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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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Jūlijs — dziesmu un deju svētku mēnesis! 

Tās emocijas, piepildījums un kopā būšanas sajūta ir ne-
aprakstāma. 

Bija patiess lepnums  arī par mūsu Nacionālo bruņoto 
spēku orķestri un Zemessardzes orķestri, kā arī par Kanādas 
bruņoto spēku orķestri, kas kopīgi ar visiem koncertēja un 
bagātināja mūsu svētkus. Šajā numurā lasiet interviju ar lat-
viešu izcelsmes mūziķi Kanādas orķestrī Natāliju Lerneri. 

Jūlijs ir arī intensīva darba laiks — publicējam interviju 
ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani par NATO 
samitu, kas šomēnes norisinājās Briselē, par Latvijas uzde-
vumiem pēc samita. Intervijā ministrs uzsver: «Skaidrs, ka 
pašreizējā situācijā aizsardzībai ir jāatvēl nopietni resursi, 
un skaidrs arī, ka šajā dinamiskajā procesā vienmēr gadī-
sies kādi iepriekš neparedzēti apstākļi, kas prasīs daļu šo 
resursu.» 

Un gluži kā katru vasaru — saruna par drošību uz ūdens. 

Šoreiz par atbildību un pienākumiem, par drošību jūrā 
stāsta Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glāb-
šanas koordinācijas centra priekšnieks komandleitnants 
Pēteris Subbota. «Lai efektīvi reaģētu, mums pēc iespējas 
ātrāk jāsaņem informācija. Latvijas Jūras spēku patruļkuģi 
dežurē trijās Latvijas ostās — Rīgā, Liepājā un Ventspilī.»

 Krasta apsardzes dienests lūdz atgādināt, ka par negadī-
jumiem jūrā nekavējoties jāzvana pa tālruni 115.

Lai mums visiem skaista vasara!

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis Alūksnē, Pilssalas 
stadionā atklāja Baltijas valstu karavīru sporta spēles un ikgadējo 
Nacionālo bruņoto spēku spartakiādi.

Sacensību laikā notika aizsardzības ministra kausa «Dižvīrs» 
izcīņa. Dalībnieki sacentās arī par Nacionālo bruņoto spēku kape-

lāna spēka izaicinājuma kausu. 

Baltijas valstu karavīru sporta spēļu programmā iekļauti vairāki sporta 
veidi un disciplīnas: šaušana, vasaras biatlons, pludmales volejbols, strītbols, 
minifutbols, sporta makšķerēšana un šahs. Arī spartakiādes dalībnieki 
sacentās dažādās sporta disciplīnās, to skaitā skriešanā, virves vilkšanā, šau-
šanā ar dienesta pistoli, volejbolā, tautas bumbā, minifutbolā un strītbolā. 
Pirmo reizi kā atsevišķa komanda spartakiādē piedalījās arī Jaunsardze. 
Savukārt Baltijas valstu karavīru sporta spēlēs tika pārstāvēta ne tikai Latvi-
ja, Igaunija un Lietuva, bet arī Ukraina.

Spartakiāde un Baltijas valstu karavīru sporta spēles noslēdzās 5. jūlijā. 

Rīgā, Esplanādē norisinājās Latvijas armijas 99. dzimšanas die-
nai veltīts svinīgais koncerts, kura ietvaros muzicēja Zemessardzes 
bigbends un Zemessardzes koris «Stars» diriģenta kapteiņa Anda 
Kareļa vadībā, Kanādas Bruņoto spēku centrālais orķestris diriģenta 
kapteiņa Džona Fulertona vadībā un Kanādas Bruņoto spēku cen-

trālā orķestra un Zemessardzes orķestra koporķestris. Koncerta program-
mā skanēja populāras latviešu un kanādiešu melodijas.

Latvijas armijas dzimšanas dienā, 10. jūlijā, atkārtoti norisinājās zibak-
cija «Esmu zemessargs», kurā zemessargi tika aicināti iespēju robežās ie-
rasties darba vietā lauka formas tērpos, demonstrējot, cik daudz Latvijā ir 
zemessargu.

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  

Foto  — Armīns Janiks un Gatis Dieziņš.  

Ādažu bāzē svinīgā ceremonijā NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupas komandiera amatā stājās pulkvežleitnants 
Stīvs Makbets, nomainot līdzšinējo komandieri  — pulkvežleitnan-
tu Šonu Frenču. Tādējādi tika noslēgta otrā Latvijā izvietotās kaujas 

grupas karavīru rotācija.

Pasākums bija veltīts arī Čehijas un Slovākijas kontingentu karavīru svi-
nīgajai uzņemšanai NATO kaujas grupas sastāvā. 

Svinīgo ceremoniju apmeklēja Aizsardzības ministrijas valsts sekre-
tārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekš-
nieks/Nacionālo bruņoto spēku komandiera vietnieks brigādes ģenerālis 
Ivo Mogiļnijs. 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bru-
ņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks, Nacionālo bruņoto spēku 
komandiera vietnieks brigādes ģenerālis Ivo Mogiļnijs tikās ar 
karavīriem, kuri pildīs dienesta pienākumus pretterorisma operācijā 
«Inherent Resolve» Irākā un Eiropas Savienības pretpirātisma ope-

rācijā «Atalanta».

Jau tradicionāli svinīgajā pavadīšanas ceremonijā karavīri no aizsar-
dzības nozares vadības saņēma ceļamaizi  — Latvijas karogu un rudzu 
maizes klaipu.

Pretterorisma operācijā Irākā Latvija piedalās ar apmācības grupu, 
kas integrēta Dānijas kontingenta sastāvā. ASV vadītās starptautiskās 
koalīcijas spēku karavīri veic Irākas drošības spēku apmācīšanu cīņai pret 
teroristisko grupējumu. 

Latvijas armijas 99. dzimšanas dienā Ādažu bāzi apmeklēja 
Ministru prezidents Māris Kučinskis, Kanādas premjerministrs 
Džastins Trudo, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Ka-
nādas aizsardzības ministrs  Hardžits Sadžans, Kanādas ārlietu mi-

nistre Kristija Frīlanda, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāl-
leitnants Leonīds Kalniņš un Kanādas Bruņoto spēku komandieris ģenerā-
lis Džonatans Vānss.

Vizītes laikā abu valstu pārstāvji iepazinās ar Sauszemes spēku Meha-
nizētās kājnieku brigādes spējām un uzdevumiem, Ādažu bāzes infrastruk-
tūru, kā arī tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas 
sastāvā dienošajiem Kanādas karavīriem, lai pārrunātu viņu dienesta gaitu.

Par godu Latvijas un Kanādas delegācijas vizītei un Latvijas armijas 
dzimšanas dienai Ādažu bāzē notika izvietoto vienību svinīgā stāšanās un 
svecīšu nolikšana, godinot kritušo karavīru piemiņu. 

Šajā dienā Latvijas un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas 
grupas karavīri apmeklēja svētku mielastu, veltītu mūsu valsts armijas 
dzimšanas dienai.

Liepājā notika Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras mīnu kuģa 
M-08 «Rūsiņš» svinīgā pavadīšanas ceremonija uz dežūru NATO 
1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1), kas ir daļa no 
alianses Reaģēšanas spēku jūras komponentes.

M-08 «Rūsiņš» NATO 1. pastāvīgajai jūras pretmīnu grupai pievie-
nosies Frederikshavnas ostā Dānijā. Dežūras aktīvā fāze Baltijas jūrā un 
Ziemeļjūrā ilgs līdz decembra beigām.

NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no četrām NATO 
pastāvīgajām Jūras spēku grupām, kuras veido NATO Reaģēšanas spēku 
jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. NATO 1. pa-
stāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no divām alianses jūras komponentes 
daudznacionālajām vienībām, kura izveidota mīnu iznīcināšanas operāci-
ju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā tā spēj veikt pretmīnu 
darbību jūrā noteiktā gatavības laikā.
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Taivo Trams
Foto — www.nato.int.

Lai gan 11. un 12. jūlijā Briselē notiku-
šais NATO samits tika gaidīts 
ar zināmām bažām un arī tā laikā 
mediji daudz runāja par iespējamiem 
riskiem un apdraudējumiem alianses 
spējām, tomēr pasākums rezultējās ar 
lēmumiem par vēl ciešāku dalībvalstu 
sadarbību un pavisam konkrētām 
iecerēm, kas tieši skar arī Latviju. 
Par būtiskāko samita norisē stāsta 
Latvijas Republikas aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis.

— Pagaidām neskarot konkrētus lē
mumus, kā varētu raksturot šī samita 
norisi un rezultātus?

— Ja mēs runājam par ieguvumiem 
no NATO samita mums kā valstij, es gri-
bētu teikt, ka no aizsardzības jomas vie-
dokļa šis bija mums ļoti veiksmīgs samits. 
Faktiski visi galvenie tikšanās laikā parak-
stītie dokumenti ir labvēlīgi Baltijas valstu 
drošībai. Būtiskākie diskutētie jautājumi 
skāra atturēšanas un valstu aizsardzības 
stiprināšanas idejas. Galvenais motīvs, 
kas vijās cauri visai samita norisei, bija 
NATO spēku gatavības vairošana. Tās vi-
sas ir nostādnes, kas mūsu drošībai ir ļoti 
svarīgas. Samitā secīgi turpinājās arī 
2014. gadā aizsāktais NATO adaptācijas 

process. Taču pati svarīgākā un visbiežāk 
izskanējusī doma bija ideja par vienotību. 
Es nekad iepriekš vēl šādos pasākumos 
nebiju dzirdējis tik bieži pieminam šo ide-
ju. Šoreiz Briselē varēja just, ka klātesošie 
tiešām tā arī domā.

— Un ja mēs runājam par konkrē
tām lietām?

— Samita laikā tika apstiprināts arī ali-
anses komandvadības jaunais koncepts —  
ir izveidotas divas jaunas pavēlniecības 
Norfolkā, ASV, un Ūmā, Vācijā. Ejot tā-
lāk pa komandvadības ķēdīti, nākamais 
mums īpaši svarīgais lēmums ir sešu val-
stu parakstītā nodomu vēstule par daudz-
nacionālās divīzijas «Ziemeļi» izveidi. Di-
vīzijas štābs atradīsies Ādažu bāzē un Ka-
rupā, Dānijā. Domāju, ka šai iniciatīvai 
pievienosies vēl arī citas valstis.

Multinacionālās divīzijas štābs ir ļoti 
nozīmīgs NATO komandvadības ele-
ments, kāda Baltijā līdz šim nav bijis. Tas 
ir pirmais tik augsta līmeņa NATO pro-
jekts Baltijā, kurš būs mums ļoti noderīgs 
gan miera laikā, gan krīzes situācijā. To 
ļoti augstu novērtēs īpaši Baltijas valstis — 
mūsu virsniekiem tagad būs iespēja plā-
not un darboties daudz augstākā ko-
mandvadības līmenī.

Štāba izveides termiņi ir ļoti īsi — dāņi, 
piemēram, izsaka vēlmi uzsākt darbu štā-
bā jau rudenī. Uz to mēs arī virzīsimies, 

un pirmie speciālisti noteikti tad arī varēs 
sākt darbu. 

Ne mazāk svarīga samita kontekstā bi-
ja Kanādas premjera vizīte un paziņojums 
par NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupas spēku uzturēšanu līdz 2023. ga-
dam. Protams, šis lēmums mums ir īpaši 
nozīmīgs. Kanādas iesaiste šī reģiona 
drošības garantēšanā ir milzīga — un par 
to viņiem liels paldies! Starp citu, Kanā-
das premjerministra uzrunā, runājot par 
atturēšanas politiku reģionā, manuprāt, 

SAMITS MUDINA UZ 
VĒL LIELĀKU VIENOTĪBU 
UN IEGULDĪJUMIEM SAVĀ DROŠĪBĀ
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Latvijas vārds izskanēja pat biežāk nekā 
Kanādas.

Protams, samita laikā tika pieņemts 
arī daudz lielajām izšķiršanām pakārtotu 
lēmumu, kas novedīs pie vadlīnijām tālā-
kajam procesam, lai daudz detalizētāk iz-
strādātu jau pavisam konkrētas lietas.

— NATO turpina paplašināties.
— Noteikti jāmin, ka samita laikā tika 

panākts progress arī politiskajā līmenī, uz-
sākot konkrētas darbības, lai NATO saimi 
papildinātu vēl viena valsts – Ziemeļma-
ķedonijas Republika, tā skaidri demon-
strējot NATO atvērto durvju politiku. Paš-
laik noris ratifikācijas process, un es ļoti 
ceru, ka jau drīzumā NATO būs 30 valstis.

Ļoti būtisks sasniegums bija arī 15 
NATO un trīs partnervalstu parakstītais 
saprašanās memorands dalībai NATO vie-
dās aizsardzības iniciatīvā «NATO Sausze-
mes kaujas munīcijas nodrošinājums» par 
lielkalibra munīcijas kopīgas iegādes ie-
spēju izpēti. Tā ir ļoti laba un perspektīva 
lieta, kas ļaus dalībvalstīm konsolidēties. 
Kā zināms, ASV izmanto salīdzinoši ne-
lielu bruņojuma tipu skaitu, turpretī Eiro-
pā to ir milzīgs daudzums. Vienlaikus tas 
ir arī jautājums par bruņojuma cenu — 
tipveida munīcija, ražota lielam skaitam 
valstu, noteikti būs lētāka. Domāju, ka tā 
ir arī viena no iespējām Latvijai, jo mēs 
nopietni strādājam, lai attīstītu militārās 
industrijas uzņēmumus mūsu valstī. Galu 
galā piegāžu drošības jautājums krīzes si-
tuācijā ir ārkārtīgi svarīgs.

— Liela daļa ziņu par samitu bija vel
tīta jautājumam par valstu ieguldījumu 
drošības stiprināšanā.

— Ļoti būtiska loma šajā samitā bija 
sarunām par valstu savstarpējās atbildības 
sadalījumu jautājumā par drošību. Pro-
tams, lielākā diskusija bija par resursiem, 
ko katra valsts atvēl aizsardzībai. Mūs šajā 
kontekstā uzteic, jo ātri sasniedzām to, ko 
apņēmāmies Velsas samitā 2014. gadā. 
Protams, mazām valstīm ir vieglāk palieli-
nāt aizsardzības budžetu salīdzinājumā ar 
lielajām ekonomikām, kur šīs pašas pro-
centu daļas jau ir mērāmas miljonos vai 
pat miljardos eiro. Taču viegli mums pilnī-
gi noteikti nebija. Lēmums par 2% no IKP 
piešķiršanu aizsardzībai nebija viegla iz-
šķiršanās, taču tā palīdzēja realizēt tālākos 
lēmumus, kas savukārt samazina spriedzi 
reģionā un, pēc manām domām, veiksmī-
gi nodrošina atturēšanas funkciju. Visādā 
ziņā tagad mēs varam būt gandarīti — pa-
gaidām tikai astoņas valstis ir izpildījušas 
šo 2% nosacījumu.

Tika pārrunātas arī visas pašlaik ak-
tuālās alianses operācijas, svarīga un ilg-
termiņā nozīmīga bija tikšanās ar Ukrai-
nas un Gruzijas pārstāvjiem. Notika arī 
koalīcijas sarunas par tālākajām NATO 
aktivitātēm Afganistānā, pieņemot lēmu-
mu par palīdzības turpināšanu — gan fi-
nansiālā atbalsta nodrošināšanu dažādos 
trasta fondos, gan ar cilvēku resursiem.

— Kādi bija viedokļi par ASV rosi
nāto 30 dienu gatavības plānu?

— Jautājumā par 30 dienu gatavību es 
gribu uzsvērt, ka tā ir vēl viena NATO mo-
bilizēšanās spēju garantija, kas papildina 
vairākas jau esošās spējas. Atbilstoši šim 
uzstādījumam 30 dienu laikā kopš ap-
draudējuma NATO jābūt gatavai izvērst 
30 sauszemes bataljonus, 30 gaisa spēku 
iznīcinātāju eskadriļas un 30 jūras spēku 
vienības. Reizēm, gan palasot presi, gan 
ieklausoties cilvēkos, šķiet, ka vienai da-
ļai liekas — līdz šim nekas tamlīdzīgs nav 
bijis. Taču mums jau ir NATO Ātrās re-
aģēšanas spēki un vairākas citas iespējas, 
kas jau tagad garantē ļoti augstu mobilitāti 
un kaujas gatavību. Ar šo iespēju NATO 
vēl papildus palielina savas reaģēšanas 
spējas un kaujas gatavību.

Arī jautājums par papildspēku nogā-
dāšanu krīzes situācijas vietā ir ļoti nozī-
mīgs samita sarunu punkts. Šis jautājums 
ir cieši saistīts ar NATO pavēlniecībām, ar 
atbildību un spēju nodrošināt piegādes 
pāri Atlantijas okeānam, ar komunikāciju 
drošību, loģistikas spējām un citām NATO 
aktualitātēm.

Tika skartas arī hibrīdkara un kiber-
aizsardzības tēmas. Pēdējos gados mēs 
esam pārliecinājušies, cik potenciāli bīsta-
ma var būt šī joma. To parādīja brutālie 
iejaukšanās gadījumi vairāku valstu poli-
tiskajos procesos, tostarp — vēlēšanu no-
risē. Jautājuma nopietnību apliecina fakts, 
ka daudzas valstis dibina vienības un pat 
veselas pavēlniecības, lai aizsargātos no 
šiem jaunajiem draudiem.

— Kādi ir mūsu būtiskākie uzdevu
mi samita kontekstā?

— Mums noteikti ir jāturpina jau ie-
sāktie darbi — tas nav viegli, un darba ir 
ļoti daudz. Sauszemes spēku Mehanizāci-
jas projekts ir tikai iesākts, tajā ir vēl ļoti 
daudz darāmā. Procesā ir arī pretgaisa aiz-
sardzības spēju attīstīšana, Zemessardzes 
stiprināšana, gaidāmas līdz šim lielākās 
mācības «Namejs», kas būs noteikta ap-
mācību cikla noslēgums un spēju testēša-
na. Domāju, ka šīs mācības mums ļaus 
saprast, ko un kā vajag darīt tālāk. Varēsim 

atkal uzlikt lielāku laika nogriezni tālāka-
jiem uzdevumiem. Protams, mēs ne tikai 
testēsim, bet arī ļausim izveidot un nostip-
rināt jaunās spējas. Cilvēku piesaistes un 
sagatavošanas jautājums ir ārkārtīgi sva-
rīgs, jo mēs vienlaikus attīstām daudzas 
un dažādas jaunas lietas — te ir gan pret-
tanku ieroči un pretgaisa aizsardzības ie-
kārtas, gan mīnmetēji, artilērija un bru-
ņutehnika — tam visam ir vajadzīgi labi 
sagatavoti, motivēti speciālisti. 

— Vai jautājums par valstu iespējām 
ieguldīt līdzekļus aizsardzībā būs arī 
mūsu dienaskārtībā?

— Domāju, ka no sarunām par budže-
ta palielināšanu mēs nevarēsim izbēgt, 
agrāk vai vēlāk šī diskusija ir nenovērša-
ma. Skaidrs, ka pašreizējā situācijā aiz-
sardzībai ir jāatvēl nopietni resursi, un 
skaidrs arī, ka šajā dinamiskajā procesā 
vienmēr gadīsies kādi iepriekš nepare-
dzēti apstākļi, kas prasīs daļu šo resursu. 
Piemēram, Dānijas iniciatīva nebija pro-
gnozēta, taču tā ir ļoti vajadzīga un at-
balstāma — tādēļ tai ir nepieciešams fi-
nansējums, ko nāksies meklēt no iekšējām 
rezervēm. Mums jāsaprot, ka reģiona dro-
šībai multinacionālā divīzija un tās štābs ir  
liels pienesums, jo tas ir pilnīgi cits NATO 
komandvadības līmenis. Ieguvums no tā 
noteikti būs jūtams arī savietojamības jo-
mā. Alianses dalībvalstīm joprojām ir at-
šķirīgas ieroču un apmācības sistēmas, 
reglamenti utt., tādēļ ir ļoti svarīgi pašlaik 
mēģināt to visu universializēt.

Noteikti nav pareizi uzskatīt, ka 2% no 
IKP ir aizsardzības budžeta griesti — tā ir 
bāzes nepieciešamība, lai valsts varētu iz-
veidot un uzturēt funkcionālus bruņotos 
spēkus. 

— Latvija jau ir izdarījusi ļoti daudz 
un turpina darīt.

