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Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā.
Ar piedošanu, sapratni, ar mīlestības dzirksteli.
Un tici – tas ir Tavā varā,
Nest gaismu, kā to sveces dara...
/S. Vasiļevska/

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko visvairāk
vēlamies, bet jaunajā gadā lai ir spēks un
drosme šo vēlmi piepildīt!
Ticības, cerības un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus,
kā arī panākumiem bagātu jauno, 2019. gadu.
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis
2018. gada decembrī

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana.
/V. Mora/

Svētīgus Ziemassvētkus un
skaistām cerībām pilnu jauno gadu!
Lai jaunajā gadā šaubas Jūsu sirdīs tiek aizstātas
ar cerību un uzmundrinājumu!
Novēlam atklāt jaunus horizontus,
realizēt jaunus sapņus, atgūt spēkus un izbaudīt katru mirkli!

NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš
2018. gada decembrī

23 gadi ir pagājuši, kopš es uzsāku savas gaitas kā militārās
avīzes «Tēvijas Sargs» galvenā redaktore. Toreiz, 1995. gadā, tā
bija milzīga iespēja — veidot avīzi mūsu bruņotajiem spēkiem.
Kā veidot avīzi, es mācījos pati un kopā ar kolēģiem, kas saprata,
cik svarīga ir saziņas iespēja, cik svarīga ir informācija. Toreiz,
kad interneta vēl nebija...
Veidojās bruņotie spēki, veidojās armija, mēs visi mācījāmies,
jo viss bija jāsāk no jauna. Katram bija jāsaprot un jāuzņemas
sava atbildība par paveikto vai nepaveikto.
Gribu pateikties lasītājiem, kuri ir bijuši kopā ar «Tēvijas
Sargu» visu šo laiku, gan toreiz, kad izdevums bija avīzes formātā,
gan arī kopš 1999. gada, kad pārgājām uz žurnāla formātu. Nav
lielāka gandarījuma, kā redakcijā saņemt lasītāja zvanu ar jautā
jumu, kā žurnālu var abonēt, jo ir vēlme to dāvināt. Nav lielāka
gandarījuma, kā atbildēt karavīra mātei, kura zvana uz redakciju
un jautā, vai varētu no redakcijas saņemt vēl kādu žurnāla eksem
plāru, lai iedotu radiniekiem, jo tur uz vāka ir viņas dēls. Visus šos
gadus esam veidojuši mūsu žurnālu ar domu, lai lasītājs — gan
karavīrs, gan zemessargs, gan karavīra ģimene, gan jaunietis, jo
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īpaši jaunsargs, un arī visi tie, kuri vairs nav aktīvajā dienestā, —
katrā izdevumā atrod sev ko vērtīgu.
Pārlapojot iepriekšējo gadu avīzes un žurnālus, tagad uz to
reiz publicēto varam skatīties no vēstures skatpunkta. Tikai
«Tēvijas Sargā» jūs atradīsiet rakstus par toreiz aktuālo obligāto
dienestu un problemātiku, kas ar to saistīta. Materiālus par Lat
vijas iestāšanos NATO, mūsu karavīru dalību starptautiskajās
operācijās, mācībās, par mūsu bruņoto spēku attīstību, kas ļaus
skatīt situāciju tās dienas acīm un salīdzināt ar šodienas redzēju
mu. Tieši tāpēc no vēsturiskā viedokļa «Tēvijas Sargam» ir milzī
ga vērtība.
«Tēvijas Sarga» redakcija bija saliedēta komanda, kurā apvie
nojās izcili savas jomas profesionāļi. Gribu pateikt paldies Jānim
Kušķim, mūsu redakcijas ilggadējam militārajam konsultantam,
kura profesionalitāte un vērīgums garantēja, ka militārā informā
cija vienmēr būs korekta. Korektorei Rasmai Priekulei, kas sadar
bībā ar autoriem rūpējās, lai žurnāla valoda ir izkopta, jo tai ir
liela nozīme. Pateicos arī Aigaram Nesteram, kurš savas darba
gaitas «Tēvijas Sarga» redakcijā uzsāka 16 gadu vecumā kā make
tētājs praktikants. Viņa profesionālā izaugsme ir gājusi roku rokā
ar prasmi vadīt kolektīvu.
Īpaši pateicos mūsu izcilajiem autoriem — Jurim Ciganovam,
Ērikam Jēkabsonam, Norai Vanagai, Paulam Jurjānam, Arnim
Šauriņam, Edītei Sondovičai, Gunāram Kušķim, arī autoriem no
karavīru vidus — Vizmai Kaļčevai, I ndulim Skrastiņam, Harijam
Arnicānam, Edmundam Aurītim, Ingai Dauškanei, Nikolajam
Vasiļevskim, Diānai Seleckai un daudziem citiem. Un ilggadējam
redakcijas tulkotājam Kārlim Līdakam.
Tāpat pateicos mūsu žurnālistiem Taivo Tramam un Džoan
nai Eglītei, kuri savos rakstos un intervijās ir atspoguļojuši ne ti
kai militārās dzīves norises. Ar sirds siltumu viņi ļāvuši lasītājiem
iepazīt mūsu karavīrus, komandierus, jaunsargu instruktorus un
jebkuru ar militāro jomu saistītu cilvēku kā personību.
Pateicības vārdus veltu arī tiem, kuri kādā dzīves posmā ir
bijuši saistīti ar «Tēvijas Sargu», ieguldot izdevuma tapšanā savu
artavu — Gaitim Grūtupam, Līgai Bērziņai, Viesturam Kaņepem,
Zanei Šmitei, Ievai Ozoliņai, Zigrīdai Krauzei un Aļonai Arnicā
nei.
Visus šo gadus esam bijuši kā ģimene, daudz kopā izdzīvots,
pārdzīvots.
Šis ir pēdējais «Tēvijas Sargs» numurs, ko veidoju. Žurnāls
savu ceļu drukātā formātā ir noslēdzis, līdz ar to noslēdzas
arī mani kā redaktores pienākumi. Noslēdzies milzīgs dzīves
posms — gan man, gan mūsu komandai.
Es novēlu mums visiem veiksmi mūsu jaunajā ceļā!

