnajā jūrā, palielinot tur 
NATO/ASV klātbūtni. Sevišķi svarīgi tas 
ir pēc Krimas aneksijas, kas stipri nosvēra 
spēku līdzsvaru par labu Krievijai.13 

Taču pa īstam trauksmes zvanus Ru-
mānija sāka zvanīt NATO pēc tam, kad 
Krievija apstiprināja savu jauno Jūras 
spēku doktrīnu 2015. gadā, atzīstot Mel-
nās jūras stratēģisko nozīmi par svarīgu 
savām nacionālās drošības interesēm un 
nospraužot militārās modernizācijas plā-
nus Sevastopolē izvietotajai Melnās jūras 
flotei. Tie paredz atvēlēt 2,5 miljardus do-
lāru līdz 2020. gadam, iegādājoties jaunus 
modernus jūras kuģus un zemūdenes ar 

spārnoto raķešu pārvešanas spējām, in-
tegrētu gaisa aizsardzības spēju un jūras 
desanta spēju. Savukārt Krimas pussala 
tiks militarizēta, lai nodrošinātu pilna 
spektra A2/AD spējas (pretinieka piekļu-
ves liegšana).14 Summējot visas šīs aktivi-
tātes, militārais līdzsvars Melnajā jūrā ir 
nosvēries par labu Krievijai. Loģiski, ka 
Rumānija saskata Krievijas A2/AD spējas 
kā tiešu apdraudējumu savai nacionālajai 
drošībai.15

Rumānijas atturēšanas centieni

Jau atkal gluži kā Baltijas valstis Rumā-
nija aktīvi darbojas gan nacionālā līmenī, 
lai stiprinātu savu teritoriālās aizsardzības 
modeli, gan arī NATO ietvaros, lai panāk-
tu, ka alianse pievērš lielāku uzmanību 
Melnās jūras reģionam. Attiecīgi nacionā-
lajā līmenī Rumānija, pirmkārt, palielināja 
finansējumu aizsardzībai līdz 2 procen-
tiem no IKP jau no 2017. gada un ir pau-
dusi apņemšanos saglabāt šādus tēriņus 
turpmākos 10 gadus. Otrkārt, tā ir apstip-
rinājusi virkni bruņoto spēku modernizā-
cijas programmu, lai celtu pašaizsardzī-
bas spējas. Treškārt, redzot NATO minsti-
nāšanos ar pienācīgu atbildi Krievijas 

dominantes nostiprināšanai Melnajā jūrā, 
Rumānija saskata stratēģiskās partnerības 
stiprināšanu ar ASV kā vienīgo iespēju 
veidot kaut cik ticamu Krievijas atturēša-
nas politiku.16 

Nepietiekama NATO atbilde ir skaid-
rojama ar diviem iemesliem. Pirmais ir 
politisks, jo NATO Melnās jūras reģiona 
dalībvalstis nespēj vienoties par Krieviju 
kā apdraudējumu. Bulgārijai ir ciešas eko-
nomiskās saiknes ar Krieviju. Savukārt 
Turcijas ārpolitika ir ārkārtīgi komplicēta, 
tāpēc vismaz šobrīd tā Krieviju neuztver 
kā apdraudējumu. Otrs iemesls ir tiesiskie 
ierobežojumi Melnajā jūrā, ko paredz 
1936. gadā pieņemtā Montrē konvencija 
(The Montreux Convention). Tā regulē jū-
ras karakuģu tranzītu Melnajā jūrā un 
stipri ierobežo NATO militārās klātbūtnes 
izvēršanu, lai tādējādi līdzsvarotu Krievi-
jas militāro pārsvaru. 

Līdz šim NATO īstenotās darbības, 
lai nomierinātu Rumānijas bažas, ir apro-
bežojušās ar politiskās solidaritātes žes-
tiem, kuriem ir minimāls militārais piene-
sums. NATO Velsas samita laikā tika pie-
ņemti lēmumi par NATO spēku integrētās 

�Turpinājums 22. un 23. lpp.
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 vienības un štāba un daudznacionāla di-
vīzijas štāba «Dienvidaustrumi» izveido-
šanu Bukarestē. Papildus tika apstipri-
nāts Rumānijas aizsardzības plāns jūras, 
gaisa vai sauszemes uzbrukuma gadīju-
mā.17 Savukārt NATO Varšavas samits bei-
dzās ar vilšanos, jo Rumānija nespēja sa-
ņemt tādu militāro klātbūtni kā Baltijas 
valstis un Polija. Apstiprināja klātesamī-
bu (tailored presence), paredzot militāro 
apmācību un militāro mācību organizēša-
nu, kas bija notikušas arī pirms tam. Vis-
beidzot — Briseles samits nenesa nekādus 
būtiskus uzlabojumus, akcents joprojām 

ir uz  brigādes apmācību, un zināšanai tika 
pieņemta Rumānijas iniciatīva veidot 
sauszemes spēku komandvadības štābu 
korpusa līmenī. Kā pozitīva attīstības ten-
dence ir vērtējama lielāka NATO uzmanī-
bas pievēršana Rumānijas Jūras spēkiem 
un to spējām. Samita deklarācijā tika iz-
virzīts mērķis, ka aliansei ir jāpalielina jū-
ras novērošanas spējas Baltijas un Melnajā 
jūrā un jāapkopo saraksts ar jūras kaujas 
spējām.18 Iespējams, ka pēc šī lēmuma se-
kos kādas praktiskas darbības, kuras varē-
tu vainagoties ar lielāku NATO jūras spēku 
klātbūtni Melnajā jūrā.

Lai līdzsvarotu Krievijas aktivitātes 
Melnajā jūrā, Rumānijai nākas paļauties 
uz ASV atbalstu. Visnozīmīgākais iegul-
dījums ir ballistisko raķešu aizsardzības 
sistēmas izvietošana Rumānijā 2016. ga-
dā, ko Krievijas puse uztver ļoti nopietni. 
Lai gan formāli tā skaitās kā NATO izvie-
tota sistēma, pēc būtības tā ir un paliek 
ASV. Par to arī nešaubās Krievijas puse. 
Kā norāda Sergejs Rogovs, bruņojuma 
kontroles eksperts, Krievija netic, ka šī 
sistēma ir izveidota tikai aizsardzības no-
lūkos. Maskava bažījas, ka no šīs sistēmas 
palaišanas iekārtām MK41 var palaist 
«Tomahawk» raķetes, kuras var sasniegt 
krievu stratēģiskos objektus.19 Papildus 
ASV izvietoja arī smago bruņojumu un 
spēkus uz rotācijas pamata.20  

Lai kompensētu NATO nepietiekamo 
klātbūtni Melnās jūras reģionā, Rumānija 
ir apņēmusies stiprināt savas pašaizsardzī-
bas spējas, fokusējoties uz A2/AD un Jūras 
spēkiem. Taču pirmais solis bija palielināt 
finansējumu aizsardzībai 2015. gadā un 
panākt apņemšanos starp politiskajām 
partijām, ka pēc 2017. gada, kad tiks sa-
sniegti divi procenti no IKP, tiks saglabāti 
šādu tēriņu griesti ilgtermiņā. Tas nozī-
mēja, ka 2016. gadā aizsardzībai atvēlēja  
3 miljardus dolāru, bet 2020. gadā tie jau 
būs 4,2 miljardi dolāru. Būtiski ir arī tas, 
ka Rumānija apņēmās 28,8 procentus no 
līdzekļiem atvēlēt bruņojumam un eki-
pējumam.21 Lai to veiktu efektīvi, Rumā-
nijas Aizsardzības ministrija pārskatīja 
spēju attīstības plānus un apstiprināja 
jaunu Rumānijas bruņoto spēku attīstības 
plānu 2017.—2026. gadam. Tas paredz 
līdz 2026. gadam jaunām ieroču sistē-
mām un ekipējumam tērēt 9,8 miljardus 
eiro. Militārās modernizācijas program-
mā kā prioritātes tiek izvirzītas — tālās un 
tuvējās darbības gaisa aizsardzības sistē-
mas, krasta aizsardzības sistēmas, daudz-
funkcionālas korvetes, komandvadības 
sistēmas, kājnieku kaujas mašīnas, bruņu-
transportieri.22 Jūras spēku modernizā-
cija paredz attīstīt tādas spējas kā pret-
zemūdens karadarbība, pretkuģu raķetes, 
pretgaisa raķešu sistēmas uz kuģiem. Bū-
tiska Jūras spēku modernizācijas pro-
grammas daļa ietver divu no Apvienotās 
Karalistes 2003. gadā iegādāto daudz-
funkcionālo fregašu uzlabošanu.23 

Savukārt Gaisa spēku spēju uzlaboša-
nas nolūkos Rumānija plāno iegādāties  
piecus «Lockheed Martin» F-16 gaisakuģus 
no Portugāles (12 gaisakuģus tā jau iegā-
dājās 2013. gadā) un vēl 36 F16 gaisaku-
ģus, iespējams, no ASV, Grieķijas un 
Izraē las.24 Starp prioritātēm ir arī gaisa 
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PĒTĪJUMS

telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzī-
bas spējas. Rumānija veic piecu taktisko 
bezpilota lidaparātu iegādi un vienojusies 
ar ASV par «Patriot» raķešu sistēmas ie-
pirkumu 3,9 miljardu dolāru vērtībā. Sis-
tēma sāks darboties 2020. gada vidū.25

Summējot var secināt, ka Rumānijas 
galvenie centieni, lai stiprinātu savu aizsar-
dzības sektoru, galvenokārt fokusējas tieši 
uz bruņoto spēku modernizāciju, kurai 
tiek atvēlēti ievērojami finansiālie resursi. 
Interesantā kārtā starp tās prioritātēm nav 
bruņoto spēku personāla palielināšana, 
kas, piemēram, Baltijas valstīm ir sevišķi 
sāpīgs jautājums. Lai gan modernizācijas 
plāni ir apstiprināti, iepirkumi ir sarunāti 
un finanšu resursi ir atvēlēti, Rumānija 
saskaras ar vairākām problēmām. 

Izaicinājumi

Pastāv vairāki šķēršļi, kas traucē Ru-
mānijai samazināt Krievijas dominanti 
Melnajā jūrā un veidot kaut cik ticamu at-
turēšanas politiku. Pirmais iemesls jau ti-
ka minēts, proti, tā ir nevienprātība NATO 
ietvaros par to, kādai vajadzētu būt tās po-
litikai Melnās jūras reģionā. Līdz šim visi 

Rumānijas centieni panākt lielāku alian-
ses klātbūtni tās teritorijā ir cietuši ne-
veiksmi. NATO pasivitāte ir skaidrojama 
ar tiesiskiem ierobežojumiem par jūras 
spēku izvietošanu Melnajā jūrā, taču pa-
matproblēma slēpjas politikā, proti, tā 
saistīta ar divu citu šī reģiona valstu nevē-
lēšanos provocēt Krieviju. Lai gan Turcija 
un Bulgārija ir paudušas bažas par Krievi-
jas pieaugošo militāro pārspēku reģionā, 
tās dažādu politisku un ekonomisku ap-
stākļu dēļ neuzskata to par reālu apdrau-
dējumu un nevēlas pasliktināt attiecības 
ar Kremli. 

Savukārt otrs iemesls sakņojas Rumā-
nijas iekšpolitikā. Politisko partiju pausto 
apņemšanos tērēt aizsardzībai nākamajā 
desmitgadē vismaz divus procentus no IKP 
var kavēt dažādi iekšpolitiskie satricināju-
mi. Tie, kuri seko 2018. gada augustā no-
tiekošajiem sabiedrības pretkorupcijas 
protestiem Bukarestes ielās, var pārlieci-
nāties, cik samilzusi problēma ir korupcija 
politiskajā elitē un valsts pārvaldē. Piemē-
ram, Baltijas valstis runā par sabiedrības 
izturētspējas celšanu un ar to saprot sa-
biedrības lielāku iesaisti aizsardzībā un 
civilās aizsardzības sistēmas stiprināšanu, 

bet Rumānijai izturētspējas panākšanā pir-
mais solis ir izskaust korupciju. Ikvienam 
skaidrs, ka korumpēti politiķi un ierēdņi ir 
gluži kā uzaicinājums Krievijai izmantot 
savas hibrīdkara metodes. Līdz ar to iekš-
politiskie satricinājumi var kavēt iecerēto 
ilgtermiņa bruņoto spēku modernizāciju. 
Papildu bažas raisa iecerēto daudzo dārgo 
iepirkumu caurspīdīgums un iekļaušanās 
nospraustajos termiņos. Gluži kā Latvijā, 
arī Rumānijā iepirkumu process ir ārkār-
tīgi piņķerīgs un laikietilpīgs. 

Tas liek apšaubīt, vai nacionālajā līme-
nī Rumānijai izdosies pietiekamā apjomā 
un kvalitātē kāpināt tās pašaizsardzības 
spējas, lai atturētu Krieviju Melnajā jūrā. 
Par spīti modernizācijas programmām, 
bruņotajos spēkos joprojām trūkst daudz 
spēju un esošais bruņojums ir novecojis. 
Turklāt, ņemot vērā NATO salīdzinoši ie-
robežoto iesaisti, ir pāragri runāt par to, 
ka Rumānija ir spējīga atturēt Krieviju. 
Vairāk gan tie izskatās pēc centieniem 
demonstrēt, ka Rumānija uztver Krievijas 
apdraudējumu nopietni, ka tā ar ASV at-
balstu cenšas vismaz kaut kādā mērā līdz-
svarot Krievijas militārās aktivitātes Mel-
najā jūrā.   