— Skaidrs, ka visi šie procesi no bru-
ņoto spēku personālsastāva prasa milzīgu 
piepūli, ilgstoši tādā ritmā strādāt neva-
rēs. Jau minētie procesi, papildus tiem arī 
valsts aizsardzības mācības ieviešana, mi-
litāro industriju attīstība — viss notiek 
vienlaikus, un visā ir jāiesaistās mūsu ka-
ravīriem un virsniekiem. Mūsu jaunās 
spējas prasa arī to uzturēšanas bāzes iz-
veidi. Atšķirībā no citām jomām aizsar-
dzības sektors savas finanses plāno uz  
12 gadiem, tāpēc mēs nevaram tik ātri 
manevrēt, un ir nopietni jādomā, ko va-
ram paveikt ar savām iekšējām rezervēm. 
Noteikti būs daudz diskusiju, un to gaitā 

INTERVIJA
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http://www.sargs.lv/


6 TĒVIJAS SARGS, NR.7, JŪLIJS, 2018 WWW.SARGS.LV

Juris Ciganovs
Foto — Gatis Dieziņš.

Reizi četros gados mūsu valstī 
notiek Aizsardzības ministrijas un 
Nacionālo bruņoto spēku organizē- 
tās militārās mācības «Namejs».  
Un «Namejs 2018» būs lielākās un 
sarežģītākās mācības Latvijā, kā arī 
nozīmīgākais notikums četru gadu 
apvienotajā militārajā mācību ciklā 
mūsu bruņotajos spēkos — tā mācī- 
bas, kurās piedalīsies ne tikai Latvijas  
un sabiedroto spēku karavīri un 
zemessargi, bet arī rezerves karavīri un 
Iekšlietu ministrijas struktūru personāls, 
raksturo Nacionālo bruņoto spēku 
Apvienotā štāba Operatīvas plānošanas 
departamenta Militāro mācību pārval-
des priekšnieks pulkvežleitnants 
Gunārs Grikmanis.

— Šo mācību norisi ikdienā noteikti 
pamanīs, jo mērķis ir izvērst mācības visā 
Latvijas teritorijā — militārajās mācību 
vietās, kā arī privāto zemju teritorijās, kas 
iepriekš saskaņotas ar to īpašniekiem. Lai 
arī aptverta ir visai plaša teritorija, jāsa-
prot, ka tās būs vienas kopējas mācības. 
Mūsu mērķis ir mācību ietvaros aktivizēt 
visus mūsu bruņotos spēkus. No iesaistes 
viedokļa ir svarīgi izmantot Zemessardzes 
vienības, kuras, kā zināms, ir teritoriālas. 
Tās netiks pārvietotas tālu prom no dislo-
kācijas vietas, bet darbosies savas teritori-
jas ietvaros, kuru konkrētie zemessargi 
pārzina vislabāk. Ir aktivizēta gan Vidze-
me, gan Latgale, gan Kurzeme, gan Zem-
gale, gan Sēlija un arī pati Rīga. Gatavoša-
nās bija ļoti nopietna, jo mēs vēlamies 
pārbaudīt sadarbību ar citām struktūrām, 
tāpēc mācībās būs iesaistīta arī Valsts poli-
cija un Valsts robežsardze. Tā kā šīm 
struktūrām ir savi uzdevumi un darbības 
procedūras, bet mums — savējie, vēlamies 
pārbaudīt, kā spējam sadarboties konkrē-
tu uzdevumu veikšanai.

— Kāds scenārijs tiks izspēlēts šajās 
mācībās?

— Mācībās mēs izmantosim NATO 
scenāriju, kas balstīts uz reģiona ģeogrā-
fiskajiem apstākļiem. Šis scenārijs ir pie-
tiekami elastīgs, lai pēc tā izspēlētu gan 
konvencionāla rakstura taktiskās operāci-
jas, gan valstī notiekošo provokāciju no-
vēršanas scenārijus.

— Kas nosaka šo mācību sarežģī
tību?

— Mācību sarežģītību nosaka arī tas, 
ka «Nameja» dalībnieki darbosies ārpus 
poligoniem un militārajiem objektiem. Es 
pat teiktu, ka tas būs lielāks izaicinājums 
nekā paši taktiskie kaujas vingrinājumi. 
Pa šīm teritorijām mācību dalībniekiem 
ir jāpārvietojas, taču ikdienas dzīve tur 
netiek pārtraukta, cilvēki tāpat dara savus 
ikdienas darbus. Šajās teritorijās mēs ne-
varam rīkoties kā militārajā poligonā, kur 
viss ir pakārtots tieši bruņoto spēku vaja-
dzībām. Bet tieši tas, ka mācībās militārās 
darbības notiks paralēli ar cilvēku ikdie-
nas dzīves ritējumu, radīs to reālo vidi, kas 
parādīs, ar ko karavīriem būs jāsaskaras, ja 
viņi pildīs taktiskās operācijas. 

Mēs rādām sabiedrībai, kas mēs esam 
un ko mēs darām. Protams, cilvēkiem ir 
arī jāsaprot, ka mācību laikā būs zināmi 
ierobežojumi satiksmē, bet tā ir jebkurā 
lielā pasākumā, piemēram, arī dziesmu 
svētku norise ieviesa zināmas korekcijas 
ikdienas dzīves ritmā.

— Kad tieši notiks militārās mācības 
«Namejs 2018»?

— Tās sāksies 20. augustā un norisi-
nāsies līdz 2. septembrim. Mācības notiks 
vairākās fāzēs. 

— Kāda būs mācību norises ģeogrā
fija? Vai tiešām «Namejs 2018» aptvers 
visu Latvijas teritoriju?

— Jā, mācības aptvers visu Latviju. 
Protams, atsevišķos reģionos mācības būs 

intensīvākas: Sēlijā, Vidzemes daļā starp 
Api un Valmieru, Kurzemē starp Liepāju 
un Stalbi, tuvāk Rīgai — Baldones un Ve-
cumnieku apkārtnē.

Kopējais mācību dalībnieku skaits būs 
aptuveni 10 000 cilvēku.

Jau šobrīd mēs varam teikt, ka galve-
nie izaicinājumi mācībās būs saistīti ar 
minēto sadarbību ar citām valsts struktū-
rām — ar policiju un robežsardzi. Būtiska 
būs arī sadarbība ar valsts un pašvaldību 
iestādēm un civilajiem iedzīvotājiem. Vēl 
viens liels izaicinājums ir loģistika. Izaici-
nājums ir arī tautsaimniecības resursu 
mobilizācijas iespējas bruņoto spēku vaja-
dzībām — tas būs viens no mācību mēr-
ķiem. Jāsaprot, ka mobilizācija nav valsts 
iepirkums, protams, šobrīd, miera laikā, 
varam tikai plānot šos resursus, bet tie ir 
jāplāno ilgtermiņā. 

— Kā vēl iedzīvotāji izjutīs šo mācī
bu norisi, kas viņus sagaida?

— Karavīriem, lai spētu aizsargāt sa-
vu valsti jebkurā laikā, ir svarīgi trenēties 

«NAMEJA 2018» 
LIELĀKIE 
IZAICINĀJUMI

MĀCĪBAS
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24 stundas diennaktī, gan brīvdienās, gan 
darbadienās, gan gaismā, gan tumsā. 

Šo mācību laikā iedzīvotāji galveno-
kārt redzēs vienību pārvietošanos pa au-
toceļiem, un bruņotie spēki atvainojas ie-
dzīvotājiem, ja militārā tehnika īslaicīgi 
apgrūtinās transporta kustību. Jāatceras, 
ka autovadītājiem jāievēro ceļu satiksmes 
noteikumi, netraucējot kolonnas kustību, 
piemēram, mēģinot to apdzīt. Militārās 
tehnikas kolonnas pavada Militārā polici-
ja, Valsts policija vai Pārvietošanas koor-
dinācijas centrs.

Iespējams, iedzīvotājiem būs redzama 
arī kāda daļa no taktisko uzdevumu izpil-
des. Noteikti būs dzirdams šaušanas un 
sprādzienu troksnis, bet lodes un šāviņu 
šķembas pa gaisu nelidos, būs tikai trok-
snis, kas nenodara kaitējumu apkārtējo 
veselībai. Savukārt, ja runājam par Latvi-
jas gaisa telpu, iedzīvotājiem jāzina, ka 
militāro gaisakuģu lidojumi notiek nor-
matīvajos aktos noteiktajā augstumā un 
ātrumā. Tāpēc arī to radītais troksnis ir 
īslaicīgs un nenodara kaitējumu ne cilvē-
kiem, ne viņu īpašumam.

— Arī tanki sakņu dārziņos ne
brauks...

— Nē, protams, ne. Taču pavisam no-
pietni jāsaka, ka pārvietošanās un lauka 
taktisko operāciju norišu vietu saskaņoša-
na ir komplicēts process, kas norit jau 
krietni pirms militāro mācību sākuma. 

Plānošanas procesa ietvaros mūsu civil-
militārās sadarbības speciālisti dodas uz 
konkrētām vietām, kurās plānota mācību 
norise, un tad norit saskaņošanas darbs 
gan ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, 
gan ar privātajiem teritoriju īpašniekiem. 
Cenšamies respektēt visas intereses un 
noregulēt visus iespējamos strīdīgos jau-
tājumus. Parasti vēršamies pie īpašnieka 
ar lūgumu mūs atbalstīt konkrēta militā-
ro mācību uzdevuma veikšanai, piemē-
ram, atļaut izmantot kādu zemes teritori-
ju. Šajās teritorijās mēs neveicam nekādus 
rakšanas darbus, parasti tā ir vienību pār-
vietošanās. 

Turklāt Nacionālie bruņotie spēki pēc 
savu uzdevumu izpildes izmantoto terito-
riju sakārto, savāc visas izlietotās čaulītes, 
nepieciešamības gadījumā izlīdzina mūsu 
tehnikas izbrauktos ceļus. Mūsu mācībās 
iesaistītajām vienībām seko speciālas gru-
pas, kuru speciālisti pēc mācību norišu 
pabeigšanas fiksē, kas ir jāizlabo, kur kādi 
vides bojājumi notikuši un kādi darbi ir 
jāpaveic jau mācību laikā un, protams, arī 
pēc mācībām. Viņi sazinās ar teritorijas 
īpašnieku un vienojas par to, kādā veidā 
šie darbi tiks veikti. 

Kā labus sadarbības partnerus varu 
nosaukt akciju sabiedrību «Latvijas valsts 
meži», kurai visos Latvijas reģionos ir ceļu 
uzturēšanas uzņēmumi, kas šādus sakār-
tošanas darbus veic, noslēdzot ar viņiem 
līgumu. Mēs arī mežus esam stādījuši, ja 

manevru laikā esam izbraukājuši jaunau-
dzes. Vēlamies Latvijas iedzīvotājiem, uz-
ņēmējiem un pašvaldībām parādīt, ka 
esam atbildīga valsts struktūra. 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 
ir svarīgi turpināt teicamo sadarbību gan 
ar fiziskām personām, gan juridiskām 
personām, gan ar pašvaldībām. Mūsu vie-
nību attīstība nebeigsies pēc šīm mācī-
bām, tāpēc mūsu galvenā prioritāte būs 
vides sakārtošana maksimāli īsā laikā pēc 
mācību noslēguma.

Nobeigumā vēlos pateikties mācību 
plānošanas personālam par ieguldīto dar-
bu mācību sagatavošanā. Savukārt mācī-
bu dalībniekiem gribu novēlēt parādīt sa-
vas iemaņas, kuras ir apgūtas četru gadu 
apmācību cikla laikā. Civiliedzīvotā-
jiem  — attiekties ar sapratni pret īslaicī-
giem ierobežojumiem. 

Tikai esot kopā kā viena ģimene, mēs 
varam sasniegt lielus mērķus. Izbaudīsim 
mācības «Namejs 2018» un turpināsim 
stiprināt Nacionālos bruņotos spēkus un 
Latviju!   

mēs arī nonāksim pie kopsaucēja — ko 
gribam sasniegt, ko tas prasa un ko mēs  
esam gatavi tam tērēt.

Cilvēki noteikti bruņotajos spēkos ir 
pats lielākais izaicinājums, jo neviena no 
jaunajām tehnoloģijām un spējām nespēs 
nest labumu, ja nebūs labi apmācītu spe-
ciālistu. Es gribētu teikt, ka aizsardzības 
joma pašlaik ir ļoti interesanta un arī 
konkurētspējīga nozare. Perspektīvā gan 
mums nopietni jādomā par atalgojuma 
palielināšanu un sociālās aizsardzības 
pilnveidošanu, lai varētu konkurēt ar pri-
vāto sektoru.

— Vai ASV prezidenta retorika sa
mita laikā tiešām bija tik draudoša?

— Runājot par Trampa kunga teikto, es 
nekādu traģēdiju tajā nesaskatu. Viņš savā 
uzrunā aicināja visas NATO dalībvalstis 

objektīvi izvērtēt, kāds tad īsti ir atbildības 
un iesaistīto resursu slogs. Un ASV prezi-
dentu var saprast — arī viņam Amerikā ir 
jārunā ar saviem cilvēkiem un jārunā par 
konkrētiem skaitļiem. Viņš aicināja dalīb-
valstis pēc iespējas ātrāk darīt visu iespēja-
mo, lai izveidotu kvalitatīvus un kaujas-
spējīgus bruņotos spēkus. 

Ne visiem tas ir ātri izdarāms, taču gal-
venais — jābūt vēlmei. Un šī vēlme un vir-
zība ir redzama — daudzām valstīm ir 
iezīmēti skaidri laika rāmji, kuros jāpa-
nāk šis progress, daudzās valstīs jau notiek 
nopietnas izmaiņas. Piemēram, Slovākija 
samita laikā parakstīja iespaidīgu līgumu 
par savu Gaisa spēku pārbūvi, pārejot uz 
pilnīgi citu platformu un aizstājot līdz šim 
izmantoto krievu tehniku ar amerikāņu 
iznīcinātājiem F-16. Arī Rumānijas aizsar-
dzības nozarei ir milzīgs pieaugums gada 
laikā, mērāms miljardos eiro. Par to arī 
mēs runājām — ilgtermiņa attīstība un 

drošība nav domājama bez atbilstošu re-
sursu ieguldīšanas. Mums nebūtu šādi 
bruņotie spēki, ja nebūtu pēdējo trīs gadu 
izrāviena. Kvalitatīvas izmaiņas ir skaidri 
redzamas.

Es noteikti nepiekrītu domai, ka Do-
nalda Trampa retorika kaut kādā veidā 
apdraud Ziemeļatlantijas līguma organi-
zācijas stiprību vai pat pastāvēšanu. Galu 
galā mēs varam pavisam objektīvi paska-
tīties uz Amerikas Savienoto Valstu iegul-
dījumu Eiropas drošībā, jo darbi runā paši 
par sevi — piemēram, rudenī Norvēģijā 
notiks līdz šim lielākās NATO mācības,  
arī Latvijā ASV nodrošina milzīgus iegul-
dījumus bruņoto spēku infrastruktūras 
attīstībā. Pavisam nesen unikālā vingrinā-
juma «Swift Response 2018» laikā 12 stun-
dās no ASV Ziemeļkarolīnas štata Latvijā 
ieradās un desantējās vairāk nekā 500 ka-
ravīru. Uzskatu, ka panikai noteikti nav 
vietas.   

Iespēju robežās operatīvā 
informācija par 
«Nameju 2018» pieejama 
bruņoto spēku Twitter 
profilā @Latvijas_armija.
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Džoanna Eglīte
Foto — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš un 
Normunds Mežiņš.

Latvijas Jūras spēku Krasta apsardzes 
dienests ir, iespējams, mazāk militārā 
Nacionālo bruņoto spēku vienība. 
Savukārt viņu praktiskā ikdienas 
darbošanās — viena no uzskatāmāka-
jām un plašākai sabiedrībai vieglāk 
saprotamajām, jo viņi ir tie, kas dodas 
palīgā, ja jūrā cilvēkam vai kuģim 
nepieciešama palīdzība, apzina un 
savāc naftas un naftas produktu 
piesārņojumu. Viņi meklē jūrā 
nozaudētas kravas saimnieku, 
uzrauga, lai kuģi, jahtas un zvejas 
laivas ievērotu noteikumus, uztur 
un iekļaujas vairākās vietējās un 
starptautiskās sakaru uzturēšanas 
un datu plūsmas sistēmās, kuras 
vienlaikus gan palīdz nodrošināt 
kārtību un uzraudzīt jūrā notiekošo, 
gan dod iespēju jebkurā mirklī 
atsaukties palīgā saucienam. 

Latvijas jūras teritorijā, kuru uzrauga 
Krasta apsardzes dienests, diendienā kur-
sē ap 50 kuģu un aptuveni tikpat daudz 
jahtu un zvejas kuterīšu. Krasta apsardzes 
dienestam nav savu peldlīdzekļu, bet 
praktiski tā rīcībā vajadzības gadījumā ir 
visi 18 Latvijas Jūras spēku kuģi, jo saska-
ņā ar starptautiskajiem noteikumiem un 
konvencijām, ja Krasta apsardzes dienests 
lūdz iesaistīties meklēšanas vai glābšanas 
operācijā, kuģiem ir jāpakļaujas. Krasta 
apsardzes dienesta uzdevums, saņemot 
ziņu par jūrā, piemēram, pār bortu pārkri-
tušu cilvēku vai kravu, ir izvērtēt informā-
ciju un apstākļus, rast labāko risinājumu 
un koordinēt tā izpildi. Otrs šī dienesta 
darba stūrakmens — informācijas tehno-
loģiju uzturēšana pastāvīgas datu plūsmas 
nodrošināšanai (ar kuģošanas līdzekļiem 
un plašākām starptautiskām sistēmām). 
Ir virkne dienestu — gan Latvijas, gan 
kaimiņvalstu —, ar kuriem Krasta apsar-
dzes dienests sadarbojas savu daudzpusī-
go operāciju īstenošanai. 

JS Krasta apsardzes dienestā strādā  
42 cilvēki. Gadā uzraugāmajā jūras terito-
rijā notiek vidēji 24 negadījumi, un to risi-
nāšanu šie cilvēki pārdomā un koordinē. 
Viņi ik minūti uzrauga situāciju un ir ga-
tavi atsaukties divdesmit četras stundas 
diennaktī. 

— Vai jūs esat tie, kuri jūrā pamana 
Krievijas karakuģu klātbūtni, par kuru 
itin bieži dzirdams masu medijos? Iz
skan tikai pats fakts, bet paliek neatbil
dēts jautājums — ko īsti nozīmē ziņa, ka 
šīs valsts kuģi atkal un atkal fiksēti mūsu 
jūras robežas tuvumā?

— Mums Jūras spēkos tā ir ikdienas 
informācija, kuru, protams, analizējam, 
bet ne vairāk. Zinām, cik bieži un ar kā-
diem kuģiem šie kaimiņi iet jūrā. Bet pats 
fakts, ka viņus manām ejam mums garām, 
ir loģisks, jo Krievijas karakuģi pārvietojas 
starp divām savām ostām — Pēterburgā 
un Kaļiņingradā. Jūra ir brīva teritorija, 
un, kamēr vien netiek pārkāpta Latvijas 
teritoriālo ūdeņu robeža, viss ir korekti. 

— Krasta apsardzes dienests ir asto
ņus gadus jaunāks par Latvijas Jūras 
spēkiem. Kāda ir jūsu izveides vēsture?

— Līdz 2000. gadam mūsu dienesta 
funkcijas veica Latvijas Jūras administrā-
cija, kas darbojās Satiksmes ministrijas 
pārraudzībā. Gadsimtu mijā pārraudzību 
pārņēma Aizsardzības ministrija, uzticot 
praktisko darbu Latvijas Jūras spēkiem. 
Tika izveidots Krasta apsardzes dienests 
tādā formā, kāds tas ir pašreiz. Krietni uz-
labojās uzdevumu veikšanas efektivitāte, 
jo Latvijas Jūras spēki nodrošināja visu 
tehnisko un sakaru bāzi, kas līdz tam neat-
bilda uzdevumu veikšanai. Savukārt Jūras 

SMADZEŅU CENTRS 
GLĀBŠANAI UN 
MEKLĒŠANAI JŪRĀ — 
KRASTA APSARDZES 
DIENESTS
Saruna ar JS Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un 
glābšanas koordinācijas centra (MRCC Riga) priekšnieku 
komandleitnantu Pēteri Subbotu.
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spēki ieguva sabiedrībai saprotamu un 
cienījamu funkciju. 

Lai arī, atskaitot informāciju tehnolo-
ģiju speciālistus, kuri radījuši un uztur 
nepieciešamās sistēmas un datu bāzes, pā-
rējie dienestā ir karavīri — Jūras spēku 
virsnieki un instruktori, psiholoģiski un 
praktiski joprojām esam mazliet izolēta 
un savrupa vienība. Joprojām arī fiziski 
esam šķirti no Latvijas Jūras spēkiem. Mū-
su telpas ir Vecmīlgrāvi, kur līdz 2000. ga-
dam mitinājās Latvijas Jūras administrāci-
ja. Viena no mūsu nākotnes iecerēm, kura, 
šķiet, guvusi atsaucību, ir Krasta dienesta 
pārcelšana uz otru Daugavas krastu — 
Bolderāju, lai būtu līdzās saviem tuvāka-
jiem sabiedrotajiem — Patruļkuģu eskad-
rai un vairāk justu piederību Latvijas Jūras 
spēkiem. 