TĒVIJAS SARGS, NR.12, DECEMBRIS, 2018

1

1992

1994
1993

1996
1995

1998
1997

2002

2000
1999

2001

2004
2003

WWW.SARGS.LV

2006
2005

2008
2007

2010
2009

WWW.SARGS.LV

2012
2011

2014
2013

2016
2015

2018
2017

TĒVIJAS SARGS, NR.12, DECEMBRIS, 2018

3

///////

PALIEK VĒSTURĒ
Juris Ciganovs,
Dr. hist.
Foto — no JIC MIN arhīva.
Vēstures didaktika vēsta, ka visam ir
savs sākums un beigas. Impērijas rodas un
iet bojā. Valstis apvienojas un sadalās. Bet
vēstures rats rit savu gaitu. Beidzas arī mi
litārā izdevuma «Tēvijas Sargs» stāsts.
Stāsts 26 gadu garumā — it kā niecīgs lai
ka sprīdis, tomēr šajā vēstures nogrieznī
panākts daudz.
Izdevumam ir mainījušās formas un
veidols, mainījušies veidotāji. «Tēvijas
Sargs» ir bijis klāt mūsu pēc padomju

Kopā ar kolēģiem no Eiropas Militārās preses asociācijas
un toreizējo NBS komandieri ģmaj. Juri Maklakovu, 2008.
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okupācijas beigām atjaunotās Latvijas Re
publikas aizsardzības sistēmas pirmsāku
mos, bijis mūsu valsts bruņoto spēku vei
došanas liecinieks un dokumentētājs, un
pētnieki, kuri nākotnē rakstīs mūsu valsts
karavīru vēsturi, darīs to, lūkojoties «Tēvi
jas Sarga» lappusēs. Jo, raugi, mūsdienu
Latvijas bruņoto spēku vēsture bez «Tēvi
jas Sarga» nu jau nav iedomājama.
1992. gada jūnijā iznāca Aizsardzības
ministrijas laikraksta «Tēvijas Sargs» pir
mais numurs. Laikrakstam sākumā ir vien
dažas lappuses. Tas izdots uz blāva papīra,
poligrāfiskā kvalitāte vēl zema, fotogrāfi
jas miglainas. Pirmie kucēni esot jāslīcina,
vēsta sens tautas teiciens.
Laikraksta «Tēvijas Sargs» pirmos nu
murus drukāja turpat, kur savulaik iespie
da padomju okupācijas armijas Baltijas
Kara apgabala laikrakstu «Za Roģinu!» —
okupācijas armijas nesen atstātajās telpās.
Par laikraksta pirmo redaktoru kļūst žur
nālists un publicists Gaitis Grūtups. Laik
raksta pirmā numura metiens 20. gadsim
ta 90. gadiem bija visai cienīgs — 16 000
eksemplāru. Otrais numurs iznāca 10 000
eksemplāru skaitā, vēlāk tirāža nostabili
zējās — 7000 eksemplāru. Sākumā laik
raksts iznāca reizi mēnesī.
Neatkarība bija tikko atjaunota, bru
ņotos spēkus jaunā Aizsardzības mini
strija nupat bija sākusi veidot. To, kā mūsu
bruņotie spēki tapa, var redzēt, ielūkojo
ties «Tēvijas Sarga» materiālos pirmajā
iznākšanas gadā. Intervijas, diskusijas,
viedokļu dažādība — armiju vajag vai ne
vajag, kam vajag, cik lielu. «Tēvijas Sargs»
raksta par atsevišķām vienībām, to tapša
nu. Šodien tā jau ir vēsture un pirmos
«Tēvijas Sarga» numurus var izmantot kā
avotu, pētot mūsdienu NBS rašanās un
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evolūcijas gaitu. Pirmajā numurā — inter
vija ar toreizējo Drošības dienesta priekš
nieku Juri Vectirānu. Daudz informācijas
par notikumiem uz robežām, par to, kā
Latvijā rīkojās šeit vēl esošais Krievijas
karaspēks, par visām negācijām, kuras
saistītas ar šī militārā spēka izvešanu —
tās ir tēmas, kuras 1992. gadā bija aktuālas
visai jaunās valsts sabiedrībai. «Tēvijas
Sargs» tobrīd ir vienīgais laikraksts, kas
publicē tik plašu informāciju par Krievijas
karaspēka klātesamību, un visiem intere
sentiem, kuri pētīs šos gadus, tas ir neno
vērtējams materiāls.
1992. gadā vēl dzīvojam spilgtās atmi
ņās par neatkarības atgūšanu un ar to
saistītiem notikumiem. Barikāžu un au
gusta puča notikumu atbalsis dzirdamas
intervijās, dažādu notikumu aprakstos,
dzīvesstāstu apcerējumos.
Ceturtajā numurā pēdējā lappuse vel
tīta Dzejas dienām — jaunie dzejnieki mē
ģina savus garadarbus izrādīt militārai la
sītāju auditorijai. Rezultāts ir dīvains: ne
var teikt, ka dzejoļi ir izdevumam atbilsto
ši — «Meditācija uz atspulgu ūdenī, tikai
žagas pārtrauc klusumu», apmēram tā.
Jau no paša pirmā numura «Tēvijas
Sargs» publicē daudz materiālu par vēstu
ri — viena no tā labajām tradīcijām, kas
saglabājusies, ejot cauri pirmajai desmit
gadei. Publicējās toreiz un arī tagad pa
zīstamie vēsturnieki Aivars Stranga un
Ainārs Bambals. Vēlākajos gados vēstures
tematika ieņem ievērojamu vietu gan
laikraksta, gan pēc tam žurnāla lappusēs,
un bez minētajiem vēsturniekiem šajā iz
devumā savus pētījumus un pārdomas
par dažādām nozīmīgām norisēm Latvi
jas militārajā vēsturē publicējuši daudzi
pazīstami un atzīti mūsu valsts militāri
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LIECĪBA
politiskās vēstures eksperti (Ēriks Jēkab
sons, Uldis Neiburgs u.c.). Absolūtajā vai
rākumā šīs publikācijas bija pirmavotu
izpētes vai jaunu pētījumu rezultāts.
Laikrakstā var atrast daudz veco kara
vīru atmiņu, informāciju par dažādiem
piemiņas pasākumiem. Pārējo rubriku vēl
nav, taču tendence materiālus kārtot kaut
kādā vienotā secībā jau ir vērojama. Sākot
no piektā numura, parādās «Robežsardzes
hronika» un «Zemessardzes hronika», arī
Iekšlietu ministrijas informācija.
Kopš 1993. gada janvāra laikrakstam
«Tēvijas Sargs» ir jauns redaktors — Bruno
Ozoliņš. 1993. gada maijs — laikrakstā
pirmo reizi aprakstītas triju Baltijas valstu
(Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) bruņoto
spēku strēlnieku rotu kopējās taktiskās
mācības. 1993. gada jūnijā par galvenā
redaktora vietas izpildītāju atkal kļūst
Gaitis Grūtups.
Savukārt vēl pēc diviem gadiem —
1995. gada jūnijā — laikrakstam «Tēvijas
Sargs» ir jauna galvenā redaktore — Līga
Lakuča. Jau nākamajam numuram ir arī
citādāks vizuālais noformējums, tāds tas
paliek līdz pat «Tēvijas Sarga» pārtapša
nai par žurnālu. «Šo laikraksta numuru