Nacionālajos bruņotajos spēkos sā
kās pirmais rezervistu apmācības kurss, 
kurā brīvprātīgi militārās pamatiemaņas 
apgūst 42 rezervisti — bruņoto spēku 
rezervē ieskaitītie pilsoņi bez militārām 

iemaņām. Apmācību sekmīgi apguvušos rezer
vistus ieskaitīs rezerves karavīros.

Kājnieku skolā Alūksnē rezervisti apgūst 
militārās pamatiemaņas individuālās apmācības 
līmenī. Notiek arī ieroču un šaušanas apmācība, 
normatīvo aktu, lauka administrācijas un kaujas 
iemaņu, topogrāfijas, orientēšanās, sakaru apmā
cības un medicīnas nodarbības, tostarp, pirmās 

palīdzības sniegšanas pamatapmācības. Apmā
cība norit klātienē apmācību telpā, apvidū un 
lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka no
darbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un prak
tiskās ieskaites. Apmācības noslēgumā rezer
visti Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes sastāvā piedalās militārajās mācībās 
«Namejs 2018».

Militārās apmācības laikā rezervisti pilda 
aktīvo dienestu, viņiem ir karavīra statuss un 
mācību laiks tiek ieskaitīts viņu izdienas stāžā. 
Rezervistus nodrošina ar dzīvojamo telpu ka
zarmā vai lauka apstākļos — teltī, ar karavīra 

uzturdevu, formas tērpu un nepieciešamo inven
tāru. Par katru militāro mācību dienu viņiem iz
maksā kompensāciju. 

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kur
su, rezervisti 25. augustā dos karavīra zvērestu, 
saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizāci
jas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku 
rezervē rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot 
pildīt rezerves karavīra pienākumus — ieras
ties uz kārtējām vai pārbaudes mācībām, lai sa
glabātu un pilnveidotu noteiktai militārai spe
cialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas 
un sagatavotību.

28
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Foto  — Gatis Dieziņš.
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VIDES PROJEKTI

Arta Krūmiņa,
projekta «Putni Ādažos» komunikācijas vadītāja.

Šī gada 31. augustā noslēgsies Eiropas Savienības LIFE pro-
jekts «Putni Ādažos», kuru īstenoja Valsts aizsardzības militāro 
objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC) sadarbībā ar projekta 
partneriem — Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrību, A/S «Latvijas valsts meži» un Sējas nova-
da domi.

«Putni Ādažos» ir jau otrais LIFE programmas projekts, kas 
tiek īstenots Ādažu poligonā, kura robežās 80% pārklājas ar īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām. Lielākā daļa poligona pārklā-
jas ar aizsargājamo ainavu apvidu «Ādaži» (AAA «Ādaži»), kas 
iekļauts «Natura 2000» tīklā. AAA «Ādaži» ir izveidots, lai sagla-
bātu Baltijā lielāko virsāju un smiltāju kompleksu. LIFE pro-
gramma piešķir ievērojamus finanšu līdzekļus dabas saglabāša-
nas pasākumiem visā Eiropā. Tas, ka LIFE programmas projekts 
jau atkārtoti tiek īstenots AAA «Ādažos», ir ne vien liels finansiāls 
ieguldījums teritorijas apsaimniekošanā un attīstībā, bet arī atzi-
nība par dabas vērtību saglabāšanu Eiropas mērogā. 

Par Ādažu poligona aizsākumu var uzskatīt 1928. gadu, kad 
Latvijas armijai Ādažu pagastā piešķīra teritoriju Gaujas labajā 
krastā. Teritorijas lielāko daļu veidoja smilšaini līdzenumi, kāpas 
un to ieplakas, kur saimniekoja zemnieki. Pēc Otrā pasaules kara 
Ādažu poligons kļuva par sabiedrībai slēgtu teritoriju. Izbraukā-
šana ar militārajiem transportlīdzekļiem un periodiska teritorijas 
aizdegšanās pēc munīcijas lietošanas sekmēja lielu virsāju platību 
izveidošanos. 

1998. gadā poligona teritorija kļuva pieejama dabas pētnie-
kiem, kuri Ādažos atklāja Baltijas valstīs lielāko virsāju un smiltā-
ju kompleksu, Eiropas mērogā nozīmīgu retu un aizsargājamu 
putnu barošanās un ligzdošanas vietas. Pēc neatkarības atjauno-
šanas strauji samazinājās militāro mācību intensitāte, un teritori-
jas centrālajā daļā lielas platības aizauga. Tāpēc jau no 2006. gada 
VAMOIC poligonā īsteno dabas saglabāšanas pasākumus, kuri 
ilgtermiņā nodrošina labvēlīgus apstākļus ne vien putniem, rāpu-
ļiem un kukaiņiem, bet arī uzlabo un paplašina Nacionālo bruņo-
to spēku mācību vietas. Virsāji (līdzīgi kā pļavas) ir no traucēju-
miem atkarīgas dzīvotnes. Neapsaimniekots virsājs aizaug ar 
krūmiem un kokiem, tāpēc ilgstoši virsājs var pastāvēt tikai tad, 
kad to regulāri apsaimnieko — nogana, pļauj vai kontrolēti dedzi-
na. Dabas saglabāšanas pasākumi, ko īsteno VAMOIC, nodro-
šina līdzsvaru starp virsāja aizaugšanu un pārmērīgu noplici-
nāšanu. Projektā tika atjaunoti arī meži un purvi. Šo dzīvotņu 
atjaunošana nodrošina skaņas un ugunsdrošības buferzonu 
starp civilajām un militārajām teritorijām.

Arī citur Eiropā militārie poligoni ir iekļauti īpaši aizsargāja-
mu dabas teritoriju tīklā «Natura 2000». Intensīvi izmantotās 
militārās teritorijās izveidojas plašas, no traucējumiem atkarīgas, 
citur reti sastopamas dzīvotnes. Dabas saglabāšanas pasākumos 

militārajos poligonos īpaša uzmanība tiek pievērsta arī zonām 
starp infrastruktūru objektiem — dabiskas vides salas, kas kalpo 
kā ekoloģiskās kabatas (patvēruma vietas) dzīvniekiem un au-
giem.   

Foto — Ādažu poligons/Aizsargājamo ainavu apvidus 
«Ādaži» no putna lidojuma. (c) Vsrž. Gatis Indrēvics, 

Kaujas audiovizuālā grupa, speciāli projektam 
«Putni Ādažos».

PAR ZALU 
PAT VĒL ZALĀKS IR MŪSU... 
ĀDAŽU POLIGONS!
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Arī pēc projekta beigām ikviens interesents par Ādažu poli-
gona dabas vērtībām varēs uzzināt:
• Projekta mājaslapā www.putniadazos.lv;
• Informācijas stendos poligona teritorijā;
• Skatoties filmas «Putni ierakumos» un «Videi draudzīgs 

karavīrs» Latvijas armijas YouTube kanālā;
• Apmeklējot vides izglītības ekspozīciju Ādažu militārās 

bāzes Labklājības centrā.

Atceries! 
Mūsu visu pienākums ir aizsargāt Latviju — 
gan tās cilvēkus, gan skaisto dabu!

• Tev ir kādi jautājumi par dabas saglabāšanas pasākumiem 
Ādažu poligonā? 

• Poligonā tiek plānotas mācības un tu vēlies precizēt dabas 
aizsardzības prasības?
Sazinies ar VAMOIC Vides nodaļu!

VIDES PROJEKTI

KĀPĒC ĀDAŽU POLIGONĀ 
SVARĪGI ĪSTENOT DABAS 
SAGLABĀŠANAS PASĀKUMUS

1. Svarīgi saglabāt un atjaunot virsāju, jo viršu audzes 
pasargā augsni no erozijas, un mācību laikā notiek 
mazāka smilšu putēšana. 

2. 90. gadu beigās Ādažu poligons lielās platībās aizauga ar 
krūmiem, tāpēc svarīgi atjaunot klajās ainavas, lai būtu 
plašākas vietas, kur veikt militāro apmācību un mācības. 

3. Mežs nodrošina iespēju veikt taktiskās mācības dabiskā 
vidē.  Koku var nocirst dažās minūtēs, bet lieli koki mežā 
atjaunojas vairāk nekā 40 gadu laikā. Tāpēc svarīgi 
mācību laikā, cik vien ir iespējams, saudzēt kokus. 

4. Mežs nodrošina trokšņu un putekļu buferzonu starp 
poligonu un civilajām teritorijām.

5. Poligona teritorijai lielās platībās pieguļ sausi un 
degradēti purvi, tāpēc nepieciešams atjaunot purvu 
hidroloģisko režīmu, jo tad ūdens paliks purvā un 
neapplūdinās pārējo poligona daļu.

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija 
(«DAIF Latvija») no šā gada augusta aicina zinātnes un 
biznesa pārstāvjus sniegt piedāvājumus Latvijas un 
starptautiskajai drošībai Latvijas Drošības un 
aizsardzības klastera (DAK) izveidotā e-katalogā.
«DAIF Latvija» aicina uzņēmumu pārstāvjus un 
zinātniekus informēt par savu piedāvājumu un 
alternatīviem risinājumiem apgādē, par tehnoloģiju 
attīstību un inovācijām, lai sniegtu kvalitatīvus un 
efektīvus drošības un aizsardzības risinājumus. 
E-katalogs interneta vietnē www.cluster.lv 
nodrošinās visaptverošu daudznozaru informāciju 
par pieejamajiem produktiem un pētniecību Latvijā 
drošības un aizsardzības vajadzībām, veicinās atklātību 
un caurspīdīgumu, izvirzot tehniskās un kvalifikācijas 
prasības aizsardzības un drošības jomu iepirkumos.

DAK e-kataloga mērķis ir apkopot vienuviet Latvijas zinātnes 
un uzņēmējdarbības pārstāvju piedāvājumus Latvijas un ārvalstu 
drošības un aizsardzības iestādēm un organizācijām. Informāciju 
juridiskās personas var ievietot angļu un latviešu valodā bez mak-
sas un to aktualizēt pēc nepieciešamības. «DAIF Latvija» ar e-ka-
talogu iepazīstina savus sadarbības partnerus Latvijā un ārze-
mēs, lai veicinātu Latvijas produktu atpazīstamību un attīstību 
atbilstoši militārajiem standartiem un drošības prasībām. 

«DAIF Latvija» valdes priekšsēdētāja Elīna Egle paskaidro: 
«E-katalogs ir iespēja Latvijas uzņēmumu produktiem un pakal-
pojumiem kļūt redzamākiem Latvijas drošības un aizsardzības 

iestāžu pārstāvjiem un ārvalstu partneriem. E-katalogs ir risinā-
jums tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk un sadarboties, attīstot valsts 
aizsardzību un stiprinot iekšējo drošību.» 

Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes šobrīd vie-
nuviet publicē aktuālos iepirkumus un arī tirgus izpētes noteik-
tās aizsardzības spēju attīstības jomās, veic konsultācijas ar uzņē-
mumiem un zinātniekiem «Industrijas dienu» ietvaros un sekto-
rālās darba grupās par aizsardzības spēju attīstību nākotnē. Ak-
tīvs dialogs sniedz izpratni par šodienas un nākotnes vajadzī-
bām, biznesa iespējām un perspektīviem pētniecības virzieniem. 
Tomēr pieaugošās Latvijas investīcijas drošības un aizsardzības 
vajadzībām nebūs pietiekamas, lai varētu attīstīties uzņēmumi, 
kuri specializētos tikai gala produktu piegādē. «DAIF Latvija»  
tādēļ apvieno resursus, veido partnerības ar ārvalstu uzņēmu-
miem, konsorcijus starptautiskām programmām, izstrādā e-ka-
talogu un veic citus pasākumus, lai uzņēmumu un zinātnisko 
institūciju veikums būtu pamanāms un rosinātu eksportu ar 
DAK starpniecību. 

Lai Latvijas uzņēmumi varētu specializēties un attiecīgi spētu 
piedāvāt mērķtiecīgi radītus produktus drošības un aizsardzības 
nozares vajadzībām, ir vajadzīgi plašāki noieta tirgi Eiropā un ci-
tur pasaulē, — ir nepieciešama aktīva Latvijas uzņēmumu dalība 
citu valstu un starptautisko organizāciju programmās un iepirku-
mos. Diemžēl informācijas un atpazīstamības trūkums ir viens 
no visbiežāk minētajiem šķēršļiem, ko nosauc ārvalstu lielo uzņē-
mumu pārstāvji un tirdzniecības aģenti, kad viņi vēlas piesaistīt 
Latvijas partnerus nacionālos projektos vai starptautiskās pro-
grammās. Arī starptautiskās aģentūras, piemēram, NATO Komu-
nikācijas un informācijas aģentūra (NCIA), Atbalsta un iepirku-
ma aģentūra (NSPA), Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA), 
praktizē informācijas apkopošanu vienuviet, apzinot piedāvāju-
mu un potenciālo sadarbības partneru interesi. «DAIF Latvija» 
aicina šo starptautisko praksi īstenot arī Latvijā!