— Ja jums jāraksturo Krasta apsar
dzes dienesta ikdiena, ar ko visbiežāk 
nākas saskarties?

— Ievērojamākā mūsu darba sastāv-
daļa ir medicīniskā evakuācija. Tā pamatā 
notiek no pasažieru prāmjiem. Ir bijušas 
dzemdības, kas beigušās helikopterā pa 
ceļam uz slimnīcu, kaulu lūzumi, sirds 
problēmas, dažādu slimību saasinājumi. 

Mēs koordinējam palīdzību, ja cilvēks 
slīkst vai ir iepūsts jūrā. Pēdējo trīs mēne-
šu laikā divi cilvēki jūrā šādi gājuši bojā. 
Iemesli, kāpēc tā notiek, ir dažādi — cilvē-
ki pārgalvīgi peldas vai nodarbojas ar 
ūdenssporta veidiem nepiemērotās vietās 
un laika apstākļos. Pagājušajā gadā, piemē-
ram, vairāki bez uzraudzības atstāti bērni 
uz piepūšamiem matračiem bija vēja aiz-
pūsti prom no krasta. 

Visai bieži mūs sauc palīgā, kad kāds 
pārkritis pār kuģa bortu. Turklāt ne vien-
mēr tas gadās nejauši. Vismaz divi šādi 
gadījumi gadā ir saistīti ar pašnāvības 
nolūkiem. Esam pat konstatējuši zināmu 
likumsakarību vietas izvēlē — Rīgas jūras 
līcis īsi pēc iziešanas no Rīgas ostas, un 
otra vieta — tālu jūrā, faktiski jau Igauni-
jas atbildības zonā.

Ikdienā bieži saņemam dažāda veida 
trauksmes signālus. Pamatā tos raida kuģi, 
izmantojot jūras radio sakaru sistēmu, kad 
tie uzskrējuši uz sēkļa vai zaudējuši vadī-
bas spēju, jo viņus vējš var iepūst dziļāk 
jūrā vai arī viļņi iznest krastā. Mūsdienās ir 
daudz iespēju raidīt šāda veida signālus, un 
bieži vien tie izrādās nepamatoti. Piemē-
ram, gan kuģi, gan lidmašīnas ir aprīkoti ar 
starptautiskās satelītu meklēšanas un glāb-
šanas sistēmas «Cospas-Sarsat» raidītāju, 
kas, kuģim grimstot, uzpeld virs ūdens un 

raida trauksmes signālu. Šos signālus ne-
saņemam tik daudz no jūras, bet vairāk, 
piemēram, no lidmašīnām, kad tām tiek 
veikta tehniskā apkope. Vienreiz pat no 
izgāztuves, jo kaut kādu iemeslu dēļ tur 
kopā ar tehniskiem atkritumiem bija iz-
mesta šāda sistēmas «Cospas-Sarsat» boja.

— Jūs minējāt nelaimes gadījumus 
jūrā ar cilvēkiem. Cik ātri iespējams re
aģēt un doties palīgā?

— Lai efektīvi reaģētu, mums pēc ie-
spējas ātrāk jāsaņem informācija. Latvijas 
Jūras spēku patruļkuģi dežurē trijās Lat-
vijas ostās — Rīgā, Liepājā un Ventspilī. 
Viņi ir gatavi iziet no ostas pusstundas 
laikā. Mūsu atbildības teritorijas tālākais 
punkts jūrā ir 110 km no krasta. Katrā ga-
dījumā ir būtiski izvērtēt situāciju, tās risi-
nāšanas steidzamību un efektīvākās palī-
dzības piesaisti. Visātrāk iespējams sniegt 
palīdzību, iesaistot Latvijas Gaisa spēku 
helikopteru. Arī situācijās, kad jūrā ir viļņi 
un nepieciešama medicīniskā evakuācija, 
ar helikopteru to veikt ir ne tikai ātrāk, bet 
arī drošāk — gan pacientam, gan glābē-
jiem. Ja negadījums notiek daudzus des-
mitus kilometru no krasta un ir apdrau-
dēta cilvēka dzīvība, operatīvākai rīcībai 
varam piesaistīt Igaunijas vai Zviedrijas 
krasta apsardzes dienestu palīdzību. 

— Cilvēku glābšana un reaģēšana uz 
trauksmes signāliem jūrā ir būtiski pie
nākumi, tomēr jūsu darbības lauks ir 
daudz plašāks. Kas vēl jārisina ikdienā?

— Mēs apzinām dažāda veida piesār-
ņojumu jūrā — gan naftas noplūdi, gan 
iekritušos baļķus, gan nozaudētus kontei-
nerus. Pēc būtības jebkuru objektu, kurš 
jūrā neiederas, var uzskatīt par piesārņo-
jumu. Visefektīvāk piesārņojuma esamību 
ir konstatēt no satelītuzņēmumiem, kurus 
saņemam no Eiropas Jūras drošības aģen-
tūras. Tomēr ne katrs piesārņojums tiek 
izvērtēts kā obligāti novēršams.

— Ko jūs darāt ar jūrā sakritušiem 
baļķiem?

— Ja tas noticis kaut kur Baltijas jūras 
vidienē, mūsu pienākums ir visus infor-
mēt par šāda veida šķērsli. Aprēķinām, 
kurā virzienā baļķi dreifēs, sekojam to 
kustībai un turpinām brīdināt kuģus, kas 
pārvietojas šajā jūras sektorā. Ūdenī pel-
došiem konteineriem savukārt meklējam 
īpašnieku, kurš tad organizē to savākšanu. 
Nereti konstatējam arī naftas produktu 
noplūdi jūrā. Ja tā nav liela, un tā gādās 

Turpinājums 10. lpp. �
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JŪRAS SPĒKI

biežāk, — tad atstājam to jūras ziņā. Lie-
lākas noplūdes gadījumā koordinējam 
savākšanu un utilizēšanu. Reizi desmit 
gados diemžēl mēdz notikt lielas — dabai 
un cilvēkiem bīstamas — noplūdes, pie-
mēram, kuģiem saduroties vai uzskrienot 
uz sēkļa. 2007. gads šajā ziņā bija melns. 
Toreiz Kiprai piederošais kuģis «Golden 
Sky» vētras laikā uzdreifēja sēkļiem pie 
Ventspils. Lielos apmēros noplūda deg-
viela. Tajā gadā arī Daugavā no Baltkrie-
vijas ieplūda liels daudzums dīzeļdegvie-
las. Lai gan iekšējie ūdeņi it kā nav mūsu 
atbildības zona, mums bija resursi, un 
mēs devāmies palīgā.

— Kas vēl ietilpst jūsu dienesta pie
nākumos? 

— Sadarbībā ar Latvijas Jūras admi-
nistrāciju organizējam kuģu pārbaudes, jo 
mūsu pienākums ir kuģošanas režīma uz-
raudzība. Ja rodas aizdomas, ka kuģis neie-
vēro Latvijas normatīvos aktus, kuģošanas 
noteikumus vai nav izpildījis ziņošanas 
prasību noteikumus, pārbaudām kuģi. 

Kopīgi ar Valsts vides dienesta inspek-
toriem veicam arī zvejošanas kontroli. 
Rīkojam reidus vairākas reizes mēnesī.

Līdzīgi kā tas notiek uz sauszemes ce-
ļiem, arī jūrā tiek veiktas alkohola lietoša-
nas pārbaudes. Tā ir neatņemama proce-
dūra situācijās, ja kuģis, piemēram, uzskrē-
jis sēklim. Protams, sākumā tiek novērsta 
bīstamība, bet pēc tam noteikti veicam 
pārbaudi, lai izvērtētu apstākļus, kas ietek-
mējuši negadījumu. Arī sods par alkohola 
lietošanu jūrā ir paredzēts — 700 eiro.

— Jūs vairākkārt pieminējāt dažādus 
dienestus, ar kuriem sadarbojaties, vai 
varat tos visus uzskaitīt? 

— Kopīgi ar Latvijas Jūras administrā-
ciju uzraugām kuģošanas drošību Latvijas 
ūdeņos. Mums bieži vien nepieciešama 
savstarpēja informācijas apmaiņa vai eks-
perta viedoklis, lai varētu pilnvērtīgi pil-
dīt savus uzdevumus. Sadarbojamies ar 
Valsts policiju un pašvaldību policiju — 
viņi nereti var konstatēt un fiksēt pārkā-
pumus iekšējos ūdeņos vai ostu teritorijā.

Jau minēju Valsts vides dienestu, ar 
kuru kopā veicam dažādas pārbaudes jū-
rā. Sadarbojamies ar Valsts robežsardzi, 
muitu, Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestu un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu.

Uzturam labas attiecības ar kaimiņval-
stu krasta apsardzes dienestiem. 

Viens no nozīmīgākajiem mūsu infor-
mācijas plūsmas sadarbības partneriem ir 

jau pieminētā Eiropas Jūras drošības 
aģentūra, no kuras saņemam un kurai no-
sūtām informāciju par kuģošanas līdzek-
ļiem. Tā mums dod iespēju izsekot kuģa 
gaitām, piemēram, no Portugāles līdz Rī-
gai. Šī aģentūra mūs nodrošina ar regulāri 
veiktiem Baltijas jūras satelītuzņēmu-
miem, kas ļauj mums plašāk spriest par 
jūrā notiekošo. 

— Jums, visticamāk, ir cits skatījums 
salīdzinājumā, piemēram, ar Valsts vi
des dienestu vai vides drošību sargājo
šām organizācijām par to, cik tīra vai 
piesārņota ir Baltijas jūra.

— Neesmu vides eksperts, bet no tā, 
ko ikdienā redzu un analizēju, varu teikt, 
ka pašreiz jūra ir samērā tīra. Taču esam 
apdraudēti lielāka piesārņojuma gadīju-
mā, jo Baltijas jūra ir ļoti maza un izolēta. 
Dāņu šaurumi, kas mūs savieno ar oke-
ānu, ir sekli un šauri. Piesārņojums kon-
centrēti paliktu pie mums. Gadu gaitā es-
mu novērojis, ka jūra ir ļoti pašpietieka-
ma — tā spēj arī pati sevi attīrīt. Tomēr tas 
var prasīt ilgu laiku.

— Jūsu darbības jomas ir savstarpēji 
atšķirīgas, reālu nelaimes gadījumu 
skaits — vidēji 24 gadā — nav pārlieku 
liels. Kā jūs uzturat sava dienesta spējas 
un kompetenci nemitīgi līmenī?

— 24 gadījumi gadā nav maz, un tā ir 
lielākā skola katram no mums, jo ikvienu 
gadījumu kopīgi analizējam, runājam par 
izvēlētajiem risinājumiem, domājam, kā-
dus vēl esošajos apstākļos varēja pieņemt. 
Tāpat regulāri apmeklējam kursus Zvied-
rijā un Igaunijā, lai pastāvīgi atsvaidzinātu 
teorijas bāzi. Protams, nav divu vienādu 
situāciju, un nevienu iemācītu algoritmu 

nav iespējams atkārtot viens pret vienu, 
tomēr tie trenē domāšanas veidu. 

Mēs arī regulāri piedalāmies Jūras spē-
ku mācībās, kur daļa Patruļkuģu eskadras 
uzdevumu ir izpildāmi arī ar mūsu die-
nesta iesaisti.

— Ja lūgtu jūs novērtēt Krasta ap
sardzes dienestu, kādā jomā esat īpaši 
stipri?

— Uz kopējā Eiropas valstu fona mūsu 
informācijas sistēmu uzturēšana ir augstā 
līmenī. Viena no šādām sistēmām ir kuģo-
šanas informācijas datu plūsma — mums 
ir izstrādāta sava uzticama programmatū-
ra. Profesionāli uzturam Automātiskās 
identifikācijas sistēmu. Uz katra kuģa jā-
būt uzstādītam šīs sistēmas modulim, kas 
ļauj sekot, kurp kuģis iet un kur bijis. Tā 
iespējams atrast, piemēram, jūrā iekritu-
šas kravas saimnieku. Šajā datu sistēmā 
spējam nodrošināt vairāk nekā 95% infor-
mācijas pieejamību, kas Eiropas Savienībā 
ir starp augstākajiem rādītājiem. Spēja uz-
turēt šīs sistēmas un informācijas plūsmu 
ir drošības garants kuģotājiem un uztica-
mības rādītājs citu valstu apritē.

— Kas savukārt ir aktuālākais, lai jūs 
kā dienests varētu pilnvērtīgi darboties 
arī turpmāk? 

— Informācijas tehnoloģiju jomā ir ļo-
ti aktuāli modernizēt krasta sakaru tīklu. 
Esošais savu laiku ir nokalpojis — tajā var 
rasties pārrāvumi, un tādos brīžos neviens 
mūs nevar pasaukt palīgā. Drīzumā ceram 
dežurēt jūrā ar jaunām radiostacijām. 

Tāpat ticu un ceru uz vienotas Jūras 
spēku bāzes izveidi Rīgā, Bolderājā, kur 
strādāsim plecu pie pleca ar Latvijas Jūras 
spēku Patruļkuģu eskadru.   
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Turpinot Zemessardzes 1. Rīgas brigādes izveidi, 29. jūnijā 
nekustamajā īpašumā «Linezers» Rīgā notika Zemessardzes  
1. Rīgas brigādes štāba jaunā izvietojuma svinīgā atklāšanas ce-
remonija.

Pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Berg-
manis, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, 
veselības ministre Anda Čakša, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 
komandieris pulkvežleitnants Sandris Gaugers, brigādes sastāvā 
esošo bataljonu personāls un sadarbības pašvaldību pārstāvji.

Uzrunājot klātesošos, aizsardzības ministrs teica: «Burtiski 
nesen mēs pasniedzām vienības karogu, bet šobrīd jums jau ir 
mājas! Tik īsā periodā esat tik daudz paveikuši! Tā ir milzīga uz-
ticība, kas jums ir dota, un to nemaz nav tik viegli realizēt. Esmu 
ļoti pateicīgs ikvienam, kurš apzinās šī brīža situāciju, proti, bez 
drošības ir ļoti sarežģīti realizēt visu pārējo. Ir patiess prieks, ka to 
izprot ikviens mūsu valstī, to saprot mūsu sabiedrotie, kuri ir ko-
pā ar mums. Mēs šogad svinam Latvijas 100 gadus, bet šīs valsts 
varēja arī nebūt, ja nebūtu tieši tādu cilvēku kā jūs, kuri ir gatavi 
cīnīties par Latviju. Arī šodien Zemessardzes rindās, līdzīgi kā 
aizstāvot Rīgu, ir dažādu profesiju cilvēki — ārsti, policisti, maiz-
nieki, skolotāji. Ikviens toreiz bija gatavs cīnīties, tāpat kā tagad 
jūs, tāpēc milzīgs paldies jums par to. Jūs paši esat izvēlējušies šo 
ceļu, tādā veidā radot drošības sajūtu ikvienā mājā. Un vēl jo vai-
rāk tas ir nozīmīgi mūsu galvaspilsētā Rīgā. Novēlu jums vienmēr 
būt modriem, skatīties uz priekšu un būt gataviem aizsargāt 
mums visdārgāko — Latviju. Paldies jums visiem par dienestu!»

ATJAUNOTAIS ZEMESSARDZES 
1. RĪGAS BRIGĀDES ŠTĀBS 
IEGŪST MĀJVIETU

Turpinājums 12. lpp. �
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Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons Ze-
messardzes 1. Rīgas brigādi salīdzināja ar slavenas pašmāju filmas 
tēliem, reizē gan atzīstot, ka Latvijas reģionos iedzīvotāju iesaiste 
Zemessardzē ir krietni lielāka nekā galvaspilsētā.

Veselības ministre savā uzrunā uzsvēra valsts aizsardzības un 
veselības aprūpes kopīgo uzdevumu — kalpot cilvēkiem. «Šīs mā-
jas ļoti ilgi kalpojušas tiem, kuri ir sargājuši cilvēku veselību. Man 
ir liels prieks, ka arī tagad šīs mājas turpinās kalpot cilvēkiem, nu 
jau  — lai sargātu cilvēku drošību. Mums katram ir sava loma, 
kalpojot cilvēkiem. Es varu novēlēt, lai jūs šajās jaunajās mājās 
justos tikpat labi, kā te jutās iepriekšējie kolēģi. Lai jums izdodas 
visi jūsu lielie plāni šajā ēku kompleksā!»

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris pulkvežleit-
nants Sandris Gaugers emocionālā runā uzsvēra katra karavīra 
un zemessarga ieguldījumu brigādes atjaunošanā un tās turpmā-
kajā attīstībā. «Es gribu īpaši apsveikt 1. Rīgas brigādes štābu 
šajā dienā, jo mēs esam kā jauna ģimene, kura ir padzīvojusi kop-
mītnēs, un beidzot mums kāds ir uzdāvinājis savu māju. Jau tuvā-
kajā laikā ievāksimies šajās telpās un turpināsim attīstīties un augt. 
Es saprotu, ka jebkura vadības maiņa vienībai ir izaicinājums, kas 
prasa masīvu pielāgošanos. Katra jauna vienība, katrs jauns ko-
mandieris nāk ar jauniem uzstādījumiem. Tas dzīves cikls, kas 
jums bija līdz šim, ir mainījies, un tas ir grūti. Līdz ar to es vēlos 
pateikties vienībām par izturību un par spēju pielāgoties šajā pār-
maiņu laikā, kurā mēs dzīvojam pēdējo pusgadu. Es gribu pateik-
ties personīgi bataljonu komandieriem par atdevi, par darbu, ko 
jūs darāt, lai vadītu savas vienības. Ja mēs turpināsim tā, kā mēs to 
esam darījuši pēdējo pusgadu, tad 2020. gada vasarā mēs būsim 
Rīgas ielās ar visu brigādes personālsastāvu, un mēs zināsim pre-
cīzi, kas, kā un kāpēc mums jādara jebkurā krīzes situācijā.»

Jau ziņots, ka kopš šā gada sākuma, lai aktualizētu Zemes-
sardzes nozīmi valsts aizsardzībā, turpinātu tās struktūras attīstī-
bu, kā arī padarītu efektīvāku Zemessardzes uzdevumu izpildi, 
Zemessardzes novadi tika pārstrukturēti par Zemessardzes bri-
gādēm. Līdz ar to ir mainītas arī līdzšinējās atbildības teritorijas. 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes sastāvā ir Studentu bataljons Rīgā, 
17. kaujas atbalsta bataljons Mārupes novadā, 19. kaujas nodroši-
nājuma bataljons Stopiņu novadā, kā arī atjaunotie bataljoni —  
13. kājnieku bataljons Rīgā un 53. kājnieku bataljons Bauskā.

Bijušās slimnīcas «Linezers» ēku kompleksu Veselības minis-
trija nodeva Aizsardzības ministrijas valdījumā tikai šī gada mar-
tā. Plānots, ka jau pavisam drīz šajā nekustamajā īpašumā līdzās 
Zemessardzes 1. Rīgas brigādes štābam tiks izvietotas arī vairākas 
citas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kā arī atsevišķas Aizsar-
dzības ministrijas padotības iestādes. 

Vēsturiski Zemessardzes 1. Rīgas apriņķa brigāde ar štābu Rī-
gā tika izveidota 1992. gada 30. jūnijā, un par tās pirmo koman-
dieri tika iecelts pulkvedis Juris Poļevskis. Viņš Zemessardzes  
1. Rīgas brigādes štāba jaunā izvietojuma svinīgās atklāšanas 
ceremonijā dalījās ar atmiņām par to laiku. 2003. gadā brigāde 
tika pārveidota par Zemessardzes novadu, taču, lai aktualizētu 
Zemessardzes nozīmi valsts aizsardzības sistēmā un turpinātu tās 
struktūras attīstību, 2016. gadā Zemessardzes novadi tika pār-
strukturēti par Zemessardzes brigādēm, izveidojot četras brigā-
des visā Latvijas teritorijā.

Sagatavojusi Elīna Zenkeviča, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 
19. nodrošinājuma bataljona zemessardze. 

Foto — Gatis Dieziņš.

ZEMESSARDZE

Guna Štolcere,
ZS 4. Kurzemes brigādes štāba Civilmilitārās 
sadarbības nodaļas vec. speciāliste. 
Autores foto. 