Izdevumam ir mainījušās
formas un veidols, mainījušies
veidotāji. «Tēvijas Sargs» ir bijis
klāt mūsu pēc padomju
okupācijas beigām atjaunotās
Latvijas Republikas aizsardzības
sistēmas pirmsākumos.
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Jūs saņemat, jau pilnībā jaunās redakcijas
veidotu! Līdz ar to avīzē gaidāmas pār
maiņas, svarīgākās no tām avīzes logo
maiņa, kā arī tas, ka turpmāk laikrakstu
varēsiet lasīt divas reizes mēnesī,» — tā
ievadrakstā pauž jaunā galvenā redaktore.
Tiek ieviestas jaunas rubrikas: «Vadības
viedoklis», «Apbruņojums», «Apmācības»
un «Psiholoģija».
1996. gada janvāris — laikrakstā parā
dās jauninājums — vēlāk tik pierastie pie
likumi, pagaidām vēl melnbalti, kopā čet
ras lappuses. Pirmajā pielikumā intervija
ar toreiz plašākai publikai vēl ne pārāk labi
pazīstamo žurnālistu Ati Kļimoviču pēc
viņa jau septītās atgriešanās no kara izpos
tītās Čečenijas. Vēl šis gads ir iezīmīgs ar
to, ka mūsu valsts karavīri atgriežas Eiro
pā — tā tēlaini var nosaukt Latvijas kara
vīru līdzdalības uzsākšanu dažādās starp
tautiskās miera uzturēšanas un humānis
ma operācijās: jūnijā laikraksta lappusēs
ievietota pirmā reportāža no Latvijas ka
ravīru pirmās starptautiskās misijas Bos
nijā un Hercegovinā.
1997. gada septembrī laikrakstam pir
mo reizi klajā nāk krāsains pielikums.
1998. gada martā iznāk laikraksta 100. nu
murs, bet no septembra preses izdevums
«Tēvijas Sargs» ir krāsains.
1999. gada jūlijs ir viens no izdevuma
lielākajiem pārtapšanas brīžiem, proti,
beidz pastāvēt laikraksts «Tēvijas Sargs»,
bet savu gaitu iesāk militārais žurnāls
«Tēvijas Sargs». Iznākšanas regularitāte
nemainās — reizi mēnesī. Jaunā žurnāla
devīze: «Tiem, kas gatavi iet caur uguni un
ūdeni!». Par neatņemamu žurnāla sastāv
daļu kļūst plakāti ielikumā.

2000. gads — žurnāla «Tēvijas Sargs»
redakcijai mainās juridiskais statuss — tā
tiek pārveidota par Aizsardzības mini
strijas pakļautībā un pārraudzībā esošu
bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību
ar ierobežotu atbildību «Tēvijas sargs»
(jeb kā dažādos papīros rakstīja — BOV
SIA «Tēvijas sargs»).
2001. gada augustā notiek eksperi
ments ar saturu: pirmo reizi žurnāls pilnī
bā veltīts vienai bruņoto spēku vienī
bai — Latvijas Republikas Zemessardzei
tās 10 gadu jubilejā. Rezultāts ir labs, un
vēlāk šajā numurā ievietoto informāciju
bieži izmanto Zemessardzes vēsturisko
brīžu ilustrēšanai.
2002. gada jūnijs — «Tēvijas Sarga» iz
nākšanas 10. gadadienas jubilejas izde
vums. 2004. gada novembris — BOV SIA
«Tēvijas sargs» reorganizācijas rezultātā
pārtop par valsts aģentūru «Tēvijas sargs».
Cita starpā aģentūra veidoja TV raidījumu
«Laiks vīriem?» un kopā ar nevalstiskajām
organizācijām īstenoja dažādus ar valsts
aizsardzības jomu saistītus projektus.
2009. gadā valsts aģentūra «Tēvijas
sargs» sāka sadarbību ar NATO televīzijas
kanālu.
2009. gada 31. decembrī reorganizāci
jas gaitā tika likvidēta valsts aģentūra
«Tēvijas sargs», tās funkcijas un militārā
žurnāla izdošanu pārņemot Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centram.
2011. gads — militārā žurnāla «Tēvijas
Sargs» galvenā redaktore Līga Lakuča
tiek ievēlēta par Eiropas Militārās preses
asociācijas (The European Military Press
Association — EMPA) prezidenti uz čet
riem gadiem.
2016. gada 1. janvārī kārtējo reizi no
tiek reorganizācija, un militārais žurnāls
«Tēvijas Sargs» turpmāk ir Jaunsardzes un
informācijas centra struktūrvienība.
Lūk, šāds, notikumiem bagāts un, var
teikt, raibs, bijis militārā preses izdevuma
«Tēvijas Sargs» liktenis. Nacionālie bru
ņotie spēki mainījās, vienības pārorgani
zējās, ieguva jaunu bruņojumu, tehniku
un jaunas kaujas spējas, karavīri mācījās,
virsnieki pilnveidojās — «Tēvijas Sargs»
visur bija līdzās un informēja lasītājus par
galvenajiem notikumiem mūsu valsts aiz
stāvju dzīvē. «Tēvijas Sargs» bija gan tad,
kad Latviju uzņēma NATO saimē, gan tad,
kad mūsu karavīri piedalījās starptautis
kajās operācijās dažādās pasaules malās.
Liecības var lasīt «Tēvijas Sarga» lappusēs,
un šī informācija paliks tiem, kuri intere
sējas un interesēsies par to, kā veidojās un
attīstījās mūsu valsts aizsardzības spēki un
aizsardzības spējas.
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JAUNSARDZE