«DAIF LATVIJA» 
AICINA 

http://www.putniadazos.lv/
http://www.cluster.lv/
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29. jūlijā Krievijas Jūras kara flote (un ne tikai jūrnieki) svinē-
ja savus svētkus — militāro kuģu parādes bija organizētas visās 
četrās flotēs (Baltijas flotē — Baltijskas un Ļeņingradas jūras ka-
rabāzē, Ziemeļu flotē — Severomorskā un Poļarnijā, Melnās jūras 
flotē — Sevastopolē un Novorosijskā, Klusā okeāna flotē — Vla-
divostokā un Kamčatkas Petropavlovskā), Kaspijas flotilē (Astra-
haņā), kā arī Krievijas flotes bāzēšanās punktā Tartusā Sīrijā. Ko-
pumā tika demonstrēta vairāk nekā trešdaļa formāli kaujas sastā-
vā esošo 1. un 2. ranga virsūdens kuģu un zemūdeņu. Ievērojams 
to skaits nav operacionālā gatavībā, jo notiek vai arī tiek gaidīts 
remonts. Daļa pilda operacionālos uzdevumus Vidusjūrā vai tā-
lākos ūdeņos.

Sanktpēterburgā parādi pieņēma prezidents Vladimirs Pu-
tins, aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un Krievijas jūras spēku 
virspavēlnieks Vladimirs Koroļovs, savukārt premjerministrs 
Dmitrijs Medvedevs viesojās Sevastopolē.

No Baltijas flotes sastāva galveno bāzu Baltijskas un Kronšta-
tes reidos un Sanktpēterburgā — Ņevas upē — tika izvesti 80 kau-
jas un palīgkuģi. Sanktpēterburgā — dīzeļzemūdene «Dmitrov», 
fregate «Admiral Makarov», korvete «Boikij», mazie raķešu kuģi 
«Uragan» un «Ļiveņ», mazais pretzemūdeņu kuģis «Kazaņec», 
lielais desantkuģis «Minsk», mīnu traleri «Aļeksandr Obuhov», 
BT-115 un RT-57. Kronštatē — atomzemūdene «Orjol», dī-
zeļzemūdene «Vladikavkaz», raķešu kreiseris «Maršal Ustinov», 
lielais pretzemūdeņu kuģis «Severomorsk», fregate «Admiral 
Gorškov», korvete «Soobraziteļnij», arī mazie raķešu kuģi 
 «Serpuhov» un «Geizer», mazie pretzemūdeņu kuģi «Urengoj» un 
«Zeļenodoļsk», lielie desantkuģi «Ivan Gren» un «Koroļov», sakaru 
kuģis «Ivan Hurs» u.c.   Baltijskā — iznīcinātājkuģis (pēc krievu  
20. gadsimta terminoloģijas — eskadras mīnu kuģis) «Nastoijčivij», 
korvete «Stereguščij», lielais desantkuģis «Kaļiņingrad». Visos gadī-
jumos klāt bija arī mazākas kaujas un palīgvienības — raķešu un 
artilērijas kuteri, «Djugoņ», «Serna» un «Raptor» tipu desant-
kuteri, «Gračonok» tipa pretdiversiju kuteri un citi peldlīdzekļi.

Būtībā tika demonstrētas gandrīz visas pārvietoties spējīgās 
Baltijas flotes kaujas platformas.

Zīmīga bija Ziemeļu flotes okeāna zonas lielo kaujas kuģu 
«Orjol», «Vladikavkaz», «Maršal Ustinov» un «Severomorsk» iera-
šanās Baltijas jūrā — tas nenotiek pārāk regulāri.

22350. projekta «Dozornij» [NATO nosaukums — «Gorshkov 
class»] fregate «Admiral Flota Sovetskovo Sojuza Gorškov» ir 
pats jaunākais Krievijas Jūras kara flotes kuģis — tā nodošanas 
akts tika parakstīts dienu pirms parādes — 28. jūlijā. Tiesa gan, 
fregates būve un izmēģinājumi kopumā ilga vairāk nekā 12 gadus; 
amerikāņiem tāds laika periods nav nepieciešams pat aviācijas 
bāzes kuģa pabeigšanai.

«Admiral Gorškov» sērijas būve ir uzticēta kuģubūves rūpnī-
cai «Severnaja verfj» Sanktpēterburgā. Fregate ir par 1000 t lielā-
ka nekā iepriekšējie padomju sargkuģi, kas ļauj padarīt to par 
universālu platformu, kura spēj cīnīties ar virsūdens, zemūdens 
un gaisa pretiniekiem. 

Kuģi ir apgādāti ar fregatei neparasti spēcīgām ieroču sistē-
mām, kuru pamatu veido vertikālās starta iekārtas astoņām 
pretkuģu raķetēm «Oniks» vai «Kaļibr» (arī «kuģis–zeme» klases) 
un PGA kompleksa «Redut» 32 tālā/vidējā darbības rādiusa raķe-
tēm 9M96E2/9M96E vai 128 tuvā darbības rādiusa raķetēm 
9M100, t.sk. dažādās kombinācijās. No kompleksa «Paket» ar 
mazkalibra torpēdām ir iespējams šaut uz zemūdenēm un preti-
nieka torpēdām.

Pašlaik ir plānots uzbūvēt astoņus «Admiral Gorškov» tipa ku-
ģus. «Admiral flota Kasatonov» nodošana flotei iespējama gada 
beigās.

Īpaši jānorāda uz 21631. projekta «Bujan-M» [NATO no-
saukums — «Buyan-M»] mazā raķešu kuģa «Serpuhov» klāt-
būtni — 2016. gadā divi Melnās jūras flotes mazie raķešu kuģi 
«Zeļonij Dol» un «Serpuhov» tika pārdislocēti uz Baltijas jūru, 
ievērojami pastiprinot Baltijas flotes tālās sniedzamības spējas — 
šīs samērā nelielās (950 t ūdensizspaida) platformas vertikālās 
starta iekārtās nes astoņas kompleksa «Kaļibr-NK» [NATO no-
saukumi SS-N-27, SS-N-30 «Sizzler»] raķetes, kuras nodrošina 
ne tikai ievērojamas pretkuģu spējas, bet arī operacionāla līmeņa 
«kuģis–zeme» potenciālu. No pozīcijām Baltijas jūras akvatorijā 
spārnotās raķetes 3M-14T spēj sasniegt mērķus visā Eiropas te-
ritorijā.

Šos ieročus Krievijas Jūras kara flote intensīvi izmantoja Sīri-
jas kampaņā, apšaudot mērķus no zemūdenēm un raķešu ku-
ģiem, kuri atradās Vidusjūras un Kaspijas jūras akvatorijā.

Interesantākā bija Baltijas flotes jaunāko spēku dalība parā-
dēs. 11711. projekta [NATO nosaukums — «Ivan Gren class»] 
lielais desantkuģis «Ivan Gren» (6000 t) ir Krievijas JKF jau-
nākais desantkuģis, kura būve Kaļiņingradā ilga vairāk nekā 
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desmit gadus. Flote to oficiāli saņēma 20. jūnijā. Projekts neat-
spoguļo jaunus desanta izsēdināšanas principus, kurus flote cerē-
ja iegūt, iegādājoties «Mistral» tipa universālos desantkuģus 
Francijā. Divi helikopteri un saliekamais pontonu tilts tomēr ne-
var nodrošināt pilnvērtīgu «aizhorizonta desantēšanu». 

Kuģa celtspēja nodrošina jūras kājnieku bataljona, 13 kaujas 
tanku vai 36 bruņutransportieru pārvadāšanu. Tehniku iekraut 
un izkraut var pa priekšējo un aizmugurējo rampu vai ar 16 t 
celtņa palīdzību caur lūku korpusa vidusdaļā. 

Sērija acīmredzot aprobežosies ar diviem kuģiem. Šī projekta 
otrais un beidzamais kuģis «Pjotr Morgunov» jau ir nolaists ūdenī.

Mazais raķešu kuģis «Uragan» ir pirmais 22800. projekta 
«Karakurt» [NATO nosaukums — «Uragan class»] pārstāvis.  
800 t lielo kuģu galvenais uzdevums ir kalpot par raķešu kom-
pleksa «Kaļibr-NK» nesējplatformām — astoņās vertikālās šahtās 
virsbūves vidū iespējams ielādēt «kuģis–kuģis» vai «kuģis–zeme» 
klases raķetes; galvenā problēma ir mērķnorāde attālumā, kas 
pārsniedz paša nesēja novērošanas spējas.

Par projekta nozīmību Krievijas flotei liecina fakts, ka šo ku-
ģu būve ir uzsākta vienlaikus trijās kuģubūves rūpnīcās pie Sankt-
pēterburgas un Krimā, kurām pievienosies arī Amūras kuģubū-
ves uzņēmums. 2017. gadā pavisam tika pasūtīti 18 «Karakurt» 
klases mazie raķešu kuģi, kurus triecientempā plānots nodot līdz 
2020. gada beigām.

12700. projekta «Aļeksandrit» [NATO nosaukums — 
«Alexandrit class»] jūras traleris «Aļeksandr Obuhov» (sākotnēji 
klasificēts kā bāzes traleris) ir vismodernākā Krievijas pretmīnu 
spēku platforma, būtībā — mīnu meklētājs un iznīcinātājs. Pirmā 
sērijas kuģa «Aļeksandr Obuhov» būve uzņēmumā «Sredņe-Ņevskij 
sudostroiteļnij zavod» pie Sanktpēterburgas ilga piecus gadus, 
nākamie tik daudz laika neprasīs. 

Līdz 2027. gadam bez prototipa «Aļeksandr Obuhov» plānots 
uzbūvēt vēl deviņus mīnu meklētājus. Nākotnē to skaits var palie-
lināties līdz dažiem desmitiem.

Kuģu oriģinālā konstruktīvā īpatnība ir monolīts stikla-
šķiedras korpuss. Pretmīnu aprīkojums — mīnu meklēšanas 
hidrolokators, tālvadības zemūdens aparāti un bezpilota pret-
mīnu kuteri, kontakta un akustiskie traļi, automatizētā vadības 
sistēma. Kuģi ir izmantojami arī dažādu tipu enkuru un gultnes 
mīnu izvietošanai.

25. jūnijā flotei nodotais 18280. projekta [NATO nosau-
kums — «Yuriy Ivanov» class] izlūkošanas kuģis «Ivan Hurs» 
(publiski dēvēts par speciālo sakaru kuģi) ir otrais sava tipa pār-
stāvis; sērijas prototips «Jurij Ivanov» kalpo Ziemeļu flotē jau 
vairākus gadus. Šie kuģi ir domāti radioizlūkošanas, radioelek-
troniskās cīņas uzdevumu un sakaru nodrošināšanai flotes līmenī. 
Sanktpēterburgas uzņēmumā «Severnaja verfj» tiks uzbūvēts pa 
kuģim katrai Krievijas jūras spēku flotei.

Foto — no militāro kuģu parādes 2018. gada 29. jūlijā.
Sagatavojis Dr. chem. atv. pltn. Indulis Skrastiņš.

 1. Raķešu kreiseris «Maršal Ustinov».
2. Lielais pretzemūdeņu kuģis «Severomorsk». 
3. Fregate «Admiral Flota Sovetskovo Sojuza Gorškov».
4. Lielais desantkuģis «Ivan Gren».
5. Mazais raķešu kuģis «Uragan».
6. Jūras traleris «Aļeksandr Obuhov».
7. Izlūkošanas kuģis «Ivan Hurs».
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Tieši pirms desmit gadiem, proti, 2008. gada 8. augustā, sākās 
karš starp Krievijas Federāciju un Gruziju. Agrā rītā sākās aktīvā 
kaujas darbība — Krievijas vadība nolēma ar militāru spēku 
iejaukties Gruzijas iekšpolitisko jautājumu risināšanā. Pasaule  
šo militāro konfliktu iepazina kā piecu dienu karu. Aktīva 
kaujas darbība notika līdz 12. augustam, un šajā laikā Gruzijā 
gāja bojā 408 cilvēki — gan militārpersonas, gan civiliedzīvotāji. 

Pēc Padomju Savienības sabrukuma Gruzija pasludināja savu 
nacionālo neatkarību, taču jau drīz vien par savu atdalīšanos no 
Gruzijas paziņoja divas tās provinces: Abhāzija un Dienvidoseti-
ja. Arvien pieaugošais etniskais konflikts 1991. un 1992. gadā 
pārauga atklātā karadarbībā starp Gruzijas bruņotajiem spēkiem 
un separātistu kaujiniekiem, turklāt abhāzu un osetīnu pusē ka-
roja daudzi Krievijas algotņi. 20. gs. 90. gadu vidū ar starptautis-
ku vidutāju palīdzību izdevās panākt karadarbības pārtraukumu. 
Lai arī abas separātiskās provinces juridiski palika Gruzijas sastā-
vā, tās vienpusējā kārtā pasludināja neatkarību, un šajās teritori-
jās Krievija ieveda savu «miera uzturēšanas» karaspēku. Krievija 
arī aktīvi sāka lobēt pašpasludinātās valstis Abhāziju un Dienvid-
osetiju starptautiskajā politiskajā arēnā un neoficiāli piegādāja 
bruņojumu abhāzu un dienvidosetīnu kaujinieku bruņotajiem 
formējumiem, kurus Gruzijas valsts uzskatīja par nelikumīgiem. 
Sevišķi saspringta situācija izveidojās tieši Dienvidosetijā, kur 
bija jūtams, ka abas puses gatavojas konflikta atrisināšanai ar 
militāru spēku. 2008. gada 7. augusta vēlā vakarā Gruzijas valdība 
paziņoja, ka Dienvidosetijas teritorijā esošos gruzīnu apdzīvotos 
ciematus un arī Gruzijas teritoriju apšaudot no Dienvidosetijas. 
Gruzijas prezidents Mihails Saakašvili paziņoja par nodomu paš-
pasludinātajā Dienvidosetijā ieviest konstitucionālo kārtību, un 
8. augusta rītā Gruzijas armija ieņēma lielāko daļu no Dienvid-
osetijas galvaspilsētas Chinvali, no kurienes, pēc Gruzijas varas 
iestāžu teiktā, bija notikusi artilērijas apšaude. 