No 2. līdz 22. jūlijam Skrundas  
novada poligonā «Mežaine» un 
Kuldīgas novada objektā «Upīškalns» 
notiek Zemessardzes 4. Kurzemes 
brigādes rīkotā zemessargu pamat-
apmācības nometne, kurā apmācību 
uzsāk 47 zemessargi no Zemessardzes  
4. Kurzemes brigādes, 2. Vidzemes 
brigādes, kā arī Zemessardzes Kiber-
aizsardzības vienības. Ar šo nometni 
Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde 
atzīmē 26. gadadienu, kopš ar Latvijas 
Republikas Zemessardzes priekšnieka 
1992. gada 30. jūnija pavēli nr. 14 
«Par Zemessardzes novadu vienību 
izveidošanu» tika izveidotas 
Zemessardzes brigādes. 

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 
komandieris pulkvedis Andris Rieksts par 
nometni stāsta:

«Šogad Zemessardzes 4. Kurzemes 
brigādes dienestā uzņemto zemessargu 
apmācība notiek, izmantojot nometnes 
modeli, un zemessargi militārās pamatie-
maņas apgūst nepārtrauktā laika posmā. 
ZS 4. Kurzemes brigādei šāda ilguma no-
metne ir pirmā pieredze, no kuras, pro-
tams, būs daudz ko mācīties, pilnveidot 
un uzlabot. Pēc līdzīga modeļa arī turp-
māk mēs plānojam apmācīt savus zemes-
sargus, paturot spēkā arī otro apmācību 
modeli tiem jaunajiem zemessargiem, 
kuri nevar ierasties uz mācībām ilgstošākā 
laika posmā. Mēs turpināsim apmācīt ze-
messargus arī brīvdienās.

Nometnē zemessargi apgūs lauka kau-
jas iemaņas, kaujas šaušanas pamatprinci-
pus, topogrāfiju, pirmo palīdzību, ierindas 
apmācību, kā arī gūs ieskatu psiholoģijā, 

medicīnā un saistošajos normatīvajos ak-
tos. Zemessargiem būs iespēja uzlabot fi-
zisko sagatavotību un apgūt militārās pa-
matiemaņas. Nometnes laikā notiks arī 
sakaru speciālistu apmācība. Apmācības 

VESELĪGA SACENSĪBA UN 
DARBS KOMANDĀ
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procesu nodrošina Zemessardzes 4. Kur-
zemes brigādes instruktori no mobilās 
mācību grupas un daži instruktori no ba-
taljoniem. Par nodrošinājumu rūpējas 
Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma 
bataljons. Vissvarīgākais šādās nometnēs 
ir citam citu iepazīt un komandas darbs.» 

14. jūlijā poligonā «Mežaine» notika 
pamatapmācības nometnes viesu un me-
diju diena, kurā varēja iepazīties ar pa-
matapmācības nometnes norisi, izpētīt un 
pielaikot zemessargu ekipējumu, pamē-
ģināt trāpīt mērķī ar pneimatisko ieroci, 
apskatīt nometnes teritoriju un poligonu 
«Mežaine», kā arī sagaidīt no mācībām 
jaunos zemessargus, kuri nometnē atgrie-
zās ar dziesmu un sasaukšanos. Zemes-
sargus bija ieradušies satikt vairāk nekā  
40 ģimenes locekļi, kā arī Skrundas nova-
da domes priekšsēdētāja Loreta Robež-
niece un Raņķu pakalpojumu pārvaldes 
vadītājs Ritvars Stepanovs. Uzrunu pa-
matapmācības dalībniekiem un viesiem 
teica ZS 4. Kurzemes brigādes komandie-
ris pulkvedis Andris Rieksts. Tikšanās no-
ritēja sirsnīgā gaisotnē, fonā skanēja vīru 
kopas «Vilki» patriotiskās dziesmas. 

Ļoti veiksmīga prakse nometnēs ir 
veidot tradīcijas, tādas, protams, ir arī Ze-
messardzes pamatapmācības nometnē — 
zemessargi katras nedēļas beigās balso par 
to zemessargu, kuru uzskata par labāko 
šajā nedēļā, un nometnes instruktori arī 
vērtē zemessargus, ņemot vērā rādītājus 
ieskaitēs. Par pirmās nedēļas labākajiem 
tika atzīti trīs zemessargi: Jēkabs Paeglītis, 
Anna Dombrovska un Jānis Cimoška. Vi-
ņi saņēma veicināšanas balvu — krūzīti ar 
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes logo 
un uzrakstu «1. nedēļas labākais». Nomet-
nes noslēgumā tiks sumināts zemessargs 

par vislabākajiem sasniegumiem visas no-
metnes laikā. 

Zemessargs Jānis Gorbačovs no Kul-
dīgas, daloties savos iespaidos par pa-
matapmacības nometnes norisi, uzsver, ka 
nometnē iegūtās prasmes var noderēt arī 
civilajā dzīvē, piemēram, orientēšanās ap-
vidū, prasme lasīt karti, izmantot kompa-
su un noteikt koordinātas, jo situācijas 
dzīvē varot gadīties dažādas. Jāņa va-
ļasprieks jau piecus gadus ir Austrumu 
cīņas, un tas devis pārliecību, ka fiziskajai 
slodzei nometnē viņš ir sagatavots. Jānis 
atzīst, ka nometnē satikušies dažādi cilvē-
ki, bet ļoti svarīga ir gan veselīga sacensī-
ba, gan darbs komandā, jo īsts komandas 
dalībnieks uzdevumus veic ar apziņu, ka 
nes atbildību gan par sava uzdevuma kva-
litatīvu izpildi, gan par komandas kopējo 
sniegumu. Tieši tāpēc viņš labprāt atbalsta 
biedrus, ja tas ir nepieciešams. Jānis ir pār-
liecināts, ka katram, kurš pieņēmis lēmu-
mu iestāties Zemessardzē, ir sava motivā-
cija, bet mērķis visiem ir viens — aizsargāt 
savu ģimeni, savu valsti.   

 ZS 4. Kurzemes brigādes komandie
ris pulkvedis Andris Rieksts jaunajiem 
zemessargiem novēl uzkrāt un apvienot 
spēkus, lai stiprinātu pamatus drošai 
Latvijas nākotnei:

«Cīņai ar mūsdienu grūti prognozēja-
majiem drošības draudiem nepieciešami 
augsti kvalificēti, atbilstoši ekipēti un mai-
nīgajiem apstākļiem piemēroties un sa-
darboties spējīgi zemessargi. Šāda Zemes-
sardze un tās spēju nodrošināšana ir mūsu 
virsuzdevums, tāpēc zemessargiem nepie-
ciešams regulāri uzlabot savu fizisko sa-
gatavotību un nostiprināt individuālās 
lauka kaujas iemaņas, galvenais ir motivā-
cija. Šogad svinēsim Latvijas valsts simt-
gadi. Mums visiem kopā ir dota iespēja 
izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes 
Latviju. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir ie-
spēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski 
unikālā notikuma līdzveidotāju, un arī 
zemessargi kā savas zemes patrioti šo ju-
bileju sagaidīs godam. Viņi to apliecina 
darbos ar savu pārliecību un neatlaidību. 
Patriotisma fenomens ir viens no sabied-
riskās apziņas pamatkomponentiem. Tas 
izpaužas kā lepnums par savu dzimteni, 
tās vēsturi, kultūru, dabu un tradīcijām. 
Mums, zemessargiem, ar savu paraugu jā-
veicina patriotiskā audzināšana jaunatnes 
vidū, tas ir vērtību nodošanas process. 
Izglītojoties un attīstoties, jaunietis veido 
savu vērtību sistēmu. Patriotiskā audzi-
nāšana veido aktīvu pilsonisko pozīciju, 
gatavību aizstāvēt dzimtenes intereses, 
darboties tās labā. Izdarot izvēli iestāties 
Zemessardzē, liela nozīme ir pilsoniska-
jam briedumam, tā ir atbildīga attieksme, 
kas izpaužas izvirzīto uzdevumu izpildē, 
un to raksturo augsta pienākuma apziņa 
pret savu valsti.»  

http://www.sargs.lv/
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KĀ REZERVISTS 
bez militārām iemaņām
VAR KĻŪT PAR 
militāri sagatavotu 
REZERVES KARAVĪRU?

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

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

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

- LATVIJAS REPUBLIKAS PILSONĪBA

- VECUMS NO 18 LĪDZ 50 GADIEM

- IEGŪTA VISMAZ PAMATIZGLĪTĪBA

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

DIENESTAM REZERVĒ

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

- ATBILST DIENESTAM REZERVĒ NOTEIKTAJAM VESELĪBAS STĀVOKLIM

- NEDIEN IEKŠLIETU MINISTRIJAS SISTĒMAS IESTĀDĒS VAI IESLODZĪJUMA 
VIETU PĀRVALDĒ

- AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU WWW.MIL.LV

- IERODOTIES REZERVES PERSONĀLA UZSKAITES SEKTORĀ 
KRUSTABAZNĪCAS IELĀ 9, RĪGĀ

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

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

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

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

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

KONTAKTINFORMĀCIJA 
Rezerves personāla uzskaites sektors

Krustabaznīcas iela 9, Rīga 
rezervists@mil.lv  

www.mil.lv

PAMATPRASĪBAS REZERVISTAM, KURŠ VĒLAS PIETEIKTIES 
MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSAM

SOCIĀLĀS GARANTIJAS MILITĀRĀS APMĀCĪBAS LAIKĀ

PIETEIKŠANĀS

TURPMĀKĀ DIENESTA GAITA

REZERVISTA MILITĀRĀS APMĀCĪBAS KURSS

mailto:rezervists@mil.lv
http://www.mil.lv/


15WWW.SARGS.LV

Zemessardzes 3. Latgales brigādes militārās pamatapmācī
bas 1. līmeņa kurss norisinās no 9. līdz 28. jūlijam mācību 
poligonā «Meža Mackeviči», kas atrodas Vaboles pagastā 
Daugavpils novadā, un tajā piedalās vairāk nekā 190 zemes
sargu no Zemessardzes 3. Latgales brigādes un Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes. 

Zemessargi apgūst lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanas pa-
matprincipus, gūst ieskatu topogrāfijā, kā arī medicīnā un saisto-
šajos normatīvajos aktos. Zemessargiem ir iespēja uzlabot fizisko 
sagatavotību un apgūt militārās pamatiemaņas. Apmācības pro-
cesu šī kursa ietvaros nodrošina Zemessardzes 3. Latgales brigā-
des un Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes instruktori. 

Nometnes atklāšanas ceremonija norisinājās 11. jūlijā, un tajā 
zemessargus sveica Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis 
Garisons, Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulk-
vedis Māris Simsons un bataljonu komandieri. Uzrunājot zemes-
sargus, gan Jānis Garisons, gan pulkvedis Māris Simsons atzina, 
ka šīs trīs nometnē pavadītās nedēļas nebūs vieglas, toties pēc tam 
būs gandarījums par labi paveiktu darbu. Zemessargiem tika vē-
lēta izturība un pacietība, kā arī izteikts aicinājums, lai tādā pašā 
sastāvā dalībnieki tiktos arī pēdējā pamatapmācības nometnes 
dienā. Savukārt 14. jūlijā mācību poligonu «Meža Mackeviči» 
apmeklēja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ministrs 
tika iepazīstināts ar nometnes organizatoriskajiem jautājumiem. 
Viņš arī tikās ar nometnes dalībniekiem.

Lielākā daļa zemessargu, kas piedalās militārās pamatapmā-
cības nometnes 1. līmeņa kursā, Zemessardzes dienestā ir pavi-
sam nesen. Uz jautājumu, kāpēc viņi ir iestājušies dienestā Ze-
messardzē, vairākums atbild, ka tā ir iespēja izaicināt sevi un 
pārbaudīt savas spējas. Jauniešiem saistošas ir arī patriotiskās 
jūtas pret savu valsti, un visi nometnes dalībnieki vēlas iegūt jau-
nas zināšanas un uzlabot fizisko sagatavotību. Viņi ir motivēti 

nepadoties, bet gan izturēt līdz galam. Zemessardzes dienestu 
viņi ir uzsākuši, dažādu motīvu vadīti, bet nometnē viņi veido 
vienotu komandu, ar vienādiem mērķiem un uzdevumiem. 

Šogad pamatapmācības nometnē militārās pamatiemaņas 
apgūst arī pieci topošie kapelāni, kas turpmāk kapelāna funkcijas 
pildīs Zemessardzes 3. Latgales brigādes bataljonos. Kapelāna 
uzdevums ir specifiska kalpošana bruņotajos spēkos, kuras mēr-
ķis ir attīstīt reliģiskās, garīgās, morālās un ētiskās vērtības, kā arī 
īstenot garīgo aprūpi personālam un tā ģimenēm. 

Lai jaunajiem zemessargiem būtu arī kāds atslodzes brīdis 
starp intensīvo militāro pamatiemaņu apmācību, nometnes va-
dība viņus pārsteidza ar Kanādas Bruņoto spēku centrālā orķes-
tra koncertu. Kanādas Bruņoto spēku centrālais orķestris Latvijā 
viesojas par godu Latvijas Republikas simtgadei, lai sadarbībā ar 
Zemessardzes orķestri sniegtu koncertus Rīgā un reģionos. Kon-
certa programmā bija iespēja klausīties populāras latviešu un 
kanādiešu melodijas. Pamatapmācības nometnes dalībniekiem 
šis koncerts sniedza uzmundrinājumu, jaunu sparu un enerģiju 
turpināt militāro pamatiemaņu apgūšanu. 

Zemessardzes dienestā uzņemto zemessargu apmācība no-
tiek, izmantojot nometnes modeli, proti, zemessargi militārās 
pamatiemaņas apgūst nepārtrauktā laika posmā. Pirmā šāda vei-
da nometne notika 2015. gada vasarā Pļaviņu novadā Zemessar-
dzes 55. kājnieku bataljona atbildības teritorijā, bet 2016. un 
2017. gadā — Zemessardzes 3. Latgales brigādes mācību poligonā 
«Meža Mackeviči».

Sagatavojusi dižkareive Ruta Surovcova, 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 

civilmilitārās sadarbības speciāliste. 

Autores foto.
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ZEMESSARGI PĀRBAUDA 
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Džoanna Eglīte
Foto — Armīns Janiks un Gatis Dieziņš. 

Natālija Lernere ir diplomēta pianiste, 
aizstāvējusi doktora grādu mūzikā, 
strādājusi par profesori universitātē līdz 
brīdim, kad viņa uzzināja — bruņotie 
spēki meklē mūziķus orķestrim. Vēlme 
biežāk spēlēt un just pastāvīgu mijiedar-
bību ar klausītājiem bija izšķiroša, lai 
pieņemtu šo iespēju. Jau astoņus gadus 
Natālija ir Kanādas Bruņoto spēku 
centrālā orķestra pianiste, seržante. 
Dziesmu svētku laikā un nedēļu pēc 
tiem — Kanādas Bruņoto spēku 
centrālais orķestris viesojās Latvijā un 
piedalījās lielajos svētkos, Kanādas 
dienas pasākumā, NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas 
komandiera maiņas ceremonijā, kā arī 
sniedzot koncertus Daugavpilī un 
Smiltenē. Tā apliecinot abu valstu — 
Kanādas un Latvijas — savstarpējo 
draudzību. Viesošanās laikā Natālija 
pirmo reizi pēc vairāku desmitu gadu 
prombūtnes atgriezās savā bērnības 
pilsētā Rīgā — simtgades dziesmu 
svētku laikā, nevis apzinātas izvēles, bet 
nejaušu apstākļu sakritības dēļ.

Natālija ir dzimusi latviete. Viņas ģi-
mene uz Kanādu devās juku laikos deviņ-
desmito gadu mijā. Natālija ne mirkli ne-
atgādina tos ārzemju tautiešus, kuru vecā-
ki trimdā devās kara laikā — viņā nav 
pretrunīgas ilgošanās pēc dzimtenes. Par 
savām mājām Natālija sauc Kanādas gal-
vaspilsētu Otavu, kur izveidojusies ģime-
ne, piedzimuši bērni, ir darbs orķestrī un 
piederības sajūta šai vietai. Viņa apzinās, 
ka ir no laimīgajiem cilvēkiem, kuri dzīvē 
dara mīlamu darbu. Tomēr dzīves savādi 
dotā iespēja nejauši no jauna paviesoties 
bērnības pasaulē Natāliju saviļņojusi. Aiz-
kustinājis Latvijā redzētais un izjustais. 
Viņa saka: «Man ļoti paveicās piedzīvot 
dziesmu svētkus! Latvieši tajos bija tik vie-
noti un stipri! Pārsteidza, ka notiekošais 
skāra visas paaudzes. Kopā bija pusaudži 
un sirmgalvji. Viņi izjusti dziedāja vienas 
dziesmas! Tik reti kaut kas spēj apvienot 
cilvēkus no atšķirīgiem laikiem!»

Visi Natālijas vectēva ģimenes locek-
ļi kara gados Latvijā gāja bojā. Būdams 
padomju armijā, vectēvs Krievijā satika 
Natālijas vecmammu. Iemīlējās un nolē-
ma nevest sievu uz dzimteni — pārāk 
daudz sāpju tur bija palicis. Vectēvam un 
vecmammai piedzima meita, Natālijas 

mamma, kura izauga un izvēlējās atgriez-
ties uz dzīvi Latvijā. Te viņa iepazina lie-
tuviešu puisi — Natālijas tēti. Jūrnieku. 
Līdz Natālijas pusaudžu gadiem ģimene 
dzīvoja Rīgā. 

Mūziķes sūtība meitenē bija ielikta jau 
no bērnības — viņa mācījās Emīla Dārzi-
ņa mūzikas skolā, un muzikālā izglītība 
bija tā, ko vecāki, saprotot Natālijas vaja-
dzības, pirmo centās bērnam nodrošināt 
pēc pārcelšanās uz dzīvi Kanādā. Natālija 
slikti atceras pašu pārcelšanos un iemes-
lus, kuri mudinājuši vecākus sākt jaunu 
dzīvi svešā zemē. Viņa par to spriež ar šī 
brīža pieauguša cilvēka skatījumu. Laikam 
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gājis finansiāli grūti. Par to ģimenē nav 
daudz runāts. Toties viņa labi atceras, kā 
Kanādā mācījusies sev svešās franču un 
angļu valodas. Nav bijis viegli. Latviski 
Natālija joprojām runā nevainojami. Spē-
cīgākais adaptēšanās palīgs svešajā zemē 
pusaudzei bijusi mūzika, jo tās valoda ir 
universāla. 

Pašreiz Natālijas darba dzīve rit inten-
sīvi. Kanādas Bruņotajos spēkos ir seši 
orķestri. Viens no tiem — centrālais — 
saistīts ar Kanādas Gaisa spēkiem. Darbu 
bruņoto spēku orķestrī veido gan ikdienas 
mēģinājumi, gan administratīvs darbs, jo 
orķestris ir pilnībā pašorganizēta vienība, 
kas pati kārto savas finanšu saistības, ie-
raksta mūziku, plāno uzstāšanās grafiku, 
veido ierakstu bibliotēku. Orķestris pastā-
vīgi piedalās dažādos pasākumos, galve-
nokārt  — Otavā. To svarīgumu raksturo 
dažādība  — no parādes vai uzstāšanās 
kādā skolā līdz valstsvīru oficiālām cere-
monijām un pieņemšanām. Orķestris ir 
ļoti elastīgs — spējot uzstāties gan pilnā 
sastāvā, gan dažādi variētās mazākās vie-
nībās. Arī repertuārs esot ļoti plašs. Tas 
tiekot papildināts vairākas reizes mēnesī. 

Turklāt katram pasākumam orķestra da-
lībnieki cenšas atlasīt mūziku, kas būtu 
atpazīstama un patīkama gaidāmajiem 
klausītājiem. «Tā ir brīnišķīga mijiedarbī-
ba, kad tu radi mūziku, kas dziļi uzrunā 
sanākušos cilvēkus,» saka Natālija.

Ne visiem orķestra formātiem der kla-
vieres, tāpēc otrs Natālijas mūzikas instru-
ments ir šķīvji. Ņemot vērā, ka klavieres 
ne brīdi dzīvē nav bijusi nejaušība, bet gan 
ļoti apzināta izvēle, vislabāk Natālija jūtas 
kopā ar šo instrumentu.

Uzzinot, ka Kanādas Bruņoto spēku 
centrālajam orķestrim paredzēta viesoša-
nās Latvijā, ieinteresējušies visi Natālijas 
kolēģi. Koncertēšana ārpus Kanādas or-
ķestrim ir neparasts notikums. Tādēļ par 
tālo zemi interesējušies visi. Viens no or-
ķestrantiem atradis un aizrāvies ar vien-
kāršo tautas dziesmu «Kur tu teci, gailīti 
mans» un sarakstījis vairākas interpretāci-
jas. Orķestris tās Latvijā spēlējis, klausītāji 
atpazinuši, un ir paticis gan spēlējot, gan 
dzirdot. Vairākiem pasākumiem Latvijā 
gatavota arī daudzpusīga Kanādas mūzi-
kas programma — tautas dziesmas, popu-
lāra un klasiska mūzika, arī džezs. 