MĀLPILĪ IEVĒLĒ
4. JAUNSARGU PAŠPĀRVALDI
No 22. līdz 24. novembrim
Mālpilī norisinājās Jaunsardzes un
informācijas centra (JIC) organizēts
seminārs Jaunsargu pašpārvaldei.
Semināra noslēgumā notika jaunās,
4. Jaunsargu pašpārvaldes vēlēšanas,
kurās par jauno pašpārvaldes vadītāju
tika ievēlēts jaunsargs Roberts Kokins
un par vadītāja vietnieku —
jaunsardze Marta Šermukšne.
JIC semināra galvenais uzdevums bija
noskaidrot jaunos Jaunsargu pašpārvaldes
dalībniekus, kuri darbosies pašpārvaldē
turpmākos divus gadus. Semināra dalīb
nieki noklausījās lekcijas, kas jaunsargiem
palīdzēs izprast to, ko nozīmē būt līderim
un strādāt grupā, kas ir komandas darbs.
Tika pārrunāta arī etiķete, kas jāievēro so
ciālajos tīklos.
Semināra sākumā tika veidotas dažā
das komandas saliedēšanās aktivitātes, kas
palīdzētu jaunsargiem iepazīt citam citu
labāk, jo dalībnieki bija sabraukuši no da
žādām Latvijas pilsētām. Ar uzrunu un
atskatu uz padarīto darbu dalījās 3. Jaun
sargu pašpārvaldes vadītāja Eva Spriņģe,
kas vadīja Jaunsargu pašpārvaldi no 2016.
gada 21. novembra līdz 2018. gada 23. no
vembrim. «Ar lepnumu atskatos uz pa
veikto. Panākumu atslēga bija kolektīvs,
kura dalībnieki veidoja kā vienu ģimeni.

Orientētu uz kopīgu mērķi — pilnveidot
Jaunsardzes kustību,» teica Eva Spriņģe.
Semināra laikā jaunsargi tikai aicināti
aktīvi iesaistīties dažādos grupu darbos un
paust savu viedokli un ieteikumus turp
mākajam pašpārvaldes darbam.
4. Jaunsargu pašpārvaldē tika ievēlēti — Digna Ceraukste, Alise Samsonoviča,
Rūdolfs Lukaševičs, Valērija Cirša, Raivis
Pugačs, Elīna Mālniece, Līva Klints, Jānis
Bilkevičs, Aksels Audze un Viktorija Tererovska. Jaunsargus, kuri netika ievēlēti
pašpārvaldē, aicināja apmeklēt pašpārval
des seminārus arī turpmāk, un viņi ieguva
uzšuvi «komunikators». Par 4. Jaunsargu
pašpārvaldes komunikatoriem kļuva Pau
la Freimane, Anna Peskova, Laura Dirda
un Rūta Laģe.
Ikvienam semināra dalībniekam, kurš
tika ievēlēts jaunajā pašpārvaldē, tika pie
dāvāta iespēja izvirzīt savu kandidatūru
Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja amatam.
Pieteicās divi kandidāti — Roberts Kokins
un Alise Samsonoviča. Viņus aicināja pre
zentēt savas idejas un ierosinājumus turp
mākajam pašpārvaldes darbam. Abiem
kandidātiem bija daudz ideju pašpārvaldes
darba uzlabošanai un arī idejas jauniem
darbiem un saliedēšanās pasākumiem.
Roberts Kokins, jautāts par pašpār
valdes turpmāko darbu un plāniem, tei
ca: «Jaunsargu pašpārvalde darbosies