Tomēr, kā bija prognozēts, Maskava nevēlējās samierināties 
ar prokrieviski noskaņoto dienvidosetīnu kaujinieku zaudējumu, 
un Gruzijas teritorijā iebruka jau iepriekš pie tās robežām sapul-
cinātais Krievijas karaspēks. Krievijas plašsaziņas līdzekļi apvai-
noja Gruziju mērķtiecīgā Chinvali iznīcināšanā un genocīdā pret 
osetīnu tautu. Jau tajā pašā dienā Krievijas armija pārgāja plašā 
uzbrukumā pret Gruzijas bruņotajiem spēkiem ne vien Dienvid-
osetijā, bet arī Gruzijas teritorijā. Krievijas militārā aviācija uzsā-
ka Gruzijas pilsētu bombardēšanu no gaisa, par mērķiem izvēlo-
ties ne tikai militāros objektus, bet arī civilās būves. Savukārt 
Krievijas Melnās jūras kara flotes jūras kājnieku vienības ieņēma 
Gruzijas galveno ostas pilsētu Poti, ostas reidā iznīcinot visus tur 

esošos kuģus. Krievijas puse gan noliedza, ka tās karaspēks ir 
ieņēmis šo ostas pilsētu, paziņojot, ka Poti īslaicīgi esot uzturēju-
šās nelielas izlūku vienības. 

Gruzijas valdība 8. augustā paziņoja, ka sakarā ar Krievijas 
tiešu militāru iebrukumu Gruzijas bruņotie spēki tiek atvilkti no 
Chinvali un gruzīnu puse vienpusējā kārtā pārtrauc uguni. Tāpat 
Gruzija lūdza starptautiskās sabiedrības palīdzību Krievijas no-
mierināšanā un konflikta izbeigšanā, jo tās bruņotie spēki bija 
pārāk vāji, lai pretotos agresoram. Taču Krievijas armija turpināja 
sauszemes iebrukumu — tā ieņēma Gruzijas pilsētas Gori, Senaki 
un Poti, turpinājās uzlidojumi gruzīnu pilsētām. Gruzīnu žurnā-
lists Goga Apciauri toreiz kā «Radio Brīvība» korespondents at-
radās Gori pilsētā un bija aculiecinieks tur notiekošajam: 

«8. augustā Krievijas aviācija jau bombardēja Gori, taču upu-
ru todien vēl nebija. 9. augustā kļuva daudz grūtāk — Krievijas 
aviācija pilnībā kontrolēja gaisa telpu virs pilsētas un sāka bom-
bardēt dzīvojamās mājas, slimnīcas, valsts iestādes. Pilsētu ieņē-
ma Krievijas karaspēks, un krievu ģenerālmajors Vjačeslavs Bo-
risovs (toreiz viņš bija arī Krievijas desantkaraspēka pavēlnieka 
vietnieks) pasludināja sevi par pilsētas komandantu. Pie viņa ta-
jās dienās klāt gāja cilvēki un jautāja, ko te dara krievu armija, 
viņš atbildēja, redz, vēlējāties skriet uz NATO, tātad pelnīti saņē-
māt šo… Krievu kara tehnika patrulēja pilsētā. Vispirms viņi iz-
laupīja Gori, no ēkām nesot ārā sadzīves tehniku, datorus.» 

12. augustā sākās Krievijas armijas vienību uzbrukums Gru-
zijas teritorijai no Abhāzijas. Gruzijas valdība un armijas vadība 
sāka gatavoties valsts galvaspilsētas Tbilisi aizstāvēšanai, kas, par 
laimi, nebija jādara — šajā dienā ar Eiropas Savienības institūciju 
un Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī starpniecību Gruzijai pie-
dāvāja parakstīt pamieru, kura galvenie nosacījumi bija karadar-
bības pārtraukšana un karojošo pušu militāro vienību atiešana uz 
2008. gada 7. augusta pozīcijām. Šo pamieru akceptēja arī Krievi-
jas prezidents Dmitrijs Medvedevs, un vismaz oficiāli karadarbī-
ba skaitījās izbeigta. 

Līdz 22. augustam Krievijas armija Gruzijas teritoriju bija 
pametusi, tiesa gan, paliekot Dienvidosetijā un arī Abhāzijā.  
26. augustā Krievijas valdība paziņoja par Abhāzijas un Dienvid-
osetijas valstu oficiālu atzīšanu. Šīs teritorijas par «neatkarīgām» 
bez Krievijas līdz šim atzinušas tikai Venecuēla, Nikaragva, Nau-
ru un Sīrija. 

Šajā piecu dienu karā Gruzija bija cietusi militāru sakāvi, vai-
rākas nedēļas Gruzijas valdība nekontrolēja ievērojamu savas te-
ritorijas daļu, un pastāvēja iespēja, ka visa valsts tiktu okupēta. 
Pateicoties starptautiskajai reakcijai, tas nenotika, lai arī rietum-
valstu rīcību Krievijas un Gruzijas kara laikā šodien izskaidro 
dažādi. Savukārt Krievija nostiprināja savas stratēģiskās pozīcijas 
Dienvidkaukāzā, ievērojami palielinot savu militāro klātbūtni ka-
rabāzēs Abhāzijā un Dienvidosetijā. 

Kara rezultātā Gruzija zaudēja ievērojamu daļu savas teritori-
jas, lai arī gan Abhāzija, gan Dienvidosetija joprojām starptautis-
ki tiek atzītas kā Gruzijas sastāvdaļas. Vairāk nekā 150 000 iedzī-
votāju bija devušies bēgļu gaitās — Krievijas atbalstītie osetīnu 
militārie formējumi, veicot etniskās tīrīšanas, no Dienvidosetijas 
padzina visus tur dzīvojošos gruzīnus. Līdzīgi notika Abhāzijā ar 
tur vēl palikušajiem gruzīniem. 

Šis bija pirmais militārais konflikts kopš PSRS sabrukuma, 
kad Krievija atklāti ar militāru spēku mēģināja apdraudēt kādu 
suverēnu valsti, kārtējo reizi demonstrējot savu agresīvo ārpoliti-
ku. Vēlāk sekoja notikumi Donbasā un Krimā. 

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist. 

ZINĀŠANAI
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Foto — http://www.dailymail.co.uk.
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1. augustā — likvidēta Austrumu apgabalu centrālā pārvalde, vie-
tā izveidojot Baltijas zemju militāro pārvaldi 8. armijas pavēlnieka 
pakļautībā (vadītājs — A. fon Goslers) un Lietuvas militāro pārvaldi. 

2. augustā — vācu 8. armijas pavēlnieks Kirhbahs, kurš iecelts par 
Kijevas atentātā nogalinātā fon Eihhorna pēcnācēju amatā, svinīgi 
atvadās no Vidzemes un Igaunijas iedzīvotājiem, pateicoties viņiem 
par atbalstu. Viņa vietā par 8. armijas pavēlnieku iecelts fon Katens; 
par Baltijas civilpārvaldnieku iecelts fon Goslers. 

4. augustā — Rīgā, Pēterparkā (Torņakalnā) futbola spēle starp 
Latviešu jaunatnes biedrības un Vācijas armijas 365. kājnieku pulka 
komandām (pēdējā «skaitās vislabākā komanda Rīgā»), rezultāts 3:5. 

5. augustā — ceļā no Cimzes lopu muižiņas uz Raunu nošauts 
Raunas draudzes priekšnieks V. fon Zengbušs, vācu militārā pārvalde 
tāpēc uzliek Brantu pagastam 50 000 marku naudas sodu. 

7. augustā — Rīgas prese ziņo, ka pilsētā «kartupeļus pieved ap-
mierinošā daudzumā, bet cenas nekrītas», kartupeļi («ar visām ze-
mēm») maksā 35—40 kapeikas mārciņā, «tā ka mazturīgiem iedzīvo-
tājiem vēl jāpaliek bez kartupeļiem, kur taču maizes arī nepietiek».

10. augustā — prese ziņo, ka Rīgas 2. pilsētas teātra komiteja par 
Latviešu teātra direktoru ievēlējusi R. Veicu. Rīgā «dārzāju un sakņ-
augu dārdzība ir patiešām neciešama, tāda nav nekur citur un pat ne 
milzu lielpilsētā Berlīnē».

11. augustā — Rīgas Latviešu izglītības biedrības gada sapulce 
norisinās tās priekšnieka Ā. Butuļa vadībā. Turpinās bēgļu atgrieša-
nās no Krievijas, šajā dienā Rīgā iebrauc apmēram 1500 bēgļi no Pet-
rogradas, Lugas un citām vietām. 

15. augustā — Prūsijas valdība pieprasa Baltijas zemju un Lietu-
vas pievienošanu Prūsijai. «Rīgas Latviešu Avīze» ievadrakstā atspēko 
baumas, ka vācu karaspēks vainojams pie pārtikas trūkuma, jo vācu 
militāriestādes no 1917. gada septembra līdz 1918. gada jūlijam Rīgas 
guberņas iedzīvotājiem izsniegušas 5 099 486 Vācijas mārciņas kartu-
peļu, 220 000 un 16 097 304 mārciņas kviešu miltu, 214 000 — citu 
produktu, 872 000 — maizes un 588 000 mārciņas — gaļas.

16. augustā — Rīgas pilsētas skolu valde apstiprina par skolotā-
jiem latviešu izglītības vidusskolās — Tērbatas universitātes docentu 
Kārli Kundziņu (reālskolas direktors), advokātu Juliusu Arāju, dzej-
nieku Frici Bārdu, Eduardu Gulbi un inženieri Jāni Ozoliņu.

17. augustā — Rīgas pilsētas domes sēdē Leipcigas valdes loceklis 
Dr.  Lubstorfs stāsta par pārtikas situāciju Vācijā un tās risinājumiem.

18. augustā — Valmieras sporta biedrība rīko eksternas sacensī-
bas peldēšanā, vieglatlētikā un riteņbraukšanā.

20. augustā — Rīgā pilsētas dome svinīgi uzņem Hamburgas bir-
ģermeistaru fon Meli, pusdienās Strēlnieku dārzā viesis tiek lūgts 
atbalstīt «Baltijas zemju pievienošanas» jautājuma risināšanu.

22. augustā — Latviešu zemnieku pabalsta komiteja turpina zie-
dojumu vākšanas kampaņu pārtikas iegādei Rīgas apriņķa iedzīvotā-
jiem, vēršas ar aicinājumu ziedot (komitejas locekļi V.  Skubiņš un 
K. Ulmanis Priekuļos, H. Enzeliņš Valmierā, P. Siecinieks Valkā u. c.). 

26. augustā — Rīgu apmeklē Prūsijas valdības un parlamenta de-
legācija.

27. augustā — Brestļitovskā noslēgta Vācijas un Padomju Krievi-
jas papildu vienošanās paredz, ka Vācija iegūst Vidzemi un Igauniju, 
apstiprinot robežlīniju Narva—Lubāna ezers—Ilūkstes apriņķis, tā-
dējādi Vācija iegūst arī daļu Latgales. Prese ziņo, ka vācu žandarmē-
rija kontrolē vilcienu pasažierus Rīgas jūrmalas vilcienos, konfiscējot 
pārtikas līdzekļus, ko mēģina ievest no Kurzemes, kas ir aizliegts. 

29. augustā — no Petrogradas Rīgā atgriežas latviešu mūziķi un 
opermākslinieki — Pauls Sakss, Jāzeps Vītols, Teodors Reiters u. c. 

31. augustā — Rīgas pilsētas pārvalde nosaka augstāko kartupeļu 
cenu —36 feniņi jeb 16 kapeikas par mārciņu. Rezultātā prece pazūd 
no tirgus, vel vairāk pasliktinot trūcīgo iedzīvotāju stāvokli.

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. 

Turpinām 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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2018. gada 27. jūlijā no ASV pienāca 
sēru ziņa — mūžībā devies latviešu kara-
vīrs, atvaļināts ASV Jūras spēku kapteinis 
Alfons Mednis. Ir beidzies izcils, notiku-
miem bagāts latviešu karavīra mūžs, un 
kapteinis A. Mednis nu ir pievienojies 
Aizsaules karavīru pulkam. 