«Mūzika ir veids, kā stāstīt par zemi, tās 
kultūru. Lai nodotu šo vēstījumu un to iz-
justu, nav vajadzīgi vārdi,» uzsver Natālija.

Viņa daudz neprāto par to, vai kādreiz 
atgriezīsies Latvijā. Esot pārņēmušas ne-
izstāstāmas izjūtas, ejot pa ielām, pa ku-
rām tik daudz iets bērnībā. Viņa gribētu 
parādīt šo bērnības zemi saviem bērniem, 
kad tie paaugsies. Bet Natālijā nav nostal-
ģijas vai minstināšanās. Viņas pasaule ir 
mūzikas pasaule, kuras valoda ir universā-
la. Turklāt darbu bruņoto spēku orķestrī 
viņa izjūt kā pastāvīgu lepnuma avotu. 

«Kanādā pret karavīriem izturas ar 
lielu cieņu. Bet orķestris ir kā tilts, kā sa-
skares punkts starp bruņotajiem spēkiem 
un civiliem iedzīvotājiem. Man ir liels 
gandarījums, ka caur mūziku mēs kā or-
ķestris varam būt šis satikšanās punkts, 
kas veido izpratni, tuvina un ļauj piedzī-
vot lepnumu,» atzīst Natālija. Viņa ar lielu 
cieņu vērtē arī mūsu bruņoto spēku or-
ķestru profesionalitāti, sakot, ka radies 
iespaids — mūziķu dzīve Kanādas un Lat-
vijas bruņoto spēku orķestros esot ļoti lī-
dzīga — piepildīta, dažāda un caurausta 
ar patriotismu.   
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Nacionālo bruņoto spēku orķestris, 
Zemessardzes orķestris un Kanādas Bru-
ņoto spēku centrālais orķestris, kā arī Ze-
messardzes koris «Stars» piedalījās 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI deju svētku pasākumos — svētku 
gājienā un vērienīgajos koncertos Espla-
nādē, Mežaparkā un citviet. 

Kanādas Bruņoto spēku centrālais 
orķestris sniedza koncertu Sv. Pētera baznīcā, kā 
arī kopā ar Nacionālo bruņoto spēku orķestri 
muzicēja pūtēju orķestru dižkoncertā Zemgales 

novada programmā, savukārt Zemessardzes or-
ķestris pievienojās Kurzemes novadam. 

Kanādas Bruņoto spēku centrālā orķestra 
viesošanās Latvijā notika pirmo reizi un bija vel-
tīta Latvijas Republikas simtgadei. To vēl jo 
spilgtāku vērta iespēja piedalīties nozīmīgajos 
dziesmu un deju svētkos. Orķestris dibināts 
pirms vairāk nekā 70 gadiem un darbojas Kanā-
das galvaspilsētā Otavā, nodrošinot centrālās 
valsts protokola un militārās ceremonijas, snie-
dzot koncertus un reprezentējot Kanādu visā 
pasaulē. 

Foto —Gatis Dieziņš.
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Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

Lai gan līdz šim aizsardzības nozare 
nav bijusi Eiropas Savienības (ES) priori-
tāšu saraksta pašā augšgalā, situācija mai-
nās, un jau tuvākajā laikā savienība gata-
vojas dot būtisku impulsu nozarei. Šai ie-
spējai vajadzētu gatavoties un to izmantot 
arī Latvijas uzņēmumiem un izstrādātā-
jiem, kuriem būtu savs piedāvājums Eiro-
pas kopējai drošībai.

«ES šajā jautājumā līdz šim bijusi ļoti 
piesardzīga, proti, nekas būtisks nenotika 
līdz pat 2016. gadam, kad tika dibināts Ei-
ropas Aizsardzības fonds. Un viena no tā 
nozīmīgākajām aktivitātēm ir Eiropas aiz-
sardzības industrijas attīstības program-
mas (European Defence Industry Develop-
ment Programme (EDIDP)) izveide, kas 
finansē inovatīvu produktu tehnisko iz-
strādi un uzlabošanu, kā arī to dzīves cikla 
uzlabošanu,» stāsta Aizsardzības ministri-
jas Nodrošinājuma un aizsardzības inves-
tīciju politikas departamenta direktore 
Kristīne Rudzīte-Stejskala.

2017. gadā, kad ES prezidējošā valsts 
bija Igaunija, sākās darbs pie ES aizsardzī-
bas jomas attīstību aprakstošās regulas — 
t.s. Igaunijas prezidentūras draugu gru-
pas ietvarā sākās topošās regulas draftēša-
na, kas nule kā pabeigta, notikusi arī for-
mālā regulas saskaņošana. Regula varētu 
stāties spēkā šā gada rudenī, lēš K. Rudzī-
te-Stejskala.

Būtiskākais EDIDP piedāvājumā ir tas, 
ka programma skaidri nosaka jomas un 
mehānismus, kā atbalstīt aizsardzības in-
dustriju, tā veicinot Eiropas aizsardzības 
industrijas vispārējo attīstību, konkurēt-
spēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. 
NATO jau vairāk nekā 60 gadus ir savas 
investīciju programmas ar ievērojamu 
finansējumu — ap 600—700 miljonu eiro 
gadā, kas lielākoties tiek novirzīts infor-
mācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
(IKT) infrastruktūras attīstībai. NATO mo-
delī gan finansējums projektiem tiek dots 
valstīm (labs piemērs tam ir Lielvārdes 

lidlauka un aviācijas bāzes projekts). ES 
gadījumā finansējums tiks piešķirts in-
dustrijai konkrētu produktu izstrādei.

Projektus varēs pieteikt konsorciji, ku-
ros ietilpst vismaz trīs institūcijas un ie-
saistītas vismaz trīs ES valstis. Program-
mas ietvaros tiks atbalstīts pilns produkta 
tapšanas cikls — atbalstu var gūt gan pēt-
nieciskie projekti, gan izstrādes, sertifi-
cēšanas un ražošanas iestrādes. Īpaši ak-
centēta tiek mazo un vidējo uzņēmumu 
iesaiste programmā, ne mazāk svarīgs ir 
arī pārrobežu sadarbības aspekts. Jāņem 
vērā arī tas, ka projekta pieteicējiem jāsa-
ņem atbalsts un akcepts no savas valsts 
aizsardzības ministrijas.

Pirmie oficiālie uzsaukumi iesaistīties 
programmā tiks publiskoti nākamgad, ta-
ču interesentiem vajadzētu aktīvi strādāt 
pie saviem piedāvājumiem jau tagad, ne-
gaidot šos uzsaukumus, jo jau pirms pro-
grammas uzsaukuma tai tiks meklēts sa-
turiskais piepildījums, teic K.  Rudzī-
te-Stejskala. Jau tagad valstis aktīvi ko-
municē un meklē sadarbības partnerus, 
tiek skatīti teju visi dažādās attīstības sta-
dijās esošie projekti. «Valstu attieksme, 
protams, ir ļoti dažāda  — lielās valstis, 
kuras to var atļauties, virza savus platfor-
mu projektus, mazākās meklē nišas. Daļa 
valstu visu dara lielā slepenībā, citas, pie-
mēram, Čehija, ir ļoti atklātas.»

ES aizsardzības industrijai pieejamais 
finansējums būs 500 miljoni eiro diviem 
gadiem. Vismaz 10% no tā noteikti jāno-
virza mazo un vidējo uzņēmumu pārro-
bežu sadarbības veicināšanai. Prioritāri 
atbalstāmās jomas ir jaunu inovatīvu pro-
duktu un tehnoloģiju izstrāde vai esošo 
produktu un tehnoloģiju uzlabošana, pē-
tījumi, riska mazināšanas testi, prototipu 
izstrāde, produktu vai tehnoloģiju testēša-
na, kvalifikācija, sertifikācija un tehnolo-
ģiju izstrāde, kas veicinātu produktu dzī-
ves ciklu.

«Mūsu rīcībā esošais laiks ir ļoti iero-
bežots, tādēļ mēs no savas puses darām 
visu iespējamo, lai Latvija varētu saņemt 
finansējumu,» saka K.  Rudzīte-Stejskala. 

Galvenais Aizsardzības ministrijas partne-
ris šajā procesā ir Latvijas Drošības un aiz-
sardzības industriju federācija (LDAIF), 
sarunas notikušas arī ar Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūru. Maijā sadarbībā 
ar federāciju tika rīkota Inovāciju domnī-
ca. «Stāstījām industrijai par programmu, 
industrija savukārt piedāvāja savus pro-
duktus. Mums ir ko piedāvāt — ir dažādi 
projekti dažādās gatavības stadijās. Pašlaik 
galvenais uzdevums ir atrast sadarbības 
partnerus Eiropā.»

Latvijā aizsardzības nozarē dominē 
IKT sektora piedāvājums, taču ir iestrādes 
arī citās jomās. Pašlaik var runāt par vidē-
ji 12 perspektīviem projektiem, taču Aiz-
sardzības ministrija ir atvērta un ļoti iein-
teresēta jaunu pretendentu atrašanā. «Mēs 
esam reālisti un šajos starpvalstu konku-
rences apstākļos būsim priecīgi arī par 
vienu spēcīgu projektu, ko virzīt program-
mas finansējumam. Protams, mēs ļoti at-
balstām arī Latvijas uzņēmumu iesaistīša-
nos citu valstu virzītajos projektos,» atzīst 
Nodrošinājuma un aizsardzības investīci-
ju politikas departamenta direktore. 

INDUSTRIJA

AIZSARDZĪBAS NOZARE GAIDA 
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Runājot par iespējamo atbalstu no 
Aizsardzības ministrijas, K. Rudzīte-Stej-
skala skaidro: brīdī, kad kāds industriju 
pārstāvošs uzņēmums ir atradis partneri, 
valsts no savas puses var lobēt tālāko pro-
jekta virzību EK līmenī, sniedzot konsul-
tatīvu atbalstu, runājot un skaidrojot visas 
nianses projekta veidotājiem, informējot 
par aktualitātēm un notiekošajām diskusi-
jām EK iekšienē utt. «Tomēr mēs nevaram 
virzīt negatavus projektus — tam nav per-
spektīvas, turklāt ir skaidrs, ka ES gaida šīs 
jaunās iniciatīvas veiksmes stāstus,» uz-
sver departamenta direktore.

Viņa iesaka uzņēmumiem orientēties 
uz mazākām valstīm — kaimiņiem vai 
Ziemeļeiropu, kur ir mazāka birokrātija 
un vieglāk atrast partnerus. Piemēram, 
igauņiem jau ir potenciāli spēcīgs pro-
jekts  — MILREM, autonoma multifunk-
cionāla kaujas atbalsta sistēma, par kuras 
virzīšanu Igaunija ir uzsākusi sarunas ar 
Latviju un Somiju. 

Jāapzinās arī, ka uzņēmumi, kas vēlas 
iesaistīties programmā, uzņemas zināmu 
risku. «Latvijas industrija vēl ir attīstības 
fāzē. Mums ir virkne uzņēmumu, kas 

 gatavi ražot un jau ražo duālas izmantoja-
mības preces, taču tikai aizsardzības mēr-
ķiem paredzētu produktu tikpat kā nav. 
Skaidrs, ka iesaistīšanās programmā pra-
sīs investīcijas arī no industrijas puses, 
vienlaikus garantiju par pozitīvu iznāku-
mu un finansējuma iegūšanu neviens ne-
var dot,» uzsver K. Rudzīte-Stejskala.

Arī Latvijas aizsardzības nozare ir ie-
cerējusi no savas puses rosināt uzņēmu-
mus un izstrādātājus domāt par militāro 
produktu izveidi. Nākamgad (īpašas 
veiksmes gadījumā — vēl šogad) iecerēts 

dot startu grantu programmai, kas atbal-
stīs Latvijas aizsardzības industrijas ino-
vācijas. «Mums ir ļoti būtiski veicināt aiz-
sardzības industrijas attīstību, jo valstij 
nepieciešamības gadījumā vismaz uz kā-
du laiku ir jāspēj nodrošināt sevi ar vaja-
dzīgajiem resursiem. Svarīgās jomas ir 
munīcijas ražošana, bezpilota lidaparāti, 
kiberaizsardzība, autonomās sistēmas un 
produktu dzīvescikla nodrošināšana. Pa-
redzams, ka tieši šīs jomas tiks noteiktas 
kā prioritāras,» norāda K.  Rudzīte-Stej-
skala.  

INDUSTRIJA

Ja Latvijas uzņēmējiem un pētniekiem ir interese iegūt 
precīzāku informāciju par Eiropas Aizsardzības fondu vai 
konsultēties par konkrētu aizsardzības nozares produktu, 
kuru potenciāli varētu pieteikt fonda finansējumam, lūdzam 
sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un 
aizsardzības investīciju politikas departamenta Industrijas un 
pētniecības atbalsta nodaļas vecāko referentu Mārci Balodi, 
nosūtot epastu: marcis.balodis@mod.gov.lv.

Ādažu militārās bāzes Labklājības cen-
trā ir apskatāma vides izglītības ekspozīci-
ja, kas veltīta aizsargājamo ainavu apvidus 
«Ādaži» dabas kompleksam un teritorijas 
veidošanās vēsturei. 

Ekspozīcija ir daļa no Eiropas Savienī-
bas LIFE+ projekta «Putni Ādažos» ko-
munikācijas pasākumiem, kuru mērķis ir 
uzrunāt Ādažu poligona tiešos lietotā-
jus — karavīrus. Ekspozīcijas konceptu ir 
veidojuši dizaineri Alise un Jānis Ķīnasti 
sadarbībā ar SIA «Decor print». Projekta 
komanda cer, ka ekspozīcijas stendi turpi-
nās pulcēt ne tikai vides virsniekus, bet 

ikvienu karavīru, kas vēlas uzzināt vairāk 
par savu unikālo militāro mācību vietu. 

Ņemot vērā, ka bāze un poligons ir ne-
piederošām personām slēgta teritorija — 
projekta mājaslapā www.putniadazos.lv 
ikviens interesents var iepazīties ar plašu 
informāciju par «Ādažu» dabas vērtībām. 
Tiek piedāvāta arī 360o foto tūre, kas iepa-
zīstina ar Baltijā lielāko virsāju un citām 
«Ādažu» dabas vērtībām.

 Sagatavojusi Arta Krūmiņa, 
projekta komunikācijas speciāliste, 

VAMOIC Vides nodaļa.

APMEKLĒSIM 
EKSPOZĪCIJU 
PAR DABAS 
VĒRTĪBĀM 
ĀDAŽU 
POLIGONĀ 

Foto — Gatis Dieziņš.
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Taivo Trams
Foto — Normunds Mežiņš un no  
A. Holmanova personiskā arhīva.

Mēdz teikt, ka pati vērtīgākā valūta ir 
informācija. Militārajā jomā šis teiciens 
ir vairāk nekā patiess — bez zināša - 
nām par pretinieku, tā pārvietošanos, 
resursiem un nodomiem cerēt uz 
uzvaru ir bezjēdzīgi. Šīs zināšanas 
nodrošina sakarnieki, kas mūsdienās 
jau sen vairs nav tikai vīri ar rāciju uz 
muguras. Par mūsdienu sakaru un 
informācijas apmaiņas nozīmi bruņo-
tajos spēkos, kā arī iespējām kļūt par šīs 
interesantās un tehno  loģiski attīstītās 
jomas pārstāvi stāsta Nacionālo bruņoto 
spēku Apvienotā štāba Sakaru un 
informācijas sistēmu departamenta  
(J-6) priekšnieks pulkvežleitnants 
Aleksandrs Holmanovs.

— Vai sakaru joma bija jūsu apzināta 
karjeras izvēle?

— Militārā karjera man sākās vēl 
1996. gadā, kad iestājos Latvijas Nacionā-
lajā aizsardzības akadēmijā, ko absolvēju 
1999. gadā. Paralēli mācījos arī Rīgas 
Aviācijas universitātē, un ar to ir saistīta 
mana specialitāte un tālākā darbošanās 
Gaisa spēku informācijas centrā. Faktiski 
lielāko daļu savas karjeras esmu aizvadījis 
Gaisa spēkos, dienot dažādās vienībās. Pats 
lielākais izaicinājums toreiz bija Sakaru 

nodrošinājuma posma izveide 2006. gadā. 
Tagad visi sakarnieki no Gaisa spēkiem 
ir pārvietoti uz centralizēto vienību, ta-
ču Sakaru nodrošinājuma posms strādā 
jo projām un pārvalda visas sakaru sistē-
mas Gaisa spēkos. Dienot Gaisa spēkos, 
viens no galvenajiem uzdevumiem bija 
BALTNET projekta izveide. Arī šis tīkls 
joprojām darbojas.

Savu dienestu Gaisa spēkos noslēdzu 
Lielvārdes bāzē, piedalījos arī Gaisa ope-
rācijas centra projekta izveidē, plānojot 
telpas, kurās uzstādīta sakaru aparatūra. 
2010. gadā mani nosūtīja papildināt zinā-
šanas uz Baltijas aizsardzības koledžu 
Tartu, pēc tam biju J-6 Drošības daļas 
priekšnieks, bet vēl pēc diviem gadiem 
kā plānošanas virsnieks tiku nosūtīts uz 
 NATO centrālo mītni SHAPE Monsā. Aiz-
sardzības ministrijā esmu no 2016. gada,  

no pagājušā gada augusta — J-6 departa-
menta priekšnieks.

— Ko mūsdienu militārajā jomā īsti 
nozīmē sakaru un informācijas speciā
lists?

— Runājot par sakaru un informācijas 
sistēmām, mums noteikti nav jādomā ti-
kai par Sauszemes spēkiem. Sakaru sistē-
mu lietojums ir universāls, neviens spēka 
veids, neviena vienība mūsdienās bez tām 
nespēj pastāvēt. Būtībā sakaru specialitāte 
ir pati svarīgākā kaujas nodrošinājuma 
joma, jo tā nodrošina iespēju saprast kom-
plekso kaujas vidi. Tieši šīs jomas speciā-
listi nodrošina pastāvīgu komunikāciju 
starp vienībām, nodod aktuālās ziņas. Ne-
viens komandieris taču nevar pieņemt lē-
mumu, ja nezina aktuālo situāciju. Gaisa 
spēkos ir termins «pārākums gaisā» — es 
gribētu to attiecināt arī uz sakaru jomu. Jo 
tas, kurš uzzina pirmais un zina vairāk, 
var arī ātrāk lemt, un šī lielā priekšrocība 
kaujas apstākļos ļauj manipulēt arī stiprā-
ku pretinieku.

— Arī pats informācijas jēdziens ir 
fundamentāli mainījies.

— Kā zinām, tehnoloģijas attīstās ļoti 
strauji. Tas rada gan priekšrocības, gan arī 
draudus. Viens no lielākajiem draudiem 
noteikti ir fizisko informācijas nesēju lo-
mas samazināšanās, pieaugot bezvadu risi-
nājumu klāstam. Līdz ar to, ja pretiniekam 
ir labas tehniskās spējas, tas var diezgan 
būtiski ietekmēt sakaru līdzekļu darbību. 
Šodien mēs jau varam runāt par elektro-
nisko karadarbību kā jaunu virzienu mili-
tārajā jomā. Taču arī šiem draudiem var 
pretoties — galvenais ir apzināt kritiskākos 
punktus un atbilstoši sagatavot nepiecieša-
mo ekipējumu un apmācīt personālu.

— Tas noteikti prasa jaunu pieeju 
darbam ar informāciju?

— Jā, šie jaunie virzieni mums tagad ir 
kļuvuši ļoti nozīmīgi, īpaši pēc Ukrainas 
notikumiem. Agrāk dzīve bija vienkāršā-
ka — rūpējāmies tikai par sakaru nodroši-
nāšanu, tagad klāt nāk arī kiberaizsardzī-
ba. Jāapzinās, ka jebkurš tīkls ir uzlaužams, 
un īpaši tas jāņem vērā, zinot, ka militāra-
jiem mērķiem tiek izmantota arī civilā 
infrastruktūra.

Sakaru un informācijas tehnoloģiju 
attīstības tendences ir mainījušās uz apjo-
mīgas un komerciāli pievilcīgas program-
matūras vai risinājumu izmantošanu — 
tie ir, piemēram, publiski pieejamie tīkli ar 
4G, mākoņtehnoloģijas utt. Ikdienā pub-
liskās infrastruktūras tiek izmantotas arī 

SAKARNIEKS: 
NO VĪRA AR RĀCIJU 
LĪDZ MODERNO 
TEHNOLOĢIJU 
EKSPERTAM
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militārajiem mērķiem — tas ir lētāk un 
efektīvāk. Tajā pašā laikā plašā saskare ar 
šiem risinājumiem var radīt nepareizu 
priekšstatu par militāro risinājumu iz-
mantošanas iespējām šajā vidē, īpaši, ja 
nepieciešams operāciju laikā ātri pieņemt 
lēmumus. Militārajiem sakariem ir sava 
specifika — galvenokārt jau tādēļ, ka tie ir 
vairāk orientēti uz autonomu darbību, 
tiem jāstrādā arī krīzes situācijā. Līdz ar to 
tikai uz civilajiem risinājumiem paļauties 
nevar, ir jāveido pašiem savas sistēmas. 
Faktiski te var runāt par divām sakaru un 
informācijas apmaiņas vidēm — adminis-
tratīvo un operacionālo, un tām abām jā-
būt strikti atdalītām un spējīgām nepiecie-
šamības gadījumā darboties autonomi.