atbilstoši saviem mērķiem un uzdevu
miem — pārstāvēt jaunsargu intereses,
organizēt jaunsargu sabiedrisko dzīvi,
kā arī uzlabot informācijas apriti starp
jaunsargiem un Jaunsardzes un informā
cijas centru. Jaunsardze attīstās ļoti strauji
un kļūst par vēl kvalitatīvāku, interesantā
ku un izzinošāku kustību, līdz ar to mūsu
darbības sauklis ir «kvalitāte, nevis kvan
titāte». Kā pirmos darba uzdevumus esam
iecerējuši sakārtot un atjaunot jaunsargu
ētikas kodeksu, kā arī uzlabot informāci
jas apriti starp Jaunsardzes un informāci
jas centru un jaunsargiem.»
Pēc prezentācijām notika slēgtais bal
sojums, kurā par pašpārvaldes vadītāju
tika ievēlēts jaunsargs Roberts Kokins.
Semināra noslēgumā JIC direktors
pulkvežleitnants Aivis Mirbahs pasniedza
visiem jaunās Jaunsargu pašpārvaldes da
lībniekiem īpašas uzšuves ar uzrakstu
«Jaunsargu pašpārvalde».
Sagatavojusi Katrīna Tiltiņa,
JIC Plānošanas un organizācijas
departamenta Plānošanas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste.
Foto — no Jaunsardzes arhīva.
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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 topošajām 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 Krievijā. Sekoja vācu okupācijas laika mēneši, kuros
dzīve turpinājās, strauji tuvojoties 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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1. decembrī — izsludināta Rīgas Strādnieku deputātu pado
mes dibināšanas sēde.
2. decembrī — Latvijas Tautas padomes sēdē K. Ulmanis pre
zentē valdības sastāvu un programmu. Cēsīs varu pārņem pilsē
tas pagaidu dome. Rīgā sāk ierasties liels skaits bēgļu no Latgales.
3. decembrī — Latvijas Tautas padomē apspriež jautājumu
par lielinieku iebrukumu Latvijā. Rīgas pilsētas pagaidu dome
sēdē iekļauj savā sastāvā vācbaltiešu, ebreju, krievu, poļu un
igauņu pārstāvjus, par pilsētas galvu ievēlē G. Zemgalu. Rīgā sāk
ierasties bēgļi no Alūksnes un apkārtnes. Tautas padomes Pārti
kas komitejas pirmā sēde apspriež pārtikas tīkla organizēšanu
valstī. Jelgavā vācu karavīru sapulce atbalsta Dzelzs divīzijas iz
veidošanu.
4. decembrī — K. Ulmanis izbrauc uz Tallinu, lai vestu saru
nas ar britu eskadras vadību. Tautas Padome pieņem likumu par
Pagastu satversmi, likumu par apgādības orgāniem, valdība sāk
to izveidošanu laukos. Maskavā izveidota Latvijas pagaidu Pa
domju valdība ar juristu P. Stučku priekšgalā.
5. decembrī — Rīgas pilsētas dome ievēlē valdi. Rīgas centrā
noņemta un Doma muzejā nogādāta vācu zemessarga statuja.
5.—7. decembrī — Daugavpils vācu zaldātu padome vienojas
ar Sarkanās armijas pārstāvjiem par Latgales atdošanu.
6. decembrī — Sarkanās armijas daļas (2. Novgorodas strēl
nieku divīzija) pēc sarunām ar vietējo vācu zaldātu padomi ie
ņem Vecgulbeni. Tautas padome pasludina B. Dzeņa darināto
projektu par valsts ģerboni. Apsardzības ministra amatā stājas
advokāts Jānis Zālītis. Tautas padome pieņem Pagaidu likumu
par tiesām un tiesāšanas kārtību, izsludina likumu pa amnestiju.
7. decembrī — Latvijas Pagaidu valdība noslēdz līgumu ar
Vācijas pilnvaroto par kopēju landesvēra veidošanu 18 latviešu,
7 vācbaltiešu un 1 krievu rotas, kā arī 3 latviešu un 2 vācu artilē
rijas bateriju sastāvā, apgāde no Vācijas armijas. Vidzemes apga
bala apsardzības priekšnieks J. Apinis izdod pavēli par brīvprātī
go vienību (rotu) organizēšanu Valkā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē
un Limbažos. Pirmās sarkangvardu vienības ienāk Alūksnē.
8. decembrī — apsardzības ministrs J. Zālītis latviešu virsnie
ku sapulcē iepazīstina ar iepriekšējā dienā noslēgtā līguma satu
ru. Rīgas skolotāju biedrības pilnsapulce izskata latviešu valodas
ieviešanu skolās. Latvijas Bezzemnieku savienības dibināšanas
sapulcē Cēsīs piedalās ap 1500 dalībnieku. Ar J. Vācieša pavēli
izveidota Krievijas Sarkanās armijas Latvijas armijas apakšgrupa
Rietumu armijas sastāvā.
9. decembrī — Sarkanā armija ieņem Pļaviņas. Pagaidu valdī
ba ieceļ četru apsardzības apgabalu (Rīgas, Kurzemes, Vidzemes,
Latgales) vadību. Sarkanā armija ieiet Daugavpilī, Cesvainē u. c.
10. decembrī — Vācijas armijas Austrumu pavēlniecība aiz
iet no Daugavpils cietokšņa. Sarkanās armijas daļas ieņem Krust
pili. Rīgā uzsākta Virsnieku rezerves rotas formēšana J. Baloža
vadībā. Pagaidu valdība izdod rīkojumu par Latvijas skolu sistē
mu, skolas ierīkojamas pēc tautībām. Latvju kareivju nacionālā
savienība paziņo par bruņoto spēku izveides priekšdarbu nodo
šanu Apsardzības ministrijai.
11. decembrī — Sarkanās armijas daļas ieņem Jēkabmiestu
un Alūksni. Finanšu ministrija izsludina Latvijas Neatkarības
aizņēmumu, atceļ visus okupācijas varas rīkojumus par kredīt
iestādēm.
12. decembrī — Rīgas pilsētas domes sēde P. Kalniņa vadībā
spriež par Apgādības padomes dibināšanu.
13. decembrī — Rīgā maizes mārciņas cena sasniedz 100 ka
peikas. Pilsētas Pārtikas valde izsniedz maizi uz kartītēm ar pār
traukumiem. Apsardzības ministrija pārceļas no Rīgas Latviešu
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biedrības nama uz bij. Vācu civilpārvaldes telpām Aleksandra
ielā 37/39-8 (arī Iekšlietu un Apgādības ministrija un Valdības
kanceleja). Sāk iznākt oficiāls laikraksts «Latvijas Pagaidu Valdī
bas Vēstnesis».
15. decembrī — Pagaidu valdība aizliedz laikraksta «Sarka
nais Karogs» izdošanu. Bij. Baltijas civilpārvaldes priekšnieks
fon Goslers aizbrauc no Rīgas. Vācu policija veic kratīšanu Rīgas
kreisās ebreju biedrības «Karmel» telpās. Rēzeknē ierodas LSD CK
Krievijas biroja pārstāvji ar J. Lencmani priekšgalā.
16. decembrī — Pagaidu valdība izsludina vispārēju latviešu
tautības virsnieku un apakšvirsnieku mobilizāciju. Latviešu stu
dentu sapulces dalībnieki Rīgā nolemj organizēti iestāties topoša
jā Studentu rotā.
17. decembris — latviešu lielinieki pa radio ar manifestu no
Maskavas proklamē Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas
izveidošanu. Skolās sākas valdības noteiktais Ziemassvētku brīv
laiks. Latvijas valdības pārziņā pāriet Rīgas kriminālpolicija.
Angļu karakuģu eskadra (deviņi kuģi) no Ventspils izbrauc uz
Rīgu, vakarā iebrauc Daugavgrīvā, pēc tam Rīgas ostā. Britu
eskadras komandieris Aleksandrs Sinklērs un politiskais pārstā
vis Vivjens Bosenkets tiekas ar K. Ulmani.
18. decembrī — Rīgā u. c. izsludināta Pagaidu valdības mobi
lizācija. Priekšpusdienā valdības un britu eskadras vadības ap
spriede Rīgā. Lielinieku spēki (latviešu strēlnieku daļas) ieiet Val
kā, Valkas strādnieku deputātu padome izsludina pāreju uz «Pet
rogradas laiku».
19. decembrī — pirmā Pagaidu valdības izsludinātās vispā
rējās latviešu tautības karavīru mobilizācijas diena Rīgā un Rīgas
apriņķī (virsnieki — līdz 50, pārējie — līdz 33 gadu vecumam).
Angļu eskadra atkal ierodas Liepājā, bet Rīgas ostā iebrauc lielais
mīnukuģis «Princess Margaret».
20. decembrī — apsardzības ministrs pavēl izveidot Latviešu
atsevišķo rotu Apsardzības ministrijas pakļautībā — Rīgā no
brīvprātīgajiem veidojas Studentu rota. Angļu admirālis Sinklērs
Liepājā sola atbalstu Latvijas valsts un armijas nostiprināšanā.
20.—21. decembrī — Latvijas zemturu kongress Rīgā. Lan
desvēra trieciengrupa ar Dzelzsbrigādes atbalstu atspiež lieli