Alfons Mednis dzimis 1932. gada 21. 
martā Valmierā. Otrā pasaules kara izska-
ņā, 1944. gadā Medņu ģimene bija spiesta 
atstāt Latviju, līdzīgi kā daudzi simti tūk-
stošu latviešu dodoties bēgļu gaitās. Sā-
kumā viņi nonāca Vācijā, bet 1949. gadā 
Medņu ģimene pārcēlās uz ASV. 1953. gada 
2. jūlijā A. Mednis uzsāka savas dienesta 
gaitas Amerikas Savienoto Valstu bruņota-
jos spēkos, dienot ASV Jūras kājnieku kor-
pusā (USA Marine Corps). Šajā laikā viņa 
dienesta vieta bija Koreja, tiesa, Korejas 
kara (1950—1953) tiešajā kaujas darbībā 

viņš nepiedalījās. Korejā A. Mednis dienē-
ja Jūras kājnieku korpusa speciālajās iz-
lūkvienībās (2nd Force Recon Co, 1st Force 
Recon Co, 1st Marine division u. c.). Die-
nesta laikā A. Mednis beidza pamatapmā-
cību kursu stingrā (drill instructor) režī-
mā, kā arī apmācības kursu karadarbī bai  
ziemas un kalnu apstākļos. Pēc atgrieša-
nās ASV Alfons Mednis absolvējis izpletņ-
lēcēju skolu, vēlāk pabeidzis «Ranger», 
«Halo», kā arī virsnieku un armijas izlūko-
šanas skolas. Dienējis Vidusjūrā, Rietum-
āfrikā, Dienvidāfrikā, Japānā un Karību 
salās. Viņš bijis izpletņlēcēju instruktors, 
izpletņlēkšanas operāciju plānotājs, atbil-
dīgais par lidaparātu sagatavošanu un pi-
lotu in struktāžu izpletņlēcēju nogādāša-
nai paredzamajā uzdevuma izpildes vietā. 
Lēcis ar izpletni no reaktīvajām kaujas lid-
mašīnām. 

No 1967. gada līdz 1969. gadam pieda-
lījās Vjetnamas karā, kur leitnanta dienesta 
pakāpē komandējis kājnieku rotu, arī ap-
vienoto vjetnamiešu rotu, veicot bataljo-
na izlūkošanas funkcijas. Pēc atgriešanās 
Amerikas Savienotajās Valstis dienestu no-
slēdza tālās izlūkošanas vienībā. 1974. ga-
da 30. augustā atvaļināts no militārā die-
nesta ASV bruņotajos spēkos kapteiņa 
dienesta pakāpē. 

Sava dienesta laikā A. Mednis apbal-
vots ar daudziem ASV valsts un bruņoto 
spēku, kā arī citu valstu apbalvojumiem, to 
skaitā ar Nacionālā aizsardzības dienesta 
medaļu (National Defence Service Medal), 
medaļu par dienestu Korejā (Korean Servi-
ce Medal), medaļu par dienestu Vjetnamā 

(Vietnam Service Medal), Apvienoto Nāci-
ju Organizācijas medaļu par dienestu Ko-
rejā (U. N. Service Medal for Korea), Vjet-
namas Krustu par drošsirdību (Gallantry 
Cross), ar vairākiem ASV Jūras spēku un 
Gaisa spēku apbalvojumiem un vēl dau-
dziem citiem. 

Pēc atvaļināšanās no militārā dienes-
ta A. Mednis iesaistījās trimdas latviešu 
sabiedriskajā dzīvē. Nodarbojies ar lat-
visko rotu kalšanu un no 1979. gada vadī-
jis latvisko rotu kalšanas nodarbības ASV 
latviešu sabiedrisko organizāciju rīkota-
jās ikgadējās latviešu vasaras nometnēs 
«Garezerā» (ASV, Mičiganas pavalstī, 
Detroitas latviešu kopienas īpašumā), kā 
arī citur. 

Tūlīt pēc Latvijas Republikas valstis-
kās neatkarības atgūšanas atvaļinātais 
kapteinis A.  Mednis iesaistījās Pasaules 
brīvo latviešu apvienības iniciētās un 
1991. gada 29. oktobrī Vašingtonā dibi-
nātās Latvijas aizsardzības darba grupas 
darbībā. Šīs grupas darbības mērķis bija 
atbalstīt Latvijas Republikas bruņoto 
spēku izveidošanu pēc demokrātiskas 
valsts principiem ar civilo pārvaldi un tie-
šu kontroli pār bruņotajiem spēkiem.  
A. Mednis kā grupas pārstāvis Latvijā ie-
radās 1992. gada pavasarī, lai apzinātu 
bruņoto spēku vajadzības un iespējas 
sniegt nepieciešamo atbalstu to attīstībai. 
A. Mednis turpmāk Latvijā ieradās katru 
gadu uz 4—6 nedēļām un iesaistījās Latvi-
jas bruņoto spēku virsniekvietnieku in-
struktoru koncepcijas sagatavošanā un 
apmācības pilnveidošanā. Tāpat liels bija 
A. Medņa ieguldījums Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienī-
bas attīstībā. Šis darbs tika veikts brīvprā-
tīgi, bez Latvijas valsts finansiāla atbalsta. 
A.  Mednis piedalījās arī bruņoto spēku 
instruktoru skolas izveidē. Līdz ar atbalsta 
sniegšanu Latvijas bruņotajiem spēkiem 
viņš bija aktīvs sabiedriskajā dzīvē gan sa-
vā dzimtenē Latvijā, gan savā mītnes zemē 
ASV — viņš bijis vairāku Pasaules latviešu 
virsnieku saietu dalībnieks, piedalījies 
Latvijas Republikas proklamēšanas piemi-
ņas pasākumos ASV un leģionāru atceres 
dienās latviešu leģiona karavīru Brāļu ka-
pos Lestenē. 2001. gadā A. Mednis kļuva 
par Filadelfijas «Daugavas vanagu» orga-
nizācijas valdes locekli. 

Alfons Mednis apbalvots ar Latvijas 
Aizsardzības ministrijas goda zīmi «Par 
ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā» un 
Atzinības goda zīmi. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kapteiņa 
Alfona Medņa tuviniekiem!

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist.

Alfons Mednis. 
Pieminot 
latviešu karavīru

Grupa latviešu izcelsmes virsnieku piemiņas pasākumā Ārlingtonas kapsētas Korejas karā 
kritušo karavīru sektorā. ASV, 1996. gada 5. maijs. No kreisās: pulkvedis E. Goldšmits, 
pulkvedis V. Kukainis, kapteinis A. Mednis, brigādes ģenerālis R. Pekšēns, augstākais  
virsseržants Z. Lieljuris. flotes komandkapteinis J. Karps.

20. gs. 80. gadi.

IN MEMORIAM
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Ir grūti apzināties patiesību, ka Latvie-
šu virsnieku apvienības mītnes durvis 
Rīgā vairs nevērs atvaļinātais Jūras kājnie-
ku korpusa kapteinis Alfons Mednis — 
vienmēr stalts, raitu soli, švītīgu lakatiņu 
ap kaklu, tuksneša platmali galvā, bezgala 
sirsnīgs un patiess, kuru interesē viss jau-
nais, satrauc ētiski jautājumi, piemēram, 
«Gar ezera» nometnē vienā kopīgā mastā 
uzvilkts ASV un Latvijas karogs. Tieši 
Alfons iebilda pret latviski lietota vārda 
«atvaļināts» norādi pirms dienesta pakā-
pes, skaidrojot — pakāpe virsniekam ir 
piešķirta, to var paaugstināt (arī pazemi-
nāt), bet vārds «atvaļināts» sniedz pakār-
totu informāciju.

Latviešu karavīru svētvietā Lestenē, 
muzejā, ikvienu sagaida Alfona gādāta un 

muzejam dāvināta vēsturiska glezna — 
«1945. gada marts. Kauja pie Cieceres 
ezera». Gleznota pēc atmiņas 1980. gadā. 
Autors — to dienu karavīrs Audriņš.

Likteņdārzā Daugavas krastā aug ka-
ravīru dzimtas ozoliņš ar numuru 1603. 
To virsnieks Alfons Mednis kopā ar dzī-
vesbiedri Anitu 2013. gada 30. maijā iestā-
dīja sava tēva, Latvijas Atbrīvošanas cīņu 
dalībnieka, Herberta G. Medņa piemiņai, 
veltījumā rakstot brāļa Miervalda Modra 
Medņa dzejas rindas:

IN MEMORIAM

Atvadu vārdi kapteinim Alfonam Mednim 
(21. 03. 1932.—27. 07. 2018.)

Lai gaišs Aizsaules ceļš mūsu biedram, 
Latvijas patriotam, tautas daiļamatu 
pratējam kapteinim Alfonam Mednim!

Latviešu virsnieku apvienība

Mans tēvs bija budzis.
Viņš sēja rudzus,
viņš audzēja miežus,
darīja alu.

Mans tēvs bija kulaks,
jo viņam bija cietas dūres
kā āmuri.
Ar tiem viņš izkala
Latvijai brīvību,
izkala latviešu tautai dzīvību.
Bet nepieredzēs
ne mūžam
neviens,
ne vācietis, ne krievs,
Latviešu tautas dzīvības galu!

Mans tēvs bija kulaks un budzis,
audzēja miežus un rudzus,
darīja alu,
pieredzēja Latvijas brīvības galu.

Skumju brīdī Aizsardzības ministrijas 
un Nacionālo bruņoto spēku vārdā izsa-
kām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar 
Jums — atvaļinātā kapteiņa Alfona Medņa 
ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolē-
ģiem, viņu mūžībā pavadot. A. Medņa 
nesavtīgais ieguldījums Latvijas bruņoto 
spēku attīstībā ir apliecinājums viņa paš-
aizliedzībai, patriotismam un karavīra ga-
ra stiprumam.

A. Medņa nesavtīgo mīlestību pret 
Latviju var izteikt latviešu rakstnieka Jāņa 
Jaunsudrabiņa vārdiem: «Latvija. Nekad 
un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi 
skaistāka vārda par šo vārdu, tāpēc nemi-
ties to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas 
šo vārdu nes». Ilgus gadus dzīvojot ārpus 
Latvijas, viņa dzīves pamats bija Latvija, 
kuras vārdu viņš nebeidza daudzināt un 
turēt augstu godā. Visu mūžu A. Mednis 
cītīgi strādājis, lai sasniegtu savus mērķus, 
nodotu savas zināšanas citiem, palīdzētu 
un kalpotu Latvijai.

Alfons Mednis nodzīvojis likteņa pa-
vērsieniem bagātu mūžu. 1944. gadā, 
 būdams tikai divpadsmit gadus vecs,  
A. Mednis ar ģimeni bijis spiests atstāt 
Latviju, dodoties uz Vāciju. 1949. gadā ar 
ģimeni pārcēlies uz ASV, kur no 1953. līdz 
1974. gadam dienējis ASV Jūras kājnieku 
korpusa Speciālajā izlūkvienībā. 

Dienesta laikā A. Mednis piedalījies 
arī militārajās operācijas Korejā un Vjet-
namā, par sasniegumiem dienestā saņe-
mot nozīmīgus apbalvojumus. 

Būdams Latvijas patriots, A. Mednis 
sniedzis būtisku ieguldījumu latviskā kul-
tūras mantojuma saglabāšanā un jaunat-
nes izglītošanā, 38 gadus ik vasaru kā in-
struktors piedaloties Latvijas bērnu vasa-
ras nometnē «Mantojums» un «Gar ezera» 
vasaras vidusskolā, tādējādi stiprinot lat-
viešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, 
veicinot latvietību, kā arī latviešu diaspo-
ras ASV saikni ar dzimteni. 

A. Mednis sekmējis arī Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanu, kopā ar domu-
biedriem aktīvi iesaistoties Latvijas aiz-
sardzības atbalsta darba grupā, lai veicinā-
tu Latvijas bruņoto spēku attīstību, Balti-
jas valstu dalību NATO un stiprinātu Lat-
vijas aizsardzības spējas. A.  Mednis bijis 
vairāku Pasaules latviešu virsnieku saietu 
dalībnieks; piedalījies vairākos Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltītos 
sarīkojumos, atceres   dienās Latviešu le-
ģiona Brāļu kapos Lestenē; daudzus gadus 
vadījis latvisku rotu kalšanas nodarbības 
«Garezerā». Šobrīd Latvijas Kara muzejā 
ikvienam ir iespēja apskatīt atvaļinātā 
kapteiņa A. Medņa ASV Jūras kājnieku 
formas tērpus un ekipējumu. 

Nenovērtējams ir arī A. Medņa iegul-
dījums Nacionālo bruņoto spēku Speciā-
lo uzdevumu vienības attīstīšanā, kā arī 
Cēsu Instruktoru skolas izveidē, nodroši-
not iespēju Nacionālo bruņoto spēku vie-
nību instruktoriem un augstskolu studen-
tiem iegūt militārajam dienestam nepie-
ciešamo profesionālo kvalifikāciju. Patei-
cībā par sniegto ieguldījumu un atbalstu 
Latvijas aizsardzības sistēmas izveidē un 
attīstībā Alfons Mednis 2008. gadā saņē-
ma Latvijas Republikas aizsardzības mi-
nistra apbalvojumu «Atzinības goda zīmi». 
A. Medņa neatlaidība, spēja visgrūtākajā 
situācijā saglabāt ticību un gaišu skatīju-
mu uz dzīvi, kā arī pašaizliedzīgā valstiskā 
pienākuma pildīšana ir labs paraugs ikvie-
nam, īpaši iedvesmojot tos, kuriem ir uzti-
cēts gods kalpot Latvijai.

Šajā skumjajā brīdī savās domās esam 
kopā ar Jums, dalot Jūsu sāpes un bēdas. 

Lai gaišs mūžības ceļš!

TĒVIJAS SARGS, NR.8, AUGUSTS, 2018

Patiesā cieņā

aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis

Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš

Augsti godātā 
Alfona Medņa ģimenei

http://www.sargs.lv/
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Ēriks Jēkabsons,
LU profesors.
Foto — no Latvijas Nacionālā arhīva.