— Cilvēks, kurš pats nav saistīts ar šo 
jomu, varētu apjukt no šīs risinājumu 
daudzveidības.

— Jā, cilvēkam no malas patiešām va-
rētu šķist, ka mūsu specialitātē strādājošie 
tikai skraida pa mežu ar rāciju uz muguras 
(smejas). Tas galīgi neatbilst patiesībai — 
mūsu speciālisti strādā ar ļoti dažādām 
sakaru un informācijas sistēmām, un, kā 
jau teicu, darbs nebūt neaprobežojas tikai 
ar dienestu Sauszemes spēkos. Piemēram, 
Jūras spēkiem ir sava jūras novērošanas 
sistēma, kuģu militārās apziņošanas sis-
tēmas, Gaisa spēkiem — «zeme–gaiss» 
radiostacijas, radaru informācijas sistē-
mas un daudz kas cits. Tā ir ļoti pievilcīga 
darbības joma arī sakarniekam ar civilo 
izglītību. Viens no nozīmīgākajiem mūsu 
specialitāšu virzieniem ir arī telekomuni-
kācijas — satelītsakari, radiosakari, op-
tiskie tīkli, radioreleju sistēmas utt.

— Sakarnieka darbs mūsdienās taču 
nesaistās tikai ar sēdēšanu pie datora?

— Protams, arī sakarniekiem ir iespēja 
piedalīties mācībās un citos aktīvā militā-
rā dienesta procesos. Piemēram, 2016. ga-
dā Zemessardzes sakarnieku vienība pie-
dalījās mācībās «Anakonda 2016» Polijā, 
kas bija ļoti nozīmīgs pasākums, lai sa-
prastu NATO izmantotās sakaru sistēmas 
un to, kā mums labāk attīstīt pašiem savas 
informācijas apmaiņas iespējas. Sakar-
nieki dodas arī misijās — pats esmu pie-
dalījies sakaru sistēmas uzstādīšanā Af-
ganistānā. Mūsu darbam bija ļoti labs 
novērtējums — mēs pierādījām, ka varam 
pastāvīgi veidot NATO savietojamas in-
formācijas sistēmas ārpus Latvijas.

— Darbam ar modernajām tehnolo
ģijām noteikti vajadzīgi cilvēki ar speci
fiskām zināšanām?

— Personāla piesaiste un apmācīšana 
ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir nepiecieša-
mais finansējums, lai iegādātos vajadzīgo 
tehnisko nodrošinājumu, taču cilvēku ne-
nopirksi, un tehnika patstāvīgi diemžēl 
nestrādā.

Diemžēl Latvijā eksakto zinību līme-
nis pazeminās — to ļoti spilgti apliecināja 
arī šī gada centralizēto eksāmenu rezultā-
ti. Līdz ar to cerības uz bruņoto spēku ie-
spējām saņemt labu, jau gatavu produktu 
no izglītības sistēmas ir, teiksim tā, ļoti 
optimistiskas. Turklāt jāņem vērā, ka liela 
daļa pašlaik dienošo sakarnieku jau ir 
maksimālajā vecumā — tātad, ja nerūpē-
simies par jauno speciālistu piesaisti, būs 
problēmas.

— Un kāds varētu būt risinājums?
— 2014. gadā Aizsardzības ministrijā 

tika apstiprināta koncepcija par virsnieku 
speciālistu un instruktoru speciālistu uz-
ņemšanu un apmācību, kas ietver arī sa-
karu speciālistus. Koncepcijas būtība ir 
motivēt studentus orientēties savos karje-
ras meklējumos uz bruņotajos spēkos ne-
pieciešamajām specialitātēm. 

Pēc mūsu ieteikuma šogad koncepcijā 
tika veikti grozījumi — samazinātas prasī-
bas virsniekiem speciālistiem, ļaujot par 
tiem kļūt ne tikai maģistriem, bet arī ba-
kalauriem. Pretējā gadījumā aizsardzības 
nozare nespētu konkurēt ar privāto sek-
toru, kur maģistriem paveras daudz pla-
šākas iespējas. Mācību kurss nav ilgs, pre-
tendentiem galvenais nosacījums — ir 
jābūt pabeigtām bakalaura studijām IT 
zinātnēs vai radioelektronikā. Jaunajam 
speciālistam pēc kursa pabeigšanas ir virs-
leitnanta pakāpe un garantēts dienests ti-
kai ar sakariem, strādājot vienībās kā ra-
diosakaru un IT sistēmu uzturētājam, ko-
mandiera padomniekam sakaru jautāju-
mos un tamlīdzīgi.

— Kas varētu būt pati piemērotākā 
mērķauditorija, ko uzrunāt?

— 2017. gadā bruņoto spēku koman-
dieris apstiprināja jaunu Nacionālo bru-
ņoto spēku struktūru. Būtisks akcents tajā 
ir uzsvērtā nepieciešamība katrā Zemes-
sardzes bataljonā un brigādes līmenī no-
drošināt sakaru daļas ar virsniekiem spe-
ciālistiem. Tātad mums ir nopietni jādo-
mā par personāla piesaisti, lai varētu izpil-
dīt šo uzdevumu.

Viena no mūsu mērķauditorijām no-
teikti ir jaunieši, kuri studē mūs interesē-
jošajās specialitātēs un uz Rīgu mācīties 
brauc no reģioniem. Ja viņi mācību laikā 
vēl nestrādā, tad militārā karjera ir lieliska 

iespēja, jo labi apmaksātu darbu bez 
prakses un pieredzes ātri atrast diez vai 
izdosies.

— Kas vēl iecerēts, lai nodrošinātu šo 
jomu ar vajadzīgajiem speciālistiem?

— Ideju ir daudz. Viens no variantiem 
ir izmantot mūsu labo sadarbību ar Ame-
rikas Savienotajām Valstīm. Reizi gadā 
mēs sūtām vienu cilvēku uz ASV Sakaru 
korpusa kursiem Gordonā. No tiem Lat-
vijā atgriežas jau karjeras virsnieks ar in-
ženiertehnisko izglītību. Pašlaik mēs ne-
spējam sagatavot mums vajadzīgos virs-
niekus pietiekamā skaitā, tātad šiem cil-
vēkiem, kas ārzemēs iegūst inženierteh-
nisko izglītību, varētu piedāvāt tālākā 
dienesta vietu Zemessardzes vienībās re-
ģionos, kur viņi varētu nodot savas zinā-
šanas tālāk.

Protams, nepieciešamās zināšanas 
mums ir iespēja apgūt arī Nacionālo bru-
ņoto spēku Sakaru skolā, NATO Sakaru 
skolā Vācijā, arī Baltijas datoru akadēmijā. 
Iespēju ir daudz.

— Papildus visam minētajam — kā
dus vēl izaicinājumus var piedāvāt po
tenciālajiem sakarniekiem?

— Ļoti interesanta darba vide noteikti 
paveras Sakaru skolas komandvadības la-
boratorijā, kur notiek produktu testēšana 
pirms to nonākšanas operacionālajā vidē, 
tā teikt — pārbaude lauka apstākļos. La-
boratorijas apstākļos notiek dažādu pro-
duktu (programmatūras un aparatūras) 
pārbaude, nosakot to lietojamību un efek-
tivitāti. Kā zināms, dažkārt vēlmes un am-
bīcijas skrien pa priekšu mūsu reālajām 
vajadzībām un pieejamajiem resursiem. 
Šīs tomēr ir tādas lietas, ar ko riskēt ne-
drīkst — produktam ir jāstrādā perfekti, 
jo lauka apstākļos tā pielāgošanai laika 
vairs nebūs.

— Ko sarunas noslēgumā jūs vēlētos 
teikt un uzsvērt, uzrunājot potenciālos 
sakarniekus?

— Es noteikti vēlreiz gribu uzsvērt — 
mēs ļoti gaidām jauniešus, kurus interesē 
modernās tehnoloģijas un sakaru un in-
formācijas joma. Nacionālajos bruņota-
jos spēkos jūs noteikti atradīsiet intere-
santu un perspektīvu darba vietu at-
bilstoši savai specialitātei. Pagaidām vēl 
nevaram garantēt, ka šis darbs būs tuvu 
jūsu dzīvesvietai, taču nākotnē tā būs, jo 
mēs attīstīsim reģionālās sakaru vienī-
bas. Protams, jāņem vērā arī atalgojums, 
kas, kā jau intelektuālā darba darītājiem, 
ir konkurētspējīgs.   
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Nora Vanaga, 
Dr. sc. pol., LNAA Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centra vadošā pētniece.2

Foto — no N. Vanagas personiskā arhīva.

Atturēšanas jēdziens ir piedzīvojis 
renesansi līdz ar 2016. gada NATO 
Varšavas samitu, kad tas tika iekļauts 
komunikē un paredzēja, ka alianses 
atturēšanas stratēģija balstās uz trīs 
elementiem — konvencionālo, 
kodol ieroču un izturētspējas ele - 
mentu. Lai gan šāda stratēģijas 
konceptuali zācija tika vērtēta kā 
nozīmīgs politiskais signāls Krievijai 
par NATO spēju pielāgoties jaunajiem 
drošības izaicinājumiem, šīs stratēģijas 
praktiskais izpildījums liecina, ka pastāv 
atšķirības no aukstā kara laikiem veidā, 
kā alianse lieto atturēšanas jēdzienu. 
Virspusēji raugoties, atturēšanas mērķis 
ir palicis nemainīgs — pārliecināt 
Krieviju neīstenot militāru agresiju 
pret NATO vai Eiropas valstīm. Taču 
pastāv vairākas atšķirības atturēšanas 
jēdziena lietojumā alianses praktiskajā 
politikā un Eiropas valstu nacionālajā 
pieejā, kā integrēt šo jēdzienu aizsardzī-
bas politikā. Raksta mērķis ir raksturot 
šīs atšķirības. 

Atturēšanas stratēģija mūsdienās
Kopumā var izcelt trīs atšķirības starp 

atturēšanas jēdziena lietojumu aukstā ka-
ra laikā un mūsdienās. Pirmā atšķirība ir 
atturēšanas jēdziena nozīme mūsdienu 
NATO stratēģijā un Eiropas valstu aizsar-
dzības politikā, kas redz Krieviju kā aktu-
ālu apdraudējumu. Alianses līdzšinējā 
politika liecina, ka tā saskaras ar grūtībām, 

lai pēc būtības integrētu atturēšanas jē-
dzienu savā praktiskajā politikā. Jau mi-
nētā Varšavas komunikē atturēšanas stra-
tēģija, kura veidota no trīs elementiem, 
liek domāt, ka aliansei ir ambīcijas gan 
īstenot attālināto atturēšanu (angļu val. — 
extended deterrence), gan arī atturēšanu ar 
sodīšanu (deterrence by punishment) un 
tādējādi turpināt aukstā kara laikā īste-
noto politiku. Taču īstenotie praktiskie 
pasākumi un signalizēšana (messaging) 
Krievijai ir citādi. NATO īstenotie pasāku-
mi aprobežojas ar attālinātās atturēšanas 
konvencionālajiem elementiem, izvietojot 
daudznacionālos bataljonus Baltijas val-
stīs un Polijā un strādājot pie izaicināju-
miem, ar kuriem saskaras papildspēku 
izvēršana krīzes gadījumā. Lai gan šīs 
darbības simbolizē NATO politisko vie-
notību un stiprina atturēšanas stratēģijas 

konvencionālo elementu, tās nav pietieka-
mas, lai nodrošinātu nepieciešamo mili-
tāro līdzsvaru Krievijas klātbūtnei Baltijas 
reģionā.  

Atšķirībā no aukstā kara laika prakses 
mūsdienu alianses atturēšanas signāli pēc 
sava rakstura ir izteikti aizsargājoša rak-
sturu, atkārtoti apliecinot Krievijai, ka 
NATO aizsargās savas dalībvalstis, bet 
trūkst atsaukšanās uz alianses kodolspē-
jām un raķešu sistēmām, kas ir spējīgas 
trāpīt stratēģiskajiem objektiem Krievijā 
(deep strike capabilities). Savukārt Krievi-
jas īstenotie atturēšanas stratēģijas signāli 
ietver visnotaļ agresīvu atsaukšanos gan 
uz konvencionālajiem spēkiem, gan arī 
kodolieročiem un tālās darbības raķešu 
sistēmām. Šis atšķirīgais komunikācijas 
stils rada iespaidu, ka NATO atturēšana ir 
mazāk ticama. No vienas puses, tas ir iz-
skaidrojams ar atšķirīgajiem viedokļiem 
NATO dalībvalstu starpā par to, cik liels 
drauds ir Krievija. Vai tiešām Krievija ir 
ienaidnieks politiskā un militārā ziņā? 
Aukstā kara laikos, kad pastāvēja divi sav-
starpēji konfliktējoši ideoloģiskie bloki — 
ASV un Padomju Savienība —, atbildēt uz 
šo jautājumu bija visnotaļ vienkārši. Tā-
pēc arī pastāvēja spēcīga un robusta attu-
rēšanas stratēģija, kas nodrošināja situāci-
jas relatīvu paredzamību un stabilitāti. No 
otras puses, mūsdienu NATO mērķis, vis-
ticamāk, nav veidot atturēšanas stratēģiju 
ar agresīvu militāru saturu, jo tādējādi 
tiktu pārtrauktas jebkādas dialoga iespējas 
ar Krieviju, un tas varētu potenciāli novest 
pie situācijas eskalācijas Baltijas vai Mel-
nās jūras reģionā. Tā vietā alianse stiprina 
atturēšanas stratēģijas politisko elementu, 
demonstrējot savu politisko vienotību un 
gatavību reaģēt krīzes situācijā. Taču, ja šis 
aprēķins ir kļūdains, tad sliktākā scenārija 
gadījumā NATO riskē nonākt situācijā, 
kurā vāja militārā elementa klātbūtne var 
iedragāt atturēšanas stratēģiju, mazinot 
tās politisko ticamību. 

Otra atšķirība no aukstā kara laikiem 
ir samazinātā kodolieroču nozīme atturē-
šanas stratēģijā, vismaz no NATO puses. 
Kodolatturēšanas mērķis ir novērst eska-
lāciju līdz tādai pakāpei, kad pašu kodol-
ieroču lietošana vairs nav nepieciešama. 
Kā norāda britu eksperts kodolatturēša-
nas  jautājumos Endrū Korbets (Andrew 
Corbett), spēja kontrolēt spēka lietošanu 
ir kļuvusi par ASV attālinātās stratēģijas 
pamatu, atturot konflikta sākšanos un 
konflikta sākšanās gadījumā — saglabājot 
kontroli pār tā norisi. Šī pati racionalitāte 
ir arī NATO kodolspēku struktūras pa-
matā. Kodolieroči ir izvietoti Eiropā, lai 

ATTURĒŠANAS 
POLITIKA MŪSDIENĀS: 
NATO UN 
EIROPAS VALSTU 
NACIONĀLĀS 
PERSPEKTĪVAS1
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veidotu reģionālo kodolatturēšanu un 
konflikta gadījumā nodrošinātu eskalā-
cijas kontroli. Savukārt Krievijai ir atšķi-
rīga pieeja — izmantot kodolieroču mili-
tāro efektu, lai novērstu konvencionālo 
sakāvi. Krievijas pieeja ir fundamentāli 
atšķirīga no NATO, jo aliansei kodoliero-
ču lietošana ir nevis militāra, bet gan po-
litiska rakstura. Maz ticama ir Krievijas 
ekspertu atsaukšanās uz valsts militāro 
doktrīnu, kurā apgalvots, ka kodolieroči 
tiks lietoti tikai kā atbilde uz pirmo trie-
cienu un tad, ja Krievijas valsts eksisten-
ce tiktu apdraudēta3. Krievijas praktiskā 
kodolieroču politika, kas īpaši akcentē 
taktiskos kodolieročus, liecina par po-
tenciālu gatavību lietot kodolspēju iero-
bežotā apmērā, lai nodrošinātu konven-
cionālo pārākumu. 

Pat pieņemot daudzos pretargumen-
tus, kāpēc aliansei nevajadzētu signalizēt 
atturēšanu ar sodīšanu, akcentējot kodol-
ieročus, jāsecina, ka NATO vismaz būtu 
jāveic visi savi «mājas darbi», lai poten-
ciālas krīzes gadījumā tā vispār būtu gata-
va efektīvi izmantot savas kodolspējas. 
E. Korbets, kam ir ilgu gadu darba piere-
dze NATO štābā kodolieroču jomā, ir kri-
tisks un norāda, ka šobrīd maz tiek darīts 
šajā jautājumā. NATO stratēģiskajos štā-
bos kodolspēki un to spējas netiek inte-
grētas kopējā plānošanā un mācībās. Ko-
dolatturēšanas politika joprojām tiek ap-
lūkota izolēti.

Trešā atšķirība no aukstā kara laikiem 
ir nemilitāro aspektu nozīme mūsdienu 
atturēšanas stratēģijās. Mūsdienu karadar-
bības hibrīdais raksturs (plašs kiberspēju, 
informācijas, elektronisko un psiholoģisko 
spēju lietojums) liek pievērst nepieredzētu 
uzmanību nemilitārajiem līdzekļiem. Lai 
risinātu nemilitāra rakstura apdraudēju-
mus, totālās aizsardzības modelis ir piedzī-
vojis renesansi vairākās Eiropas valstīs — 
Zviedrijā, Baltijas valstīs un Polijā. Sistē-
miskā (galvenokārt ar to ir domāta kritiskā 
infrastruktūra) un sabiedrības izturētspēja 
tiek uzskatīta par priekšnoteikumu, lai pa-
augstinātu nacionālā līmenī sabiedrības 
spēju pretoties un gatavību krīzes situāci-
jām, atturētu pretinieku no netraucētas fi-
ziskas pārvietošanās pa valsts teritoriju un 
tādējādi panāktu atturēšanu ar noliegumu 
(deterrence by denial). To nav vienkārši iz-
darīt trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas prasa 
mainīt politikas veidotāju domāšanu, to, 
ka nacionālā aizsardzība nav tikai aizsar-
dzības sektora kompetencē. Lai sasnieg-
tu nacionālo drošību mūsdienu hibrīd-
kara apstākļos, ir nepieciešama visaptve-
roša pieeja, kas paredz dažādu sektoru 

sadarbību — aizsardzības, iekšlietu, satik-
smes, izglītības un citu sektoru. Diemžēl 
ļoti bieži starpsektoru konkurence kavē 
šādas pieejas veidošanos. Otrkārt, mūsdie-
nu Eiropas valstu sabiedrību postmoder-
nais raksturs būtiski apgrūtina indivīdu 
iesaisti valsts aizsardzībā. Tā ir būtiska at-
šķirība no aukstā kara laikiem, kad virknē 
Eiropas valstu bija ieviests totālās aizsar-
dzības modelis ar obligāto militāro dienes-
tu un labi funkcionējošu civilās aizsardzī-
bas sistēmu. Visbeidzot, treškārt, jebkuri 
centieni īstenot ambiciozos pasākumus 
sabiedrības izturētspējas celšanā saskaras 
ar nepieciešamību pēc ievērojamām inves-
tīcijām infrastruktūrā un personāla resur-
sos. Vairums NATO valstu (Baltijas valstis, 
Polija, Rumānija), kuras sāka strauji palie-
lināt savus aizsardzības izdevumus pēc 
Krimas aneksijas, jau saskaras ar būtisku 
resursu izlietošanu tradicionālo militāro 
apdraudējumu novēršanā — pašaizsardzī-
bas spēju attīstīšanā, bruņojuma iegādē un 
investīcijās infrastruktūrā. Rezultātā trūkst 
resursu, lai atvēlētu vēl papildu līdzekļus 
nemilitārajiem draudiem. Apzinoties šo 
situāciju, ekspertu aprindās ir pavīdējusi 
ideja, ka daļa no NATO noteiktajiem vēla-
majiem diviem procentiem no iekšzemes 
kopprodukta aizsardzībai būtu jāatvēl ne-
militārajiem draudiem. 