nieku daļas no Skrīveriem un Ikšķiles. Rīgā notiek lielinieku or
ganizēts streiks.
21. decembrī — Latvju operas izrādi «Fausts» noskatās arī
britu flotes pārstāvji un Pagaidu valdības locekļi. Viesu godināša
na ar klātiem galdiem foajē, viesus sveic K. Ulmanis. Vakarā Sar
kanās armijas latviešu strēlnieku daļas pēc kaujas ar vācu spēkiem
ieņem Valmieru.
22. decembrī — Ministru kabineta sēdē apspriež «valsts ap
sardzības» jautājumu. Valkā ierodas 20. decembrī no Maskavas
izbraukusī Latvijas pagaidu Padomju valdība. Pēc trīs dienu burt
liču streika Rīgā atsāk iznākt prese. No Cēsīm izsūtītie Cēsu rotas
izlūki pie Raunas upes sastopas ar lielinieku spēku patruļu, no
sadursmes izvairās. Ulbrokas-Stopiņu pagastā vietējie lielinieki
pasludina pagastu par patstāvīgu «brīvvalsti».
23. decembrī — pēc nelielas sadursmes latviešu strēlnieku
daļas ieņem Limbažus un Cēsis, no Cēsīm uz Ieriķiem atkāpjas
Cēsu rota. Pēdējās vācu karaspēka vienības atstāj Daugavpili.
24. decembrī — Rīgā no Stokholmas cauri Liepājai atgriežas
G. Zemgals. «Jaunākajās Ziņās» A. Vinnigs intervijā atzīst, ka vā
cu karavīri nevēlas iesaistīties Baltijas zemju aizsardzībā, jo vēlas
atgriezties dzimtenē. Ar apsardzības ministra pavēli zemes apsar
dzība nodota landesvēra (zemessargu) pavēlnieka rokās, valsts
sadalīta apsardzības iecirkņos. Cēsīs ienāk lielinieciskās latviešu
strēlnieku vienības, sadursme starp Pagaidu valdības Cēsu rotu
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un lieliniekiem pie Drabešu muižas. Darbību sāk Vecgulbenes
revolucionārais tribunāls, piespriežot vairākus nāvessodus.
25. decembrī — Ministru kabinets apspriež iekšējās apsar
dzības jautājumu. Pēc sadursmes ar lielinieku spēkiem no Skrī
veriem atkāpjas Dzelzsdivīzijas vienība. Latvju kareivju nacionā
lā savienība Rīgas Brāļu kapos rīko aizlūgumu par kritušajiem.
Padomju Krievija oficiāli atzīst Padomju Latvijas neatkarību.
Slēgta Eiropas platuma sliežu stacija Dreiliņos. Britu pārstāvis
V. Bosenkets K. Ulmanim apstiprina, ka viņa valstij nevar būt ie
bildumu pret Latvijas Pagaidu valdības vienošanos ar Vāciju par
zemes aizsardzību. Rīgu pa dzelzceļu un kuģos atstāj lielāks skaits
vācbaltiešu elites.
24.—26. dec. — Ziemassvētkos ar Pagaidu valdības atļauju
Rīgas iedzīvotājiem ilgāk atļauta kustība ielās.
26. decembris — pie Ieriķiem Dzelzsbrigādes vienību sa
dursme ar lielinieku spēkiem. Rīgā pie valdības nama Aleksandra
un Stabu ielas stūrī notiek latviešu vienību parāde. Rīgas ielās iz
līmētas lielinieciska rakstura proklamācijas.
27. decembrī — vācu landesvēra vienības atsit uzbrukumu
Līgatnei. Latvijas varas iestādes pārņem no vācu okupācijas ie
stādēm dzelzceļus, policijas dienestu (Iekšlietu ministrija), pasta
iestādes. Vakarā Rīgas ielās patrulē britu jūrnieki. Rīgā ierodas
ap 2400 vīru vācu karaspēka kolonna, kas 18. decembrī izgājusi
no Tērbatas cauri Limbažiem. Lielinieki nogalina daļu no A. Vin
niga kārtējiem sarunu vedējiem par vācu karaspēka un mantu
izvešanu.
28. decembrī — naktī Latvijas dzelzceļus no Vācijas dzelzceļa
11. direkcijas pārņem Pagaidu valdības Satiksmes ministrija. Pa
domju Latvijas valdība izdod dekrētu par «muižniecības un pārē
jo kārtu iznīcināšanu, činu un ordeņu atcelšanu». 1. Rīgas apsar
dzības rota atsakās pakļauties pavēlei doties uz pozīcijām, padzen
no novietnes virsniekus. Britu karakuģis «Princess Margaret» Rī
gas ostā uzņem apmēram 350 bēgļus — sabiedroto un neitrālo
valstu pilsoņus.
29. decembrī — Satiksmes ministrija izsludina latviešu valo
du par oficiālo uz valsts dzelzceļiem. Valdības līgums ar Vācijas
pārstāvi A. Vinnigu paredz tiesības uz Latvijas pilsonību vācu
karavīriem, kuri trīs nedēļas cīnīsies Latvijas bruņotajos spēkos.
Lielbritānijas pārstāvis paziņo, ka tiks apšaudītas pilsētas daļas,
kurās izcelsies nemieri. Valdība nolemj atbruņot 1. Rīgas apsar
dzības rotu. Cilvēku pūļi mēģina izbraukt no Rīgas uz Jelgavā
gaidošo Berlīnes vilcienu. Lielinieku spēki mēģina uzbrukt pie
Siguldas. Kurzemes bezzemnieku kongress (ap 70 pārstāvji no
50 pagastiem) Jelgavā atzīst P. Stučkas valdību par vienīgo liku
mīgo un pasludina sevi par augstāko varu Kurzemē.
30. decembrī — pēc pieprasījuma padoties un tā neizpildīša
nas no rīta britu karakuģi atklāj uguni pret 1. un 3. Rīgas apsar
dzības rotas novietni Pareizticīgo garīgā semināra telpās Suvo
rova (tag. K. Barona) ielā. Pēc 10 šāvieniem ielenktie padodas
landesvēra vienībām, aizvesti uz Citadeli. Rīgā pastiprinātas
vācu patruļas uz ielām. Vācu kara tiesa Citadelē skata 71 apcie
tinātā 1. Rīgas apsardzības rotas karavīra lietu, vienpadsmit pie
spriež nāvessodu (izpildīts 10). 2. Rīgas apsardzības rota atbru
ņo vācu komandantūru, atņemot ieročus. Rīgas pilsētas pagai
du domes sēde pagaidu galvas G. Zemgala vadībā apstiprina
jaunus domniekus.
31. decembrī — Apsardzības ministrija aicina ziedot Latvijas
zemessargiem zābakus, šineļus un siltu veļu, izsludina visu Rīgā
un apkārtnē dzīvojošo 20—30 gadus veco vīriešu mobilizāciju.
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VĀCIJAS JŪRAS SPĒKI SAŅEM
KUĢA KOMANDTILTIŅA
SIMULĀCIJAS IEKĀRTU
Kompānija «Rheinmetall» šā gada
6. decembrī oficiālas ceremonijas laikā
nodeva Flensburgā izvietotajai Mirvikas
jūrskolai (Marineschule Mürwik) jaunu
kuģniecības mācību iekārtu. Šī ir viena no
vismodernākajām šāda veida iekārtām,
un Vācijas Jūras spēki to izmantos kuģu
vadības personāla apmācībā.
Jūras navigācijas mācību aprīkojums
tika pasūtīts pirms trim gadiem, un tas
tiks izmantots, lai apmācītu visus Vācijas
Jūras spēku kadetus, nākamos sardzes
virsniekus un sagatavotu kuģu komandtil
tiņu personālu kuģniecības operācijām.
Iekārtu iespējams izmantot, lai apgūtu
prasmes, sākot no pamata navigācijas un
kuģniecības apmācības līdz apkalpes re
sursu pārvaldībai, piemēram, lai palīdzētu
komandtiltiņu apkalpes personālam saga
tavoties dažādām operācijām. Iekārta sa
stāv no diviem lieliem un četriem maziem
komandtiltiņa simulatoriem, sešām ap
mācību veicošā personāla jeb treneru sta
cijām, pēcoperāciju brīfingu telpas, kā arī
papildu infrastruktūras, kas paredzēta
plānošanas vingrinājumiem, administrē
šanai un datubāzes atjaunināšanai. Šajā
iekārtā ir jau modelēti visi Vācijas Jūras
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spēku virsūdens kaujas kuģi, sākot ar mī
nu meklētājiem līdz apgādes kuģiem. Tas
attiecas ne tikai uz dažādu kuģu un laivu
fiziskajiem attēliem, bet arī uz precīzām to
veiktspējas īpašībām. Turklāt iekārtā ir
iekļautas arī daudzas Vācijas un NATO
kuģniecības mācību vietas, kā arī pašrei
zējās un potenciālās darbības rajoni.
Šo jaunākās tehnoloģijas kuģniecības
mācību aprīkojumu izmantos arī Vācijas
federālā policija.
Vairāk nekā četrdesmit gadu laikā
kompānija «Rheinmetall» ir kļuvusi par
vienu no pasaules vadošajiem simulācijas
tehnoloģiju izstrādātājiem un ražotājiem.
Starptautiskās tehnoloģiju grupas produk
cijas spektrs aptver no datorizētas mācī
šanās līdz sauszemes transportlīdzekļu,
lidaparātu un kuģu ekipāžu mācību sistē
mām ar plašām apmācību vietām, kurās
visas attiecīgās struktūras spēj iesaistīties
taktiskajos vingrinājumos, izmantojot sa
vu oriģinālo aprīkojumu.