1868. gada 10. septembrī Kurzemes 
guberņas Bauskas pagasta Klūgās zem-
nieka Jāņa Ezeriņa ģimenē piedzima dēls 
Kārlis — viens no ievērojamākajiem lat-
viešu izcelsmes karavīriem Krievijas armi-
jā un viens no nedaudzajiem Krievijas ar-
mijas bijušajiem ģenerāļiem, kuri dienēja 
arī Latvijas armijā, turklāt ļoti augstā un 
atbildīgā amatā. 

Ceļš uz karavīra amatu Kārlim Ezeri-
ņam bija līdzīgs kā daudziem citiem lat-
viešiem 19. gadsimta 70. un 80. gados. Pēc 
Jelgavas reālskolas beigšanas K. Ezeriņš 
(kā Ezerings, šādu uzvārda formu Krievi-
jas armijā bija vieglāk izrunāt) 1888. gada 
rudenī iestājās karadienestā 107. kājnie-
ku pulkā Viļņā, izlēmis mēģināt kļūt par 
virsnieku. Uz to viņš mērķtiecīgi virzījās, 
centīgi apgūstot militārās zināšanas. Pēc 
gada dienesta paaugstināts par jaunāko 
unteroficieri, bet pēc diviem gadiem — 
1890. gada augustā — komandēts uz Viļ-
ņas kājnieku junkurskolu, kur pēc iestā-
šanās pārbaudījumu sekmīgas nokārto-
šanas uzsāka mācības. Jaunā karavīra 
centība tika ievērota — 1892. gada martā 
viņu iecēla par junkuru (skolas klausītāju 
nosaukums) nodaļas komandieri. Tā paša 
gada augustā viņš ļoti sekmīgi beidza mā-
cības, par sekmēm mācībās saņemot pir-
mo apbalvojumu — zelta pulksteni. Kā 
podpraporščiks tika nosūtīts uz 114. kāj-
nieku pulku Jelgavā, bet jau 1893. gada 
februārī — paaugstināts pirmajā virsnie-
ka dienesta pakāpē — par podporučiku, 
pārvietojot uz 25. kājnieku pulku Koze-
ņicē, netālu no Radomas Polijā. 

Nolēmis turpināt izglītošanos, pēc 
trim gadiem — 1896. gada vasarā — pod-
poručiks Ezerings Varšavas kara apgabala 
štābā un pēc tam pašā mācību iestādē sek-
mīgi nokārtoja iestājpārbaudījumus un, 
pārvarot iespaidīgu konkursu uz klausītā-
ju vietām, iestājās prestižajā Nikolaja Ģe-
nerālštāba akadēmijā Pēterburgā. Nāka-
majā gadā viņu paaugstināja par poruči-
ku, bet pēc divu klašu beigšanas 1898. ga-
dā pārcēla uz papildklasi, kuras beigšana 

deva tiesības kandidēt uz iekļaušanu pri-
vileģēto, t. s. ģenerālštāba virsnieku kate-
gorijā. Un K. Ezerings kopā ar vēl vienu 
latvieti — 2. Kauņas cietokšņa poručiku 
Jāni Buividu minēto paveica, 1899. gadā 
kļūstot par vēsturē pirmajiem latviešiem 
šajā kategorijā (neskaitot latviskās izcel-
smes virsnieku Emanuilu Kalniņu, kas to 
izdarīja 1883. gadā, taču formāli skaitīda-
mies nevis zemnieka, bet virsnieka dēls), 
turklāt Ezerings par sekmēm mācībās uz-
reiz tika paaugstināts par štābkapteini. 

Turpmāk dienesta gadi pagāja Kijevas 
kara apgabala karaspēka daļu štābos — 
ģenerālštāba amatos. Kārlis Ezeriņš bija 
42. kājnieku divīzijas štāba vecākais adju-
tants, 9. armijas korpusa štāba sevišķu uz-
devumu virsnieks, 12. kājnieku divīzijas 
štāba vecākais adjutants un no 1903. gada 
pavasara — 31. kājnieku divīzijas štāba 
adjutants. 1901. gadā viņu paaugstināja 
par kapteini. 

1903. gada oktobrī K. Ezeriņš tika uz 
vienu gadu piekomandēts 121. kājnieku 
pulkam rotas komandiera cenza iegūšanai. 
Taču pēc kara sākuma ar Japānu 1904. ga-
da martā viņš atgriezās pulkā, jo drīzumā 
31. divīzija tika nosūtīta uz kara lauku. 
Jūnijā pa Transsibīrijas dzelzceļu viņš ie-
radās Mandžūrijā un uzreiz iesaistījās 
kaujās. Decembrī Ezeriņu paaugstināja par 

apakšpulkvedi, turklāt viņš kauju laikā 
vairākkārt izpildīja divīzijas štāba priekš-
nieka pienākumus un par kaujās demon-
strēto varonību tika apbalvots ar pieciem 
kaujas ordeņiem, ieskaitot Svētā Vladi-
mira IV šķiras ordeni ar šķēpiem, kas ap-
balvotajam deva tiesības uz piederību 
dzimtmuižnieku kārtai. 

Karam ar Japānu tuvojoties noslēgu-
mam — 1905. gada jūnijā apakšpulkvedis 
Ezerings atšķirībā no daudziem citiem 
virsniekiem neatgriezās savā karaspēka 
daļā Eiropā, bet tika piekomandēts Aiz-
amūras robežapsardzības korpusa štābam 
un ieņēma dažādus amatus karaspēka da-
ļās. No 1906. gada marta viņš bija 10. ar-
mijas korpusa štāba sevišķu uzdevumu 
virsnieks, bet no 1907. gada pavasara ie-
ņēma tādu pašu amatu pie Turkestānas 
kara apgabala karaspēka komandiera. 
1908. gada beigās viņu paaugstināja par 
pulkvedi, bet no 1909. gada sākuma līdz 
1912. gadam viņš laiku pa laikam iepazī-
šanās nolūkos ar dažādām ieroču šķirām 
bija ilgstoši piekomandēts pie Usūrijas 
jātnieku brigādes kā tās štāba priekšnieks,  
pie 1. kazaku pulka, 1. Sibīrijas strēlnieku 
artilērijas brigādes un 11. Sibīrijas strēl-
nieku pulka. 1913. gada vasarā pulkvedi 
Ezeringu iecēla par 19. kājnieku divīzijas 
štāba priekšnieku Tuļčinā (četri kājnieku 
pulki un artilērijas brigāde), Podolijas gu-
berņā Ukrainā, tādējādi viņš pēc vairāku 
gadu dienesta Sibīrijā un Vidusāzijā at-
griezās Eiropā. Un tieši šeit 1914. gada 
vasarā sākās Pirmais pasaules karš, un 
divīzija gandrīz uzreiz tika iesaistīta cīņās 
pret Austroungārijas armiju. 

Kara pirmajos mēnešos Krievijas ar-
mijas ierindas virsnieku zaudējumi bija 
milzīgi, turklāt kaujās krita vai tika ievai-
noti arī pulku un citu vienību komandieri. 
Tieši tāpēc 1914. gada oktobrī Ezeringu 
iecēla par divīzijā ietilpstošā 76. kājnieku 
pulka komandieri, bet 1915. gada janvārī 
pārcēla tāda pašā amatā uz 53. kājnieku 
pulku. Pēc gada — 1916. gada februārī — 
viņš ieņēma 74. kājnieku divīzijas štāba 
komandiera amatu, bet aprīlī tika paaug-
stināts par ģenerālmajoru. Kara gaitā par 
kaujās parādīto varonību viņš saņēma vai-
rākus augstus apbalvojumus. 1914. gada 
novembrī — šķēpus pie pirms kara sa-
ņemtā Svētā Vladimira III šķiras ordeņa 

Ģenerālis Kārlis Ezeriņš
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un Jura zobenu. 1915. gada martā — šķē-
pus pie vēl gadsimta sākumā saņemtā 
Svētā Staņislava III šķiras ordeņa (šķēpi 
apliecināja apbalvojuma saņemšanu par 
kaujas nopelniem). Krievijas armijas 
virsnieka augstākais apbalvojums — Jura 
zobens Ezeringam tika piešķirts par to, 
ka, «būdams 19. divīzijas štāba priekš-
nieks, 1914. gada 22.—25. septembrī viņš 
aktīvi piedalījās kaujas operācijās, un, 
visu laiku atrazdamies zem cietokšņa ar-
tilērijas aktīvas uguns, riskējot ar savu 
dzīvību, pareizi novērtēja kaujas situāci-
ju un ar savu aukstasinību un darbību 
veicināja divīzijas kopējo panākumu, ie-
ņemot fortus».

No 1916. gada jūlija ģenerālis atradās 
Ģenerālštāba priekšnieka rīcībā. No mar-
ta bija Ģenerālštāba galvenās pārvaldes 
lietvedis Petrogradā. 1917. gada oktobrī 
iecelts par Ģenerālštāba pārvaldes priekš-
nieku, 1918. gada janvārī — par topošās 
Sarkanās armijas Galvenā štāba Izlūkoša-
nas daļas 8. Tālo Austrumu nodaļas 
priekšnieku (atbildība — pārskatu sastā-
dīšana par Ziemeļameriku, Ķīnu un Japā-
nu). Tādējādi viņš bija spiests «brīvprātī-
gi» iestāties Sarkanajā armijā kā viens no 
daudzajiem bijušajiem virsniekiem — 
«militārajiem speciālistiem». 

No 1919. gada 23. janvāra Kārlis Eze-
riņš bija Padomju Latvijas armijas (kopš 
1919. gada vasaras — 15. armijas) štāba 
Administratīvās daļas priekšnieks, palie-
kot šajā amatā līdz 1920. gada 4. septem-
brim. Tādējādi viņš tiešām formāli pie-
dalījās kaujās ar Latvijas armiju līdz pat 
miera līgumam 1920. gada augustā. 

Tomēr skaidrs, ka bijušajam Krievijas 
armijas ģenerālmajoram atrašanās boļše-
viku vadītajā valstī un armijā nevarēja 
būt sirdslieta. 1920. gada novembrī viņš 
nelegāli pārgāja robežu un atgriezās Lat-
vijā, uzreiz piesakoties varas iestādēm un 
skaidrojot savu dienestu Sarkanajā armi-
jā kā piespiedu. 1920. gada 26. novembrī 
tika ieskaitīts Latvijas armijā kā ģenerālis 
(virsnieku rezervē pie Galvenā štāba), de-
cembrī iecelts par Latvijas armijas Re gla-
mentu caurskatīšanas un rediģēšanas ko-
misijas priekšsēdētāju, 1921. gada janvārī  
par Apsardzības ministrijas padomes lo-
cekli. Viņš bija Virsnieku mācību līdzekļu 
izstrādes komisijas loceklis, 1924. gada 
janvārī—decembrī kara ministra Friča 
Birkenšteina biedrs, vēlāk — Kara mini-
strijas padomes pastāvīgais loceklis. 

Saprotams, ka ģenerāļa darbība Sar-
kanajā armijā izraisīja zināmu reakciju. 
1924. gada 13. februārī Saeimas deputātu 

grupa ar Voldemāru Salno priekšgalā vēr-
sās ar protestu pie kara ministra Birken-
šteina un Ministru prezidenta Voldemāra 
Zāmuela par to, ka «kara ministra biedrs 
ir tas pats K. Ezerings, kurš 1919. gadā 
bija Padomju Latvijas armijas admini-
stratīvās daļas priekšnieks», jautājot, vai 
šādā amatā var atrasties cilvēks, «kurš va-
dījis cīņu pret neatkarīgu Latviju». Depu-
tātiem sniegtajā oficiālajā atbildē tika 
konstatēts: «nav pieļaujams, ka visi trīs ie-
priekšējie kara ministri (Goldmanis, Zem-
gals, Ducens) būtu to atstājuši atbildīgā 
amatā 3 gadus, ja viņš politiski neatbilstu 
šim amatam. Kas attiecas uz to, ka 1919. g. 
bija Padomju Latvijas armijas administra-
tīvās daļas priekšnieks, tad viņš nevarēja 
pavisam izvairīties no lielinieku dienesta, 
tomēr centās pēc iespējas neizlietot savas 
zināšanas un kategoriski atteicās no opera-
tīvās daļas, kura vada karadarbību. Bet 
administratīvās daļas priekšnieka pienā-
kumi attiecās uz štāba iekšējo saimniecī-
bu. 1920. gada novembrī pie pirmās izde-
vības izbrauca slepeni no Padomju Krievi-
jas. Personiski ziņoja par savu dienestu 
apsardzības ministram Goldmanim, uz 
kura priekšlikumu ministru kabinets ar 
K. Ulmani priekšgalā iecēla viņu atbildīgā 
amatā. Šaubām, vai ģenerālis ir tiesīgs ie-
ņemt atbildīgu amatu, to pašu iemeslu 
dēļ, par kuriem viņš netika vainots pirms 
3 gadiem, nav nekāda pamata». 