Eiropas valstu nacionālās  
atturēšanas perspektīvas

Desmit Eiropas valstu (Zviedrija, 
Norvēģija, Somija, Baltijas valstis, Balt-
krievija, Polija, Rumānija un Vācija) si-
tuācijas analīze ļauj izdarīt secinājumus, 
kā atturēšanas jēdziens tajās tiek inte-
grēts aizsardzības politikā. Pirmkārt, visos 

aplūkotajos gadījumos, izņemot Baltkrie-
viju, gan oficiālajā diskursā, gan arī sa-
biedrības viedokļa aptaujās Krievija pēc 
Krimas aneksijas tiek uzskatīta par nacio-
nālo apdraudējumu. Izņēmumi ir Norvē-
ģija un Vācija, kur Krievija tiek uzskatīta 
par Eiropas drošības apdraudējumu, nevis 
par nacionālo. Krievija ir apdraudējums 
kolektī vajai drošībai, un konflikta gadīju-
mā šīs valstis neizbēgami tiktu tajā ierau-
tas. Attiecīgi Krievijas agresīvā politika ir 
ļāvusi aizsardzības politikas veidotājiem 
pārliecināt gan politisko eliti, gan sabied-
rību par nepieciešamību palielināt izde-
vumus aizsardzības sektoram, kas ir 
priekšnoteikums jebkurām iniciatīvām 
atturēšanas politikas veidošanā. 

Otrkārt, visām aplūkotajām valstīm 
nav vienotas konsolidētas atturēšanas stra-
tēģijas, tā vairāk ir daudzkārtaina aizsar-
dzības stratēģija, kas ietver pārnacionālus, 
reģionālus un nacionālus aspektus. NATO 
dalībvalstis pārsvarā balstās uz centrālo 
(aizsardzības stiprināšanas aktivitātes na-
cionālā līmenī — pašaizsardzības spēju at-
tīstīšana, bruņojuma iegāde, izturētspējas 
palielināšana u.c.) un attālināto atturēša-
nu, ko nodrošina NATO. Alianses dalīb-
valstīm ar postkomunisma pieredzi attu-
rēšanas jēdziens ir kaut kas jauns, kura 
nozīme valsts aizsardzības stratēģijā tika 
izvērtēta un konceptualizēta tikai pēc 
NATO 2016. gada samita. Savukārt tādām 
valstīm kā Vācija, Norvēģija un Somija 
vēsturisku un politisku iemeslu dēļ no-
pietns papildu elements aizsardzības stra-
tēģijā bez atturēšanas elementa ir arī dialo-
ga veidošana ar Krieviju un tā uzturēšana. 
Atturēšana un dialogs netiek uzskatīti kā 
viens otru izslēdzoši elementi, bet gan kā 
divi paralēli viens otru papildinoši procesi. 
Respektīvi, šīs valstis aktīvi bruņojas un 
atbalsta NATO iniciatīvas, bet vienlaikus 
meklē veidus, kā mazināt radušos saspīlē-
jumu Rietumu un Krievijas attiecībās. Vis-
beidzot, un tas ir paradoksāli, situācijas 
analīze parāda, ka neatkarīgi no tā, vai 
valsts ir NATO dalībvalsts vai nav (izņemot 
Baltkrieviju), tā paļaujas uz ASV spēju no-
drošināt atturēšanu ar sodīšanu. Līdz ar to 
ASV ir noteicošais vārds jebkuras atturē-
šanas politikas diskusijā un kalkulācijā.  

Treškārt, nacionālā līmenī valstis ir fo-
kusējušās uz aizsardzības sektora stiprinā-
šanu, kas pēdējā desmitgadē piedzīvoja 
ļoti nozīmīgus samazinājumus. Pat Vāci-
jas jaunākie aizsardzības spēju vērtējumi 
liecina, ka tā nav spējīga pilnvērtīgi no-
drošināt ieguldījumu kolektīvajā drošībā. 

PĒTĪJUMS

Ja atturēšanas jēdziens 
kļūs par pastāvīgu NATO 
stratēģiju ilgākā perspek
tīvā, to noteikti nevaja
dzētu vērtēt kā kaut ko 
negatīvu. Skaidri formu
lēta un ticama atturēša
nas stratēģija, tāpat kā 
aukstā kara laikā, mūs
dienās kļūtu par noteikta 
status quo izveides pama
tu — ar skaidriem uzvedī
bas noteikumiem un 
zināmu paredzamību. 

http://www.sargs.lv/


24 TĒVIJAS SARGS, NR.7, JŪLIJS, 2018 WWW.SARGS.LV

Ir jāveic ievērojami ieguldījumi bruņoju-
ma modernizēšanā un personāla resur-
sos. Valstis, kurām ir ierobežoti resursi 
visu uzsākto iniciatīvu īstenošanā aizsar-
dzības jomā, aprobežojas ar centrālo attu-
rēšanu. Protams, to tālākais mērķis būtu 
īstenot atturēšanu ar noliegumu. Savu-
kārt Somija un Zviedrija pauž ambīcijas 
īstenot ierobežota apmēra atturēšanu ar 
sodīšanu un plāno iepirkt raķešu sistē-
mas, kuras spēj trāpīt stratēģiskajiem ob-
jektiem Krievijā. Interesanti, ka Krievija 
šīs darbības neuztver kā provokatīvas, un 
tas apstiprina amerikāņu zinātnieka Ja-
kuba Grigiela (Jakub Grygiel) tēzi, ka ma-
zas valstis var attīstīt ofensīvas spējas, jo 
potenciālais agresors tās neuztvers kā pa-
tiesi apdraudošas to ierobežotā efekta dēļ. 
Taču šādu ofensīvu spēju attīstīt pat iero-
bežotā apmērā ir ārkārtīgi dārgi, tādējādi 
Baltijas valstīm tā nav īstenojama vēlme. 
Bez aizsardzības sektora stiprināšanas vai-
rumā valstu īpaša uzmanība tiek pievērsta 
nemilitārajiem pasākumiem sabiedrības 
izturētspējas vairošanā, lai mazinātu Krie-
vijas apdraudējuma hibrīdā rakstura ie-
tekmi — propaganda, ietekmēšanas ope-
rācijas u. tml. 

Visbeidzot, ceturtkārt, ņemot vērā 
Krievijas militāro pārspēku reģionā un ie-
robežotos finanšu resursus, kuri ir nacio-
nālo valstu rīcībā, vairākums valstu izceļ 

reģionālās sadarbības nozīmi. Tomēr dalī-
jums NATO dalībvalstīs un valstīs, kuras 
nav NATO, Baltijas reģionā, kā arī atšķirī-
gās nacionālās intereses Rumānijai, Bul-
gārijai un Turcijai Melnās jūras reģionā ir 
pamatā tam, ka reģionālā sadarbība saska-
ras ar nopietniem politiskiem šķēršļiem. 

Atturēšanas jēdziena dzīvotspēja
Jautājums par atturēšanas jēdzienu 

mūsdienu ģeopolitiskajā kontekstā ir bū-
tisks. Vai atturēšanas jēdziens kļūs par 
fenomenu ilgākā laika posmā vai arī tas 
būs kārtējais modes vārds (buzz word), 
kurš drīz izzudīs no politiskās aprites un 
politikas veidotāju diskursa. Tas, vistica-
māk, būs atkarīgs no Krievijas rīcības ār-
politikā un Rietumu draudu uztveres. 
Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti 
2018. gada martā liek domāt, ka Krievija 

nemainīs savu agresivitāti ārpolitikā. Līdz 
ar to atbildēt uz jautājumu, vai atturēšana 
ir bijusi veiksmīga stratēģija vai arī ne, va-
rēs tikai turpmākajos gados, jo, kā liecina 
līdzšinējā politika, atturēšanas jēdziena 
iekļaušana alianses stratēģijā joprojām ir 
aktīvā procesā. 

Tas ir tikai laika jautājums, ka Krievi-
jas agresīvās stratēģijas dēļ, brīdinot ar 
kodolieročiem, arī NATO iekļaus savā at-
turēšanas stratēģijā kodolieroču dimensi-
ju vai vismaz aktīvāk signalizēs par savu 
tālās darbības raķešu spējām. Papildus, lai 
stiprinātu atturēšanas stratēģijas konven-
cionālo dimensiju, aktualizēsies iniciatī-
vas, kuras saistās ar lielāku NATO reģio-
nalizāciju militārā ziņā. Šeit ir krasi jāno-
šķir NATO reģionalizācija kā politisks un 
kā militārs process. NATO dalībvalstis 
politisku NATO reģionalizāciju uztver kā 
negatīvu attīstības scenāriju, kas varētu 
novest pie alianses vienotības vājināša-
nas. Diplomātu vidū šis jēdziens tiek uz-
tverts pat kā kaitīgs. Taču pastāv opera-
cionālā nepieciešamība virzīt tās iniciatī-
vas, kuras ir vērstas uz NATO reģionalizā-
ciju no militārā aspekta, un tas nozīmē 
lielākas līderības piešķiršanu valstīm re-
ģionos. NATO pieņemtais lēmums izvie-
tot Dānijas divīzijas štābu Rīgā un tādējā-
di risināt komandvadības ķēdes jautāju-
mus ir viens no soļiem šajā virzienā.

Ja atturēšanas jēdziens kļūs par pastā-
vīgu NATO stratēģiju ilgākā perspektīvā, 
to noteikti nevajadzētu vērtēt kā kaut ko 
negatīvu. Skaidri formulēta un ticama at-
turēšanas stratēģija, tāpat kā aukstā kara 
laikā, mūsdienās kļūtu par noteikta status 
quo izveides pamatu — ar skaidriem uzve-
dības noteikumiem un zināmu paredza-
mību. Savukārt sabiedrības ievainojamība 
pret tādiem draudiem kā terorisms, kiber-
uzbrukumi un cilvēku un dabas izraisītas 
katastrofas būtu ievērojami zemāka tajās 
valstīs, kuras būs veikušas ieguldījumus 
sabiedrības izturētspējas vairošanā. Līdz 
ar to ir sagaidāms, ka Ziemeļeiropas valstis 
un Austrumeiropas valstis tuvāko gadu 
laikā kļūs noturīgākas krīžu gadījumos.    

PĒTĪJUMS

1 Raksts balstās uz Noras Vanagas un Toma Rostoka grāmatas «Deterring Russia in Europe: 
Defence Strategies for Neighbouring States» secinājumu daļu. Grāmata tiks publicēta izdevnie-
cībā «Routledge» šī gada rudenī. Grāmatā ir 14 nodaļas. Četras ir konceptuālās nodaļas par 
atturēšanas jēdziena attīstību, konvencionālo atturēšanu, kodolatturēšanu un totālās aizsardzī-
bas modeļa nozīmi atturēšanas stratēģijā, bet 10 nodaļās analizēta konkrētu valstu situācija.
2 Rakstā tiek atspoguļots autores personīgais viedoklis, kurš nav uzskatāms par Aizsardzības 
ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku oficiālo nostāju.
3 Sergeja Rogova (Sergey Rogov) paustais viedoklis bruņojuma kontroles ekspertu  konferencē 
«In Times of Eroding Cooperative Security. How to Save Conventional Arms Control in  
Europe» šā gada 14. jūnijā Lokumā, Vācijā.

�Sākums 22. un 23. lpp.

Foto — https://commons.wikimedia.org. — tikai NATO dalībvalsts;

— NATO un ES dalībvalsts.

— tikai ES dalībvalsts;
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2. jūlijā — Rīgas prese aicina palīdzēt trūkumcietējiem: «Latvijā 
ir ļaudis, kam nav ko ēst. [..] Rīgas apriņķis un daži Cēsu apriņķa 
pagasti ir izpostīti kā tuksnesis; tur rēgojas gruvešu kaudzes; ļaudis 
klīst bez pajumta starp savu ēku sabrukušajiem mūriem, ar mokām 
meklē sev nodrošināt pārtiku ziemai.»

3. jūlijā — Rīgas Latviešu teātrī izrāda Roberta Valtera lugu 
«Tornī». Rīgas prese atzīmē: «Plašākai publikai stipri sajūtams ir tas, 
ka iestādēm un citām atklātām vietām, kuras nodomātas vietējo ie-
dzīvotāju vajadzībām, nav latviešu valodā rakstītu izkārtņu un citu 
publikai par ziņu izlikto aizrādījumu, no kā vācu valodas nepratējiem 
ceļas lielas neērtības, tāpat kā agrāk krievu valodas nepratējiem.»

4. jūlijā — Latviešu izglītības valde Rīgā apspriežas par darbības 
paplašināšanu un latviešu vidusskolas izveides nepieciešamību. 

6. jūlijā — Latviešu strēlnieku padomju divīzijas daļas Maskavā 
apspiež sociālistu revolucionāru (eseru) sacelšanos, izglābjot boļše-
viku valdību.

7. jūlijā — Rīgas latviešu teātris atzīmē «veco Jāņu dienu» ar  
A. Niedras lugas «Zeme» izrādi, Rīgas Arkādijas dārzā koncerts un 
plašas svinības, Saulesdārzā — latviešu izglītības biedrības Biedreņu 
komitejas sarīkojums, Aleksandra parkā — Baltijas neredzīgo palī-
dzības biedrības «Filantropija» sarīkojums. 

8. jūlijā — Rīgas prese raksta: «Zaķu sala, kuru miera laikā joko-
damies sauca par «Rīgas Angliju» un kuras pilsoņu skaits sniedzās 
līdz 4000, tagad savos apmēros kļuvuse krietni mazāka, jo Daugavas 
straujais ūdens Mazās Daugavas pusē viņu sācis krietni izskalot [..].»

9. jūlijā — Rīgā svinīga atvadīšanās no gubernatora fon Altena, 
kurš aizsaukts uz Vāciju, viņa vietā iecelts ģenerālleitnants fon Engel-
brehtens. Rīgas guberņas teritorijā privātpersonām tiek atļauts pār-
vietoties pilsētās bez nakts atļaujām no 4 rītā līdz pusnaktij.

9.—11. jūlijā — Rīgā atklāts Vidzemes bruņniecības landtāgs, par 
Vidzemes landmaršalu ievēlēts Heinrihs fon Strīks (Stryk), landtāgs 
nosūta pateicības telegrammu Vācijas ķeizaram. 

12. jūlijā — Latviešu pagaidu nacionālā padome nosūta Z. Meie-
rovicu uz rietumvalstīm ar uzdevumu iepazīstināt to valdības un sa-
biedrības ar neatkarīgas Latvijas ideju.

13. jūlijā — Rīgas valde atklāj 11. ēdienu namu (Ķeizarmežā).
14. jūlijā — Latviešu katoļu savienība rīko labdarības vakaru Rīgā 

ar plašu skatuves priekšnesumu programmu.
15. jūlijā — Rīgas latviešu prese ziņo par ieceri izveidot vācu 

pilsētās ierastā karavīra koka tēlu guberņas pārvaldes (bij. apgabal-
tiesas) nama priekšā: «Katrs var iegūt tiesību iedzīt tēlā vienu vai 
vairākas naglas; raugoties pēc iemaksu augstuma, naglas ir dažādas, 
un tā beidzot koka tēls pārvēršas metāla tēlā». Rīgā vizītē ierodas 
Prūsijas darba un satiksmes ministrs Breitenbahs un tirdzniecības 
ministrs Zudovs.

16. jūlijā — atjaunota dzelzceļa satiksme pasažieriem starp Rīgu 
un Daugavpili.

23. jūlijā — Rīgas prese ziņo, ka darbību uzsākusi Baltijas Tehnis-
kās augstskolas biedrība (biedri — arī Rīgas pilsēta, Rīgas Biržas ko-
miteja, Cēsu pilsēta, Valmieras pilsēta u.c.).

28. jūlijā — Rīgā, Arkādija dārzā Baltijas neredzīgo palīdzības 
biedrība «Filantropija» rīko plašus humora svētkus ar vadošo latviešu 
skatuves mākslinieku un sportistu piedalīšanos. Sezonu noslēdz Rī-
gas latviešu teātris.

30. jūlijā — Rīgas pilsētas domnieku sēdē pacelts jautājums par 
Ķeizarmeža tramvaja sliežu reevakuāciju no Tallinas.

31. jūlijā — prese ziņo, ka turpinās ierakumu nojaukšanas darbi 
Rīgas apkārtnē. «Dažās vietās tie jau galīgi noārdīti un koki sastrādā-
ti malkā, kuru ar laivām pieved Rīgā. Vispirms apgādā ar malku pil-
sētas un kara iestādes, bet malkas tik daudz, ka pietiks arī privātiem 
iedzīvotājiem [..].»

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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Tūlīt pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. no-
vembrī Latvijas Pagaidu valdības rīcībā nebija savu bruņoto spē-
ku. Pirmās nacionālā karaspēka vienības tapa lielās grūtībās. 
Galvenā uzmanība šajā laikā bija pievērsta topošo karaspēka vie-
nību kaujas sastāva organizēšanai, bet apgādē, karamateriālu un 
bruņojuma sagādāšanā bija jāpaļaujas uz citvalstu labvēlību, jo 
savu līdzekļu jaunizveidotajai valstij vēl nebija. 1919. gada pava-
sarī izveidojās pirmās lielākās latviešu bruņoto spēku vienības: 
1. latviešu atsevišķā brigāde (jeb kā to vēl dokumentos dēvēja — 
Dienvidlatvijas armijas grupa) un Igaunijas teritorijā no Latvijas 
pilsoņiem veidotā Ziemeļlatvijas brigāde. Šīm vienībām bija at-
šķirīgi uzbūves principi, dažāda operatīvā pakļautība un pilnīgi 
atšķirīga apgāde: «dienvidnieki» bija atkarīgi no Vācijas 8. armi-
jas un Baltijas landesvēra apgādes dienestiem, šī brigāde atradās 
Baltijas landesvēra operatīvajā pakļautībā, bet «ziemeļniekus» 
apgādāja un vadīja Igaunijas armijas virspavēlniecība. 1. latviešu 
atsevišķās brigādes un Ziemeļlatvijas brigādes uzbūves principi 
bija ļoti atšķirīgi: pirmo veidoja trīs bataljoni, bet otrā bija safor-
mējusi divus kājnieku pulkus un bataljonu ar vairākām palīgvie-
nībām. Lai arī abas brigādes atradās Latvijas Pagaidu valdības 
pakļautībā, tomēr vienotas vadības tām nebija. Arī vēstures lite-
ratūrā šīs abas brigādes netiek sauktas par Latvijas armiju, un, par 
tām runājot, šādu nosaukumu nelieto. Parasti abas brigādes sauc 
par Pagaidu valdības bruņotajiem spēkiem. 1919. gada 10. jūlijā, 
abām brigādēm organizatoriski apvienojoties, sāka veidoties vie-
nota Latvijas armija vadības un apgādes sistēma, visas karaspēka 
vienības pārgāja uz vienotu štatu sarakstu. Jūlija vidū abas brigā-
des izvērsa par Kurzemes un Vidzemes divīzijām, uzsākot arī citu 
vienību veidošanu. 

Līdz ar Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma noslēgša-
nu 1920. gada 11. augustā beidzās Neatkarības karš — Latvijas 
armija bija atbrīvojusi visu valsts teritoriju no tai naidīgajiem 
karaspēkiem un uzvarējusi arī visus pašmāju ienaidniekus. 
1920. gada 20. augustā Latvijas armijā pēc saraksta skaitījās 
2468 virsnieki, 708 kara ierēdņi, 8651 instruktors, 38 566 kareivji 

un 2547 brīva līguma darbinieki, kopā — 52 940 cilvēki. Tobrīd 
armija sastāvēja no četrām kājnieku divīzijām (Kurzemes, Vidze-
mes, Latgales un Zemgales), organizatoriski nevienā no četrām 
divīzijām neietilpstošā Latgales partizānu pulka, Tanku divizio-
na, Bruņoto vilcienu diviziona, Bruņoto automobiļu diviziona, 
Auto-motociklu rotas, Atsevišķās traktoru baterijas, Aviācijas 
parka, Armijas radiotelegrāfa, Jūras nodaļas un aizmugures kara-
spēka daļām. Līdz 1920. gada oktobrim — novembrim kājnieku 
daļas, cita citu periodiski nomainot, pildīja Latvijas robežu se-
dzējvienību funkcijas. Robežas tiešo apsardzi veica tajā pašā gadā 
izveidotā Robežsargu divīzija. 1920. gada novembrī sākās kājnie-
ku divīziju pakāpeniska pārvietošana uz plānotajām miera laika 
dislokācijas vietām. Būtībā no 1920. gada rudens līdz 1921. gada 
1. aprīlim notika armijas pāreja uz miera laika štatu pēc Apsar-
dzības ministrijas izstrādātajiem plāniem. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 1921. gada 28. februāra lēmumu tika likvidēts armijas 
virspavēlnieka amats, jo miera laikā tāds nebija paredzēts, un 
virspavēlniekam padotais štābs 31. martā izbeidza darbību. 