Pēc «Rheinmetall AG»
preses paziņojuma tulkojis
NBS rezerves virsleitnants Kārlis Līdaka.
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NEPAMĒĢINĀSI,
NEUZZINĀSI!
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MOZAĪKA

PASAULES BRUŅOJUMA
UN IEROČU
TIRGOTĀJU LĪDERI
Stokholmas Starptautiskais miera pē
tījumu institūts (Stockholm International
Peace Research Institute, SIPRI) ir dibināts
1966. gadā kā neatkarīgs analītiskais
centrs. Šī institūta eksperti veic regulārus
pētījumus par pasaulē notiekošajiem kon
fliktiem, bruņojuma tirgu, ieroču kontro
les un atbruņošanās jautājumiem.
Balstoties uz 2017. gada statistikas da
tiem, decembra sākumā SIPRI publiskojis
ieroču, bruņojuma un saistīto servisa pakal
pojumu pasaules līderkompāniju Top 100.
Šis apkopojums kļūs par daļu no SIPRI
lielākās pētnieciskās publikācijas «SIPRI
Yearbook 2019», kas tiks izdota nākamā
gada vidū.
Bruņojuma tirdzniecības pētījums lie
cina, ka 100 pasaules lielākie bruņojuma
pārdevēji 2017. gadā veikuši tirdzniecības
darījumus par kopumā 398,2 miljardiem
dolāru, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2016.
gadā. 2017. gads bija trešais pēc kārtas,
kad SIPRI fiksējis stabilu bruņojuma
tirdzniecības pieaugumu bruņojuma
tirdzniecības apjomā. Vērtējot laika perio
du no 2002. līdz 2017. gadam, šis rādītājs
ir pieaudzis par 44%. SIPRI pētījumā uz
svērts, ka Ķīnas militārie ražotāji netiek
analizēti, jo nav pieejami ticami statistikas
dati par to aktivitātēm bruņojuma tirgū.
Simts uzņēmumu reitinga kopvērtē
jumā (visi valsti pārstāvošie uzņēmumi
kopā) tradicionāli ir ASV — ar 57% peļ
ņas no Top 100 uzņēmumu kopsummas.
Vērtējot atsevišķas pozīcijas, pirmajā vietā
nemainīgi atrodas «Lockheed Martin»,
ASV koncerns. Neviena cita bruņojuma
ražošanas kompānija pasaulē 2017. gadā
nav guvusi tik lielu peļņu — 44,9 miljardus
dolāru (tā ražo 5. paaudzes iznīcinātājus
«F-35 Lightning», aviācijas bāzes kuģus,
transporta lidmašīnas «C-130 Hercules»
un citu produkciju).
Otro vietu 100 kompāniju apgrozīju
ma kopvērtējumā šoreiz ieņem Krievija
(37,7 miljardi dolāru jeb 9,5% no 100 uz
ņēmumu kopējā apgrozījuma). Trešajā
vietā ir Lielbritānija (35,7 miljardi jeb 9%),
kas pēdējos 14 gadus spējusi noturēties
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ASV Jūras spēku F-35C.