1926. gada oktobrī K. Ezeriņš tika ie-
celts par Kara ministrijas izmeklēšanas 
komisijas locekli, bet tā paša gada decem-
brī atvaļināts ar tiesībām nēsāt uniformu 
sakarā ar štatu samazināšanu. Latvijas 
valsts zemes reformas gaitā piešķīra ģene-
rālim muižas centru, taču viņš to pārdeva, 
turpinādams dzīvot Rīgā. Kārlis Ezeriņš 
miris ar plaušu karsoni ārsta Kurta Hāna 
privātklīnikā 1934. gada 29. septembrī un 
svinīgi apbedīts II Meža kapos. Kara mi-
nistrijas laikraksts «Latvijas Kareivis» ne-
krologā atzīmēja: 

«Būdams Kara ministrijas padomes 
loceklis un kara ministra biedrs, ģenerālis 
Ezeriņš ņēmis dalību visu svarīgāko uz 
kara resoru attiecošos jautājumu izlemša-
nā un izšķiršanā. Viņa padoms un līdzda-
lība tanī ziņā bija sevišķi vērtīgs, ka ģene-
rālis Ezeriņš varēja lepoties ar plašām zi-
nāšanām un vērtīgiem piedzīvojumiem 
karavīru gaitās. Ģenerālis Ezeriņš pēc 
Kara akadēmijas beigšanas bija izgājis lie-
lu komandēšanas un administratīvo cen-
zu, tā iegūdams bagātīgu praksi ar kara 
dienestu savienoto jautājumu novērtēšanā 
un atrisināšanā. Kara resors viņa personā 

bija ieguvis nevis sausu administratoru 
un formālismu par visu augstāk stādošu 
darbinieku, bet gan atsaucīgu vadošu per-
sonu. Atrazdamies kara viceministra ama-
tā, ģenerālis Ezeriņš ņēmis aktīvu dalību 
arī daudzo un dažādo likumprojektu iz-
strādāšanā, kas sekmējuši armijas noor-
ganizēšanu un karadienesta tālāku izvei-
došanu. No šiem likumprojektiem svarī-
gākie ir: Kara ministrijas satversmes pār-
strādāšana, pie kam tika izvesti svarīgi 
armijas vadības reorganizācijas darbi: 
armijas komandiera štāba nodibināšana 
un galvenā štāba pārorganizēšana, kara 
saimniecības, ēku un būvju pārvaldes re-
organizēšana. 

Tālāk Kārlis Ezeriņš ir ņēmis tādu pat 
dalību karavīru likumprojekta un notei-
kumu par virsdienesta instruktoriem iz-
strādāšanā. Viņa vadībā izstrādāti notei-
kumi par karavīra tērpa nēsāšanu. Ģene-
rālis Ezeriņš piedalījies arī komisijā, kas 
nodarbojās ar kara sodu likumu pārkār-
tošanu un pārstrādāšanu. Ģenerālis Eze-
riņš vadījis arī kara lietpratēju komisijas 
darbību, kas galīgi izlēma jautājumu par 
mūsu jūras krastu aizsardzības līdzekļu 
iegādi. 

Vēl ļoti daudzu citu jautājumu izšķir-
šanā tieši ģenerālis Ezeriņš kā Kara minis-
trijas padomes loceklis un kara vicemi-
nistrs ir ielicis savu noteikto un enerģisko 
rīcību, kas palīdzējusi izveidot mūsu ar-
mijas iekārtu un nostiprinājusi viņas or-
ganizāciju.»

Ģenerālis bija precējies ar valsts pa-
domnieka meitu Gabrielu fon Magnusu, 
otru reizi  — jau pēc atgriešanās Latvijā 
(1921. gadā) — ar Helēnu Butkeviču. 

Ģenerāļa Kārļa Ezeriņa dzīves gaitas 
atspoguļo vairākus svarīgus aspektus: 
pirmkārt, 19. gadsimta otrās puses latvie-
tim raksturīgo mērķtiecību un spējas, kas 
ļāva ieņemt ar izcelsmes ziņā «augstvērtī-
gākām» sabiedrības kārtām piederīga-
jiem līdzvērtīgu vietu cariskās Krievijas 
sabiedrībā, otrkārt — spīdošu virsnieka 
karjeru, ko noslēdz kara ministra biedra 
amats jau neatkarīgās Latvijas valdībā, un 
treškārt — sarežģīto reģiona un latviešu 
likteni kopumā laikā no pasaules kara sā-
kuma līdz neatkarīgas Latvijas valsts iz-
veidei, kad arī daudzi latvieši brīvprātīgi 
vai piespiedu kārtā atradās «frontes pre-
tējā pusē» jeb Sarkanajā armijā. Neatka-
rīgā Latvijas valsts uzņēma atpakaļ šos 
cilvēkus, ja vien tie izrādīja tādu vēlmi. 
Un tieši tāds bija arī ģenerālis Kārlis Eze-
riņš — viens no ievērojamajiem latviešu 
karavīriem 20. gadsimtā.   
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Vācieši turpina vadīt eFP 
kaujas grupu Lietuvā, 
portugāļi — pilda Baltijas 
gaisa telpas patrulēšanas 
misiju

Šī gada 2. augustā Lietuvas Bruņoto spēku bāzē Ruklā notika Lietuvā 
dislocētās NATO daudznacionālās kaujas grupas (NATO’s enhanced 
Forward Presence battlegroup, eFP) komandiera maiņas ceremonija. Bun
desvēra pulkvedi Volfu Rudigeru Oto šajā amatā uz sešiem nākamajiem 
mēnešiem nomainīja vācu armijas pulkvežleitnants Renē Brauns. Ceremo
nijā kopā ar NATO valstu vēstniekiem, militārajiem atašejiem un NATO 
štābu pārstāvjiem piedalījās arī Lietuvas aizsardzības ministra vietnieks 
Vitauts Umbrass, kas savā uzrunā uzsvēra, cik izšķiroši svarīga ir eFP kaujas 
grupas klātbūtne un ieguldījums agresijas atturēšanā un drošības stiprināša
nā Baltijas reģionā, Eiropā un kopumā visā NATO teritorijā.

Kopš 2017. gada sākuma NATO eFP vienību Lietuvā vada Vācija, 
bet vienības sastāvu (aptuveni 1200) veido karavīri no Beļģijas, Čehijas, 

Francijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Islandes. Strukturāli eFP kaujas grupa 
ir integrēta Lietuvas Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē 
«Geležinis vilkas» («Dzelzs vilks»). Lai stiprinātu kolektīvās aizsardzības 
spējas un uzlabotu savstarpējo savietojamību, eFP apakšvienības regulāri 
piedalās kopīgās mācībās ar lietuviešu kolēģiem.

Kontekstā ar eFP vienības komandiera rotāciju zīmīga ir Portugāles 
aizsardzības ministra Žozē Azeredo Lopesa vizīte Lietuvas Gaisa spēku 
Šauļu aviācijas bāzē šī gada 30. jūlijā. Kā zināms, jau kopš 2004. gada mar
ta no Šauļu bāzes tiek īstenota Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas 
starptautiskā NATO misija. Pašlaik šo misiju pilda četri Portugāles iznīci
nātāji F-16, un tos atbalsta viena portugāļu jūras patruļlidmašīna P-3C, 
kas veic novērošanu un patrulēšanu virs Baltijas jūras. Šī ir ceturtā portu
gāļu dalība Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā. Lietuvas un 
Portugāles militāro resoru vadītāji tikšanās laikā apsprieda Portugāles 
sniegto ieguldījumu NATO drošības garantēšanas pasākumos Baltijā 
(NATO Assurance Measures in the Baltic region) un savstarpējās sadarbības 
iespējas Eiropas Savienības pastāvīgās strukturētās sadarbības (Permanent 
Structured Cooperation, PESCO) ietvarā.

Igaunija piedalīsies 
starptautiskā projektā 
par bezapkalpes sauszemes 
platformu izstrādi

Igaunijas kompānija «Milrem Robotics» savu pirmo bezapkalpes 
sauszemes platformu (unmanned ground vehicle, UGV) uz kāpurķēžu bāzes 
THeMIS demonstrēja izstādē DSEI Londonā 2015. gadā. 2018. gada feb
ruārī izstādē UMEX Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) tika demon
strēta jau ceturtā THeMIS versija (Type 4), kas ir īpaši pielāgota darbībai 
karstos tuksnešainos apstākļos. Kompānija «Milrem Robotics» strādā pie 
UGV koncepta sadarbībā ar Eiropas konsorciju MBDA, kas igauņu platfor

mai izstrādā raķešu moduli 
IMPACT. THeMIS bruņo
jumā ir paredzēts 7,62 mm 
kalibra ložmetējs un divas 
prettanku vadāmās raķetes 
(MBDA ražojums), kuru 
darbības rādiuss sniedzas  
līdz 4 km. Savu parametru 
dēļ platforma THeMIS ir 
piemērota kaujām pilsēt
vidē, un to ir iespējams va
dīt no attāluma.

Nākamais Igaunijas so
lis bezapkalpes sauszemes 

platformu attīstībā ir augustā iniciētais sadarbības projekts ar Somiju un Lat
viju. Trīs valstis vienojušās kopīgi strādāt pie jaunas bezapkalpes sauszemes 

platformas standarta 
Eiropas Savienības pa
stāvīgās strukturētās 
sadarbības (PESCO) 
ietvarā. Igaunijai, So
mijai un Latvijai pro
jektā ir gatavas pievie
noties arī Vācija, Fran
cija un Beļģija. Galve
nais projekta funkcio
nālais mērķis ir izstrā
dāt platformu, kas uz
labos situācijas pārzināšanu (situational awareness) kaujas laukā un nodro
šinās efektīvāku vienību manevrēšanu, transportēšanu un dzīvotspēju. 
Operēšana ar šādām platformām dažādās kaujas situācijās ļaus daudz ātrāk 
pieņemt lēmumus, tā ka karavīriem būs mazāka fiziskā slodze un uzdevu
mu veikšanā būs ievērojami samazināts personāla apdraudējuma līmenis. 
Svarīgs aspekts projekta virzībai ir ne tikai jaunās platformas autonomitāte, 
bet tehniskās iespējas integrēšanai ar citiem sensoriem un bezpilota sistē
mām kopīga uzdevuma paveikšanai. 

No Eiropas Aizsardzības fonda bezapkalpes sauszemes platformas iz
strādes kopprojektam ir paredzēts iedalīt gandrīz 40 miljonus eiro. Jaunā 
PESCO projekta realizācija varētu sākties 2019. gada pirmajā ceturksnī pēc 
attiecīga lēmuma Eiropas Savienības aizsardzības ministru līmenī. Saga
tavojoties projektam, Igaunija, Somija, Latvija un atbalstošās valstis kopīgi 
izpētīs militāro apakšvienību taktisko kaujas spēju paaugstināšanos, ko 
potenciāli spētu nodrošināt bezapkalpes sauszemes platformu iekļaušana 
kaujas ierindā. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

NATO eFP kaujas grupas  
ierinda pirms komandiera maiņas 2. augustā.

Portugāles patruļlidmašīna P-3C un 
apkalpojošais personāls Šauļu bāzē.

THeMIS (Type 1) — 
Londonas izstādē 2015. gadā.

THeMIS (Type 4) izstādē Abū Dabī.
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Bulgārija pirks jaunu 
bruņutehniku un patruļkuģus

Aizsardzības ministrija ir izplatījusi paziņojumu par 150 bruņuautomo
biļu iegādes plāniem Sauszemes spēku modernizācijai. Kopējās tehnikas 
iegādes programmas izmaksas sasniegs 722 miljonus dolāru. Par šo naudu 
paredzēts nopirkt 90 bruņuautomobiļus, 60 speciālās un atbalsta mašīnas, 
kā arī trenažierus. Projekta izmaksās iekļauta arī personāla apmācība, vaja
dzīgo iekārtu, informācijas un komunikācijas sistēmu, kā arī saistītās doku
mentācijas iegāde. 

Jaunā tehnika tiks nodota trīs bataljona līmeņa kaujas grupu komplek
tēšanai, nodrošinot pilna spektra militāro un miera uzturēšanas operāciju 
īstenošanu NATO spēku sastāvā. Tehnikas iegāde notiks pa posmiem, pro
jektu pilnībā realizējot līdz 2026. gadam. Līdz 2024. gadam Sauszemes 
spēki saņems bruņuautomobiļus, bet — līdz 2026. gadam — visas speciā
lās un atbalsta mašīnas, kā arī speciālās iekārtas. 

Tuvākajā laikā gaidāma konkursa izsludināšana, un aizsardzības indu
strijas eksperti prognozē sīvu konkurenci starp galvenajiem bruņutehni
kas ražotājiem  — «General Dynamics European Land Systems-Mowag», 
«Nexter», «Patria», «Rheinmetall», «Krauss-Maffei Wegmann», «Textron 
Marine & Land Systems», «Leonardo», «Otokar» un FNSS.

Bulgārijas parlaments ir akceptējis arī modulāra un daudzfunkcionāla 
patruļkuģa iegādes programmu Jūras spēku kaujas spēju uzlabošanai. Pare
dzēts iegādāties divus patruļkuģus kopumā par 585 miljoniem dolāru. 
Jaunie kuģi aizstās trīs ierindā esošos padomju ražojuma kuģus. NATO stan
dartiem atbilstošu patruļkuģu iegādes jautājums pirmo reizi tika aktualizēts 
2016. gadā, piešķirot 478 miljonu dolāru finansējumu. Toreiz konkursā uz
varēja bulgāru kompānija «MTG Dolphin», kas uzbūvētu kuģus sadarbībā 
ar uzņēmumiem «Thales Group», «Diehl Defens», «Leonardo», MBDA un 
«Rheinmetall». Taču sakarā ar 2017. gadā ieviesto 20% pievienotās vērtības 
nodokli visām militārajām iegādēm kuģiem piešķirtais finansējums relatīvi 
saruka, un «MTG Dolphin» atteicās no šo kuģu būves par ievērojami mazā
ku peļņu, nekā sākotnēji bija plānots.