1921. gada 1. aprīlī armija pārgāja miera laika stāvoklī Apsar-
dzības ministrijas pārvaldībā. Pārejot uz miera laika štatu, tika 
reorganizēta armijas struktūra. Armijas Virspavēlnieka štāba 
funkcijas pārņēma Galvenais štābs. Sākotnēji armijas komandiera 
postenis miera laika karaspēkā netika paredzēts, un viņa pienā-
kumus daļēji pildīja armijas inspektors. Šajā amatā iecēla ģene-
rāli Mārtiņu Peniķi, kurš vienlaikus bija arī Galvenā štāba 
priekšnieks. Armijas inspektors pārzināja karaspēka organizāciju, 
komplektēšanu, apgādi, apmācību, dislokāciju un mobilizāciju. 

1921. gada jūnijā armijas inspektors izdeva pavēli par Latvijas 
armijas divīziju izvietojumu, kas pamatā sakrita ar vietām, kur 
divīziju apakšvienības jau bija dislocētas. Karaspēku izvietoja: 
Kurzemes divīziju — Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Bauskas, Tuku-
ma, Talsu, Aizputes un Kuldīgas apriņķī; Vidzemes divīziju — 
Rīgas, Cēsu un Valmieras apriņķī; Latgales divīziju — Valkas, Rē-
zeknes un Ludzas apriņķī; Zemgales divīziju — Daugavpils, 
Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķī. Šāds armijas vienību izvietojums 

Latvijas armija pēc 
1919. gada 10. jūlija: 
veidošanās un attīstība
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atbilda mobilizācijas plāniem un ar nelielām izmaiņām pastāvē-
ja līdz 1939. gada rudenim. Karaspēka reorganizācijas gaitā 
1922. gada 10. martā izformēja Latgales partizānu pulku un  
13. Tukuma kājnieku pulku (bij. Latvijas vācu landesvēru). 

1921. gada 5. martā tika izdota pavēle par visu divīziju sastāvā 
ietilpstošo kavalērijas vienību apvienošanu Jātnieku pulkā. Šo 
vienību izvietoja Daugavpilī, un pulks atradās Zemgales divīzijas 
komandiera pārraudzībā. Tas sastāvēja no pieciem kaujas 
eskadroniem, viena instruktoru eskadrona, remonta eskadrona 
(tas dislocējās Svētē, pēc tam Jelgavā), sakaru un saimniecības 
komandām. 

Šajā laikā pārveidojās arī Latvijas armijas tehnisko vienību 
organizācijas struktūra un pakļautība. Visas tehniskās daļas un 
vienības pēc 1922. gada 16. janvāra apvienoja Tehniskajā divīzi-
jā. Divīzijā iekļāva no jauna izveidotās karaspēka daļas: Sapieru 
bataljonu, Autotanku divizionu, Aviācijas divizionu (kuru izvei-
doja Aviācijas parka vietā), Elektrotehnisko divizionu, Bruņoto 
vilcienu divizionu un Daugavgrīvas artilēriju. Sakarā ar karaku-
ģu trūkumu 1921. gada 1. maijā likvidēja pie armijas Virspavēl-
nieka štāba dibināto Jūras pārvaldi. Jūras pārvaldes bijušais 
priekšnieks jūras kapteinis Arčibalds Keizerlings tika pārcelts 
dienēt par sevišķu uzdevumu virsnieku jūras lietās pie Galvenā 
štāba priekšnieka, bet nedaudzie kuģi, kas atradās Latvijas armi-
jas rīcībā, nokļuva Apsardzības ministrijas Tehniskās pārvaldes 
priekšnieka pārraudzībā. 

Vienlaikus sākās arī karaspēka cilvēku sastāva samazināšana. 
Jau pēc Bermonta karaspēka padzīšanas no armijas tika atvaļinā-
ti karavīri, kas bija jaunāki par 18 gadiem un vecāki par 35 ga-
diem. Pēc 1920. gada 11. augusta miera līguma noslēgšanas sākās 
citu karavīru kategoriju atvaļināšana. Izpildot Ministru kabine-
ta rīkojumu, vasaras beigās ar armijas Virspavēlnieka štāba un 
apsardzības ministra ziņu no armijas atvaļināja vairāku gadagā-
jumu karavīrus, kas bija vecāki par 30 gadiem un jaunāki par  
19 gadiem. 1921. gada 11. janvārī apsardzības ministrs Jānis Gold-
manis no armijas atvaļināja visus augstskolu studentus, kuri ak-
tīvajā karadienestā bija nodienējuši vismaz pusotra gada. Tajā 
pašā laikā līdztekus demobilizācijas procesam noritēja to pilsoņu 
iesaukšana karadienestā, kuri dažādu iemeslu dēļ nebija dienēju-
ši. Sakarā ar minētajiem pārkārtojumiem un izmaiņām Latvijas 
armijas skaitliskie rādītāji šajā pārejas posmā ir svārstīgi, tomēr 
tiem ir tendence uz samazināšanos: 1920. gada 1. decembrī pēc 
saraksta Latvijas armijā skaitījās 54 755 cilvēki, 1920. gada 15. de-
cembrī — 56 415 cilvēki, 1921. gada 15. maijā — 27 075 cilvēki, 
1921. gada 1. augustā — 25 658 cilvēki. Realitātē šis skaitlis bija 
vēl mazāks. 

Runājot par armijas skaitlisko sastāvu, jāatzīmē, kas tas bija 
ļoti mainīgs sakarā ar notiekošajām karavīru iesaukšanām obligā-
tajā dienestā un atvaļināšanu no dienesta. Būtībā armijas skaitlis-
kais sastāvs mainījās katru mēnesi. Vidējais armijas skaitliskais 
lielums laikā līdz 1939. gada septembrim svārstījās no 16 000 līdz 
20  000 vīru. 1939. gada 1. janvārī armijā pēc saraksta skaitījās 
18 389 cilvēki. 

1924. gada 23. februārī Valsts prezidents izdeva pavēli par ar-
mijas komandiera amata izveidošanu, līdz ar to likvidējot armijas 
inspektora amatu. Par armijas komandieri iecēla ģenerāli Pēteri 
Radziņu. Armijas komandiera štāba priekšnieks pārņēma Galve-
nā štāba pirmā palīga pārziņā esošās karaspēka operatīvās un ap-
mācību lietas. Armijas vadības struktūras reorganizācija faktiski 
notika līdz pat 1940. gada vasarai. Būtiskākie pavērsieni struktū-
ras reorganizācijā iezīmējās 1929. gadā, kad Galveno štābu apvie-
noja ar Armijas komandiera štābu, apvienoto struktūru nosaucot 

par Armijas štābu. Armijas komandieris pārzināja karaspēka 
sagatavošanas militāros jautājumus, mobilizācijas un operatī-
vos plānus, bet Kara ministrija (1924. gadā Latvijas Republikas 
Apsardzības ministriju pārdēvēja par Kara ministriju, attiecīgi 
apsardzības ministru — par kara ministru) pārraudzīja armijas 
saimnieciskos aspektus. 

Kārtējā nopietnā reorganizācija Latvijas armiju skāra 1926. ga-
dā, kad pamatīgu organizatorisko pārbūvi piedzīvoja Latvijas 
armijas tehniskās vienības. Tā Tehniskajā divīzijā ietilpstošo 
Sapieru bataljonu, Autotanku divizionu, Aviācijas divizionu, 
Smagās artilērijas divizionu un Bruņuvilcienu divizionu pārvei-
doja par pulkiem. Nākamā nozīmīgā reorganizācija Latvijas ar-
mijā notika 1938. gadā, kad sākās Tehniskās divīzijas izformēša-
na, divīzijas vienības pakļaujot jaunizveidotajām attiecīgajām 
pārvaldēm (pēc apbruņojuma veidiem un nozarēm), kā arī uzsā-
kot Tehniskās divīzijas vienību pārveidošanu pēc brigāžu uzbū-
ves principiem. Līdz 1940. gada vasarai gan izdevās izveidot tikai 
vienu — Autotanku brigādi. 

Sākoties Otrajam pasaules karam, Latvija pasludināja savu 
neitralitāti. 1939. gada 2. septembrī Ministru kabinets pieņēma 
Paziņojumu par Latvijas neitralitāti un Likumu par Latvijas teri-
toriālajiem ūdeņiem. Latvijas bruņoto spēku vadība tāpat nolē-
ma īstenot veselu virkni organizatorisku pasākumu, lai paaugsti-
nātu karaspēka kaujas spējas. 1. septembrī armijas štāba priekš-
nieks ģenerālis Mārtiņš Hartmanis izsūtīja armijas komandiera 
ģenerāļa Krišjāņa Berķa pavēli nekavējoties pārtraukt visus atva-
ļinājumus un komandējumus, karavīriem steidzīgi atgriezties 
savās dienesta vietās. Aktīvajā karadienestā iesauca trīs gadu 
gājuma rezervistus jeb «līdz turpmākajam rīkojumam atvaļinā-
tos». Saskaņā ar karaklausības likumu šāds formulējums nozī-
mēja, ka aktīvajā dienestā varēja iesaukt bez speciāli izsludinātas 
mobilizācijas. Iesauca arī 33 dažādu kategoriju speciālistus. Pre-
cīzs iesaukto karavīru skaits nav zināms, literatūrā minēts fakts, 
ka iesauca apmēram trešdaļu no iespējamā rezervistu skaita, kas 
būtu ap 10 000 cilvēku. Jau pēc dažiem mēnešiem daļa no šiem 
rezervistiem bija atvaļināti no dienesta bruņotajos spēkos. 

1940. gada 1. jūnijā Latvijas armijā bija 2013 virsnieki, sanitār-
virsnieki un administratīvie virsnieki, 27 555 virsnieku vietnieki, 
instruktori un kareivji, kopā 29 568 vīri. Klāt pieskaitot 1275 brīvā 
līguma darbiniekus, armijas kopskaits bija 30 843 cilvēki. 

1940. gada 17. jūnijā Latvijas robežu šķērsoja Padomju Savie-
nības Sarkanās armijas palielināts karaspēka kontingents, uzsā-
kot Latvijas teritorijas okupāciju. Latvijas neatkarība bija likvi-
dēta, sekoja neatkarīgās Latvijas varas institūciju varmācīga de-
montāža un Latvijas sabiedriski politiskās dzīves pārveidošana 
pēc padomju valsts parauga. Padomju okupācijas vara sāka likvi-
dēt arī Latvijas armiju. Tika nomainīta armijas vadība, sākās ne-
vēlamo virsnieku atvaļināšana un pirmās represijas. 4. jūlijā visās 
karaspēka daļās ieviesa politiskā vadītāja jeb «poļitruka» štata 
amatu, kurā parasti iecēla bijušos komunistiski noskaņotos ka-
reivjus vai instruktorus. 27. augustā, samazinot armiju uz pusi, ar 
Latvijas PSR Tautas komisāru padomes lēmumu to pārveidoja 
par Sarkanās armijas 24. teritoriālo strēlnieku korpusu, sastāvo-
šu no divām divīzijām un dažām tehniskajām vienībām. Latvijas 
karavīriem uz vecajiem formas tērpiem lika uzšūt sarkanarmiešu 
zīmotnes. Savas valsts krāsas latviešu karavīrs varēja atsākt nēsāt 
tikai pēc vairāk nekā piecdesmit gadiem. 

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist. 
Foto — 8. Daugavpils kājnieku pulka jaunās kazarmas. 

Cēsis, 20. gs. 30. gadu sākums. (No Latvijas Kara muzeja krājuma.)

http://www.sargs.lv/


28 TĒVIJAS SARGS, NR.7, JŪLIJS, 2018

Juris Ciganovs,
Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks.
Foto — no Latvijas Kara muzeja krājuma.

1940. gada 16. jūnijā Padomju Savie-
nība iesniedza Latvijas Republikas valdī-
bai ultimātu ar prasību atlaist valdību un 
ielaist valsts teritorijā Sarkanās armijas 
daļas. Taču Sarkanās armijas ap 25 000 vī-
ru kontingents Latvijā atradās jau kopš 
1939. gada 5. oktobrī noslēgtā t. s. Bāzu 
līguma laika. 17. jūnijā Latvijas robežu 
šķērsoja Sarkanās armijas palielināts kara-
spēka kontingents, uzsākot Latvijas terito-
rijas okupāciju. Latvijas neatkarība bija 
likvidēta, sekoja neatkarīgās Latvijas varas 
institūciju varmācīga demontāža un Lat-
vijas sabiedriski politiskās dzīves pārvei-
došana pēc padomju valsts parauga. 

Tas skāra arī Kara ministriju un Latvi-
jas armiju. 21. jūnijā pie amata pienākumu 
pildīšanas stājās pēc Maskavas diktāta sa-
stādītā valdība ar mikrobiologu profesoru 
Augustu Kirhenšteinu priekšgalā. Formāli 
šo valdību apstiprināja Valsts prezidenta 
amatā vēl joprojām esošais K. Ulmanis. 
Par šīs marionešu valdības kara ministru 
bija iecelts ģenerālis Roberts Dambītis. Iro-
niski, ka tieši R. Dambītis 1918. gada no-
vembrī bija pirmais tolaik jaunizveidotās 

Apsardzības ministrijas pārvaldnieks un 
vadīja ministrijas darbu līdz pirmā mi-
nistra Jāņa Zālīša iecelšanai amatā. Lai arī 
R. Dambītis ieņēma kara ministra amatu, 
taču par likumīgu šo A. Kirhenšteina val-
dību un kara ministru uzskatīt nevar.  
R. Dambītim bija lemts arī formāli likvi-
dēt gan ministra amatu, gan ministriju, 
gan arī mūsu valsts bruņotos spēkus. 

Vēl pirms Latvijas oficiālās inkorpo-
rācijas Padomju Savienībā okupācijas va-
ra 1940. gada 11. jūlijā ar PSRS aizsardzī-
bas tautas komisāra pavēli nr. 0141 trīs 
juridiski joprojām vēl neatkarīgo Baltijas 
valstu teritorijā izveidoja savas Sarkanās 
armijas militāro struktūru — Baltijas Īpa-
šo kara apgabalu. 

Vienlaikus sākās pakāpeniska Latvijas 
armijas likvidācija un materiāli tehniskās 
bāzes pārņemšana. 1940. gada 20. augustā 
Baltijas Īpašā kara apgabala pavēlnieks 
ģenerālpulkvedis Aleksandrs Laktionovs, 
pamatojoties uz PSRS tautas aizsardzības 
komisāra 1940. gada 17. augusta direktī-
vu, izdeva pavēli, ka visas trīs okupēto Bal-
tijas valstu armijas pārveidojamas par te-
ritoriālajiem strēlnieku korpusiem, Latvi-
jas armija — par Sarkanās armijas 24. teri-
toriālo strēlnieku korpusu, pēc Sarkanajā 
armijā pastāvošajiem šāda veida vienību 

štatiem, ar 16  000 vīru personālsastāvu. 
No visiem trim pārveidojamajiem Baltijas 
valstu armiju štābiem līdz 1940. gada sep-
tembrim pieprasīja sniegt Sarkanās armi-
jas Baltijas Īpašā kara apgabala štābam 
apkopotas ziņas par karaspēka vienību 
skaitlisko sastāvu, apbruņojumu un dislo-
kāciju, kā arī šajā pavēlē noteica, ka Latvi-
jas, Lietuvas un Igaunijas armiju nolikta-
vas, darbnīcas, aerodromi, nometnes, po-
ligoni, hospitāļi, citi nekustamie īpašumi 
un dzīvojamais fonds kopā ar visu inven-
tāru, protams, arī bruņojums un munīci-
ja, pāriet Sarkanās armijas rīcībā bez tiesī-
bām kādām civilajām iestādēm iejaukties 
šajā īpašuma pārņemšanā. 

1940. gada 27. augustā ar Latvijas PSR 
Tautas komisāru padomes lēmumu tika 
izveidota Latvijas armijas likvidācijas ko-
misija (oficiālais komisijas nosaukums 
bija «Latvijas PSR Tautas armijas likvidā-
cijas komisija». Komisijas sastāvā ietilpa: 
priekšsēdētājs — LPSR finanšu tautas 
komisārs Arnolds Tabaks, komisijas lo-
cekļi — kara ministrs ģenerālis Roberts 
Dambītis, Valsts kontroles tautas komi-
sārs Broņislavs Trubiņš, Latvijas Komu-
nistiskās partijas pārstāvis Kārlis Pugo un 
Kara ministrijas pārstāvis administratī-
vais pulkvedis-leitnants Viktors Saulītis. 

Kara ministrijas un 
Latvijas armijas 
likvidēšana 1940. gadā

7. Siguldas kājnieku pulka karavīri no kazarmām 
dodas uz piemiņas vietu. Alūksne, 20. gs. 30. gadi.
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UZZIŅAI

Likvidācijas komisijas deklarētie mēr-
ķi bija: «1. Atrisināt visus jautājumus, kas 
saistīti ar Tautas armijas [tā pēc padomju 
karaspēka veiktās Latvijas teritorijas oku-
pācijas sāka dēvēt Latvijas armiju, lai gan 
nekāda oficiālā pārdēvēšana notikusi ne-
bija] pārveidošanu teritoriālajā strēlnieku 
korpusā; 2. Nodot Sarkanās armijas Balti-
jas Īpašā kara apgabala rīcībā visu Tautas 
armijas personālo un materiālo sastāvu;  
3. Vadīt Tautas armijas karaspēka daļu un 
iestāžu likvidāciju; 4. Veikt visu bijušo Ka-
ra ministrijas lietu pabeigšanu.» Nākama-
jā dienā kara ministrs ģenerālis R. Dam-
bītis pavēlē nr. 28 pavēlēja visu kustamo 
un nekustamo Latvijas armijas īpašumu 
nodot Baltijas Īpašā kara apgabala rīcībā. 

1940. gada 27. septembrī komisija lik-
vidēja kara ministra amatu, un visas kara 
ministra tiesības un pienākumus pārņēma 
likvidācijas komisija. Par likvidācijas ko-
misijas pilnvaroto iecēla komisijas locekli, 
bijušo formālo kara ministru ģenerāli 
R. Dambīti. 1940. gada 1. oktobrī likvidēja 
visas flotes daļas. 1940. gada 3. oktobrī ko-
misija nodeva Armijas ekonomisko veika-
lu Rīgā kopā ar tā filiālēm reģionos LPSR 
Tirdzniecības tautas komisariāta rīcībā. 
Līdz ar to Armijas ekonomiskais veikals 
bija vienīgā bijušās Latvijas armijas apakš-
struktūra, kura nosacīti palika okupētās 
Latvijas tautsaimniecības bilancē. 

Visa okupētās valsts bruņoto spēku 
īpašuma pārņemšanai bija jāsāk veidot 
speciālas pieņemšanas—nodošanas komi-
sijas, kuras Latvijas gadījumā vadīt uzdeva 
Baltijas Īpašā kara apgabala štāba priekš-
nieka vietniekam aizmugures nodrošinā-
šanas jautājumos ģenerālmajoram F. Kuz-
ņecovam. Šādas komisijas bija paredzēts 

izveidot visās likvidējamajās karaspēka 
vienībās. Saskaņā ar A. Laktionova pavēli 
pieņemšanas—nodošanas komisijām bija 
līdz 1940. gada 10. septembrim jāapraksta 
un jāpieņem Sarkanās armijas bilancē visa 
bijušās neatkarīgās Latvijas armijas manta. 
Bez ģenerālmajora Kuzņecova personīgi 
pārraudzītās bruņojuma pārņemšanas ko-
misijas izveidoja speciālās jauktās (no lat-
viešu un padomju pārstāvjiem sastāvošas) 
komisijas katras karaspēka vienības īpašu-
ma pārņemšanai, dzīvojamā fonda un ne-
kustamo īpašumu pārņemšanai. 

Īpašā direktīvā A. Kirhenšteina valdī-
bas kara ministrs ģenerālis R. Dambītis 
noteica, kādas funkcijas būs šīm komisi-
jām: sastādīt aktus sarakstus par visu ka-
raspēka vienībās esošo kustamo un ne-
kustamo mantu, norādot skaitu un vērtību 
latos saskaņā ar Latvijas kara ministra 
1940. gada 10. pavēlē noteiktām apgādes 
priekšmetu cenām. Tas attiecās arī uz Kara 
ministrijas Apgādes pārvaldes pārraudzī-
bā esošajām armijas noliktavām, medicī-
nas, sanitārajām un veterinārajām iestā-
dēm. Lai gan šis darbs bija jāizdara līdz 
1940. gada 10. septembrim, nevienā vie-
nībā tas netika paveikts, jo, tā kā akti sa-
raksti bija stādīti latviešu valodā, padom-
ju puses pārstāvji tos bieži vien atteicās 
parakstīt. Līdz ar to komisiju darbu paga-
rināja sākumā līdz decembrim, pēc tam 
atsevišķos gadījumos līdz