«Eurofighter Typhoon».
reitinga kopvērtējuma otrajā pozīcijā. Bri
tu megakoncerns «BAE Systems» ir vienī
gais Eiropas uzņēmums (ražo iznīcinātā
jus «Eurofighter Typhoon»), kas iekļuvis
valstu topa piecniekā, ieņemot 4. vietu ar
peļņu 22,9 miljardu dolāru apmērā. Rei
tinga zemākās pozīcijās iekļauta arī Liel
britānijas aviobūves kompānija «Boeing».
Vācijas aizsardzības rūpniecību tajā pār
stāv četras kompānijas: «Rheinmetall AG»
atrodas reitinga 25. vietā (pērn tā nopelnī
jusi 3,4 miljardus dolāru), «Thyssenkrupp»
un «Krauss-Maffei Wegmann» (abas ražo
zemūdenes, kuģus, tankus, bruņumašī
nas), kā arī firma «Hensoldt» (ražo radio
lokatorus un kaujas sistēmu sensorus), kas
reitingā iekļuvusi pirmo reizi. Reitingā ie
kļauts arī Eiropas aviokoncerns «Airbus»
(ražo transporta lidmašīnas A400M).
Apkopojot datus, 100 uzņēmumu rei
tingā 42 uzņēmumi ir bāzēti ASV, un to
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kopējā peļņa ir pieaugusi par 2% salīdzi
nājumā ar 2016. gadu. Piecas ASV kompā
nijas ir iekļuvušas saraksta Top 10. Vairāk
nekā 20 pozīcijas Top 100 reitingā aizņem
Rietumeiropas valstu uzņēmumi.
SIPRI pētījums liecina, ka 2017. gadā
būtiski — par 24% — pieaudzis Turcijas
militāro uzņēmumu apgrozījums, aplie
cinot šīs valsts pērnā gada milzīgās iegā
des nacionālās armijas vajadzībām. Līde
ru simtniekā iekļautas arī četras Indijas
kompānijas, kuru kopējā peļņa pērn bija
7,5 miljardi dolāru (1,9% no 100 kompā
niju reitinga).

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi
majore Vizma Kaļčeva.
Foto — https://fortunedotcom.files.
wordpress.com;
http://topfightjets.blogspot.com.
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