2018. gada jūlijā akceptētā kuģu iegādes programma paredz piešķirt 
ne tikai 478 miljonus dolāru kuģiem (ar izmaksām trīs gadu laikā), bet vēl 
95 miljonus dolāru —  pievienotās vērtības nodokļa radīto izmaksu kom
pensēšanai. 

Vācija iegādāsies bezpilota 
lidaparātus Jūras spēku 
kuģu aprīkošanai

Šveices un Zviedrijas kopuzņēmums «UMS Skeldar» ir noslēdzis līgu
mu ar Vācijas Jūras spēkiem par divu bezpilota lidaparātu V-200 piegādi 
praktiskai testēšanai. Šos lidaparātus paredzēts izvietot uz «Braunschweig» 
klases korvetēm, un pēc to izmēģinājumiem tiks pieņemts lēmums, vai ie
gādāties lielāku skaitu šo BPL.

V-200 ir paredzēti patrulēšanai un izlūkošanai, un tos iespējams palaist 
praktiski no jebkura kuģa klāja. V-200 ir daudz lētāka alternatīva jūras aviā
cijas helikopteru funkciju nodro
šināšanai. BPL V-200 ir aprīkoti 
ar optisko un infrasarkano kame
ru, lāzertālmēru, radiolokācijas 
staciju, kustīgu mērķu indikatoru 
un radioelektroniskās cīņas ie
kārtu. V-200 garums —  4 m, pla
tums — 2 m, augstums — 1,3 m, 
maksimālā pacelšanās masa — 
200  kg (ar 40  kg lietderīgās kra
vas), maksimālais ātrums — 
150 km/h, bet autonomā lidoju
ma ilgums — līdz 5 h (līdz 150 km rādiusā). 

Šopavasar kļuva zināms, ka Vācijas Jūras spēku vajadzībām ir pasūtīti 
trīs BPL «Puma All Environment», ko ražo ASV kompānija «AeroVironment». 
Šie BPL sver tikai 6 kg, un tie pilda uzdevumus līdz 20 km rādiusā no ope
ratora. «Puma AE» spēj nolaisties gan uz ūdens, gan uz cietas virsmas un ir 
piemēroti jūras un sauszemes spēku atbalstam. 

Lielbritānija turpina 
bruņoties ar 
ultramodernajiem 
iznīcinātājiem

Augusta sākumā Lielbritānijai tika piegādāti kārtējie pieci visjaunākās 
paaudzes iznīcinātāji F-35B «Lightning II». Pirms diviem mēnešiem Liel
britānija saņēma pirmos četrus F-35B «Lightning II». Līdz 2030. gadam 
paredzēts iegādāties pavisam 138 jaunos iznīcinātājus. Lielākā daļa no 
tiem papildinās Gaisa spēku 
ierindu, bet jūras modifikā
ciju izvietos uz aviācijas bā
zes kuģiem HMS «Queen 
Elizabeth» un HMS «Prince 
of Wales».

Jau šī gada rudenī britu 
piloti uzsāks treniņus ar jau
najiem iznīcinātājiem. Gal
venā F-35B īpatnība ir spēja 
gan vertikāli pacelties gaisā, 
gan vertikāli nolaisties, kas 
ļauj šos lidaparātus izvietot uz helikopteru bāzes kuģiem un uz universāla
jiem desantkuģiem, kuriem ir aviācijas klājs. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.

Foto — http://kam.lt; https://www.airforce-technology.com;
https://www.army-technology.com; https://www.armyrecognition.com;

https://defence-blog.com; www.shipspotting.com;
www.suasnews.com; www.gov.uk/government/news.

«Nexter» bruņuautomobilis ar 40 mm kalibra lielgabalu.

Bulgārijas JS padomju ražojuma 
korvete «Reshitelni».

BPL «Skeldar». 

F-35B «Lightning II», 
veicot vertikālo nosēšanos 
testēšanas laikā.

http://kam.lt/
https://www.airforce-technology.com/
https://www.army-technology.com/
https://www.armyrecognition.com/
https://defence-blog.com/
http://www.shipspotting.com/
http://www.suasnews.com/
http://www.sargs.lv/
http://www.gov.uk/government/news.
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Jau vairākus gadus lielākie militāri 
rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi veic 
pētījumus un izmēģinājumus mūsdienī-
gu ieroču izstrādē, lai paplašinātu iespē-
jas cīņai pret bezpilota lidaparātiem, kas 
21. gadsimta kaujas laukos tiek izmantoti 
arvien plašāk.  

Pēc Pentagona pasūtījuma ASV kom-
pānija «Raytheon» uzbūvējusi un izmēģi-
nājusi uz zemes bāzēta mikroviļņu lielga-
bala HPM (High-Powered Microwave) 
eksperimentālo versiju, kas vienlaikus 
spēj izvest no ierindas 2—3 bezpilota lid-
aparātus (BPL). Jaunais mikroviļņu iero-
cis HPM ir izstrādāts pēc programmas 
«Maneuver Fires Integrated Experiment», 
kuras mērķis ir papildināt ASV armijas ar-
senālu ar salīdzinoši lētiem, bet efektīviem 
līdzekļiem cīņai pret BPL. Salīdzinājumā 

ar konvencionālo šāviņu kinētisko iedarbī-
bu mikroviļņu lielgabala īpatnība balstās 
BPL iznīcināšanā no iekšpuses, sagraujot 
visas elektroniskās sistēmas un elementus. 

Līdztekus uz zemes bāzējamā mikro-
viļņu ieroča testēšanai Pentagons sācis 
projektu ar kompāniju «Lockheed Martin», 
kurai pasūtīta gaisā bāzējama mikroviļņu 
ieroča izstrāde cīņā pret BPL. Jaunajam 
ierocim ar fokusētu mikroviļņu staru būs 
jāspēj neitralizēt gan lidmašīnu, gan heli-
koptera tipa bezpilota lidaparātus. Iero-
cis sekos pa pēdām «Lockheed Martin» 
mikroviļnu starojuma ierocim «SHiELD», 
kas no 2017. gada tiek projektēts pēc ASV 
Gaisa spēku pasūtījuma un paredzēts 
pretinieka raķešu neitralizēšanai. Projek-
tam «SHiELD» ir piešķirti 27 miljoni dolā-
ru, un pirmo praktisko izmēģinājumu no 

taktiskā iznīcinātāja klāja ir plānots veikt 
līdz 2021. gadam. 

ASV armijas interesēs ir pasūtīts arī 
jaudīgs lāzerierocis. Lāzerieroču galvenās 
priekšrocības ir gaismas ātrums, precīzi 
tēmēta iedarbība, neradot blakus postīju-
mus (collateral damages), turklāt lāzeru 
iespējams noregulēt neletālas ietekmes 
radīšanai. Tāpat ir svarīgi, ka lāzerieroča 
šāvienam nav nepieciešama nekāda jauna 
apgāde (konvencionālā munīcijas pieve-
šana, uzglabāšana utt.), jo enerģiju lāze-
ram saražo elektroģenerators, ko savukārt 
darbina fosilā degviela.   

Šovasar Pentagons noslēdzis līgumu 
ar kompānijām «Raytheon» un «Lockheed 
Martin» (ar apakšuzņēmumu «Dynetics») 
par 100 kW jaudas lāzera (uz mobilas 
sauszemes platformas) prototipa izstrādi 
līdz 2018. gada beigām. Katra no kompā-
nijām ir saņēmusi pa 10 miljoniem dolāru 
lāzerieroča prototipa izstrādei. Labākais 
no abiem saņems nākamo finansējuma 
daļu, lai līdz 2020. gadam uzbūvētu pilnī-
bā funkcionālu lāzerieroci uz automobiļa 
šasijas, kas spēj iznīcināt ne vien BPL, bet 
arī raķetes, artilērijas un mīnmetēju šāvi-
ņus. Līdz šim «Raytheon» priekšrocība bija 
labi projekti mazas jaudas lāzeriem (pie-
mēram, «Polaris MRZR» uz bagija bāzes) 
ar ļoti augstas precizitātes tēmēšanas apa-
ratūru. Savukārt «Lockheed Martin» ir iz-
virzījies līderpozīcijās ar daudz lielākas 
jaudas lāzeriem (30 kW, 60 kW), lai gan 
tiem ir vājāki tēmēšanas rādītāji. 

Lāzerieroču izstrādes perspektīvākos 
projektus Pentagons finansē jau vairāk ne-
kā 10 gadus. 2013. gadā Pentagons testēja 
lāzerierīci HEL  MD (High Energy Laser 
Mobile Demonstrator), bet tagad jau no-
tiek ierīces HEL TVD (High Energy Laser 
Tactical Vehicle Demonstrator) testēšana. 
Galvenā atšķirība starp tām — lāzerstara 
jaudas palielināšana un izstarojošās ierī-
ces gabarītu samazināšana.  Pentagons ne-
sen ir definējis jaunas prasības HEL TVD, 
nosakot par obligātu pašpietiekamības 
kritēriju, proti, lāzersistēmai jābūt spējī-
gai gan patstāvīgi atklāt mērķus, gan veikt 
notēmēšanu un iznīcināšanu. Turklāt lā-
zerierocim HEL TVD jāspēj iznīcināt visu 
veidu mērķi  — sākot no bezpilota lidapa-
rātiem un beidzot ar mīnām un raķetēm. 
Lielākā atšķirība starp mikroviļņu ieroci 
un lāzerieroci ir saistīta ar iznīcināmo 
mērķu skaitu — lāzers var vienlaikus ie-
darboties tikai uz vienu mērķi.

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi 
majore Vizma Kaļčeva.

Foto — https://breakingdefense.com.

MIKROVILŅU IEROČI 
UN LĀZERI — 
PAPILDINĀS ASV 
ARSENĀLUS

«Lockheed Martin»/«Dynetics» 
100 kW lāzera koncepts uz trīs asu platformas.

«Raytheon» izstrādātais lāzers «Polaris MRZR» 
uz bagija platformas.

https://breakingdefense.com/tag/polaris-mrzr/
https://breakingdefense.com/
https://breakingdefense.com/tag/polaris-mrzr/
http://www.sargs.lv/


Aizsardzības ministrija izvērtē iespēju slēgt starpvaldību līgumu ar ASV 
par četru jaunu vidējās klases helikopteru UH-60M «Black Hawk» iegādi aptu-
veni 175 miljonu eiro vērtībā, lai nomainītu esošās helikopteru platformas un 
stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas.

«Helikopteru platformu nomaiņa ir vitāli svarīga ne tikai Nacionālo bruņo-
to spēku uzdevumu veikšanai, bet arī civilo funkciju nodrošināšanai, sniedzot 
atbalstu sabiedrībai,» uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Slēdzot starpvaldību līgumu, Nacionālie bruņotie spēki saņemtu heli-
kopteru platformas, aprīkojumu un uzstādīšanu, pilotu, apkalpju locekļu un 
tehniskā personāla apmācību, rezerves daļas un uzturēšanu, ražotāja pārstāvja 
klātbūtni Latvijā pirmos piecus gadus, pilnu tehniskās dokumentācijas paketi 
un programmu sertifikāciju. Plānots, ka ASV varēs nodrošināt iegādes līdzfi-
nansējumu no ASV atbalsta programmām.

Vērtējot vidējas klases helikopteru platformu piedāvājumu, UH-60M 
«Black Hawk» atzīti par Nacionālo bruņoto spēku izvirzītajām prasībām atbil-
stošākajiem helikopteriem gan militāro, gan civilo uzdevumu izpildei. Šo heli-
kopteru galvenā priekšrocība ir to uzbūve un dzīvotspēja, jo tie ir radīti primāri 
izmantošanai militārām vajadzībām krīzes situācijās. Šo helikopteru ekspluatā-
cija nodrošinātu savietojamību ar ASV spēkiem reģionā un ļautu turpināt 
līdzšinējo militāro vienību apmācības sadarbību. 

UH-60M «Black Hawk» iegāde nodrošinātu ātru reaģēšanas spēju un 
spēju pārvietot un atbalstīt spēkus atbilstoši bruņoto spēku izvirzītajiem 
operacionālajiem uzdevumiem. Tāpat helikopteru iegāde nodrošinātu spēju 
transportēt karavīrus un ekipējumu visos laikapstākļos, nodrošinot atbalstu arī 
krīzes situācijās, medicīniskās evakuācijas, meklēšanas un glābšanas operā-
cijās un citos atbalsta uzdevumos, tostarp ugunsgrēku dzēšanā no gaisa. 
Helikopteri UH-60M «Black Hawk» būs sagatavoti, lai tos varētu aprīkot 
ar ieroču sistēmām.

Plānots, ka pirmos helikopterus UH-60M «Black Hawk» Nacionālie bru-
ņotie spēki varētu saņemt 2021. gadā.

ASV valdības atbalsts ilgtermiņā būs ļoti nozīmīgs platformas apgūšanā, 
ekipējuma uzturēšanā un izmantošanā. Būtiski, ka ASV bruņoto spēku he-
likopteru «Black Hawk» vienības rotācijas kārtībā jau kopš 2015. gada ir izvie-
totas Lielvārdē, kas jau šobrīd veido veiksmīgu pamatu tālākai sadarbībai šo 
platformu ekspluatācijā.

Informācija sagatavota pēc AM Preses nodaļas materiāliem.

UH-60M «BLACK HAWK» 
IEGĀDE STIPRINĀTU 
KAUJAS SPĒJAS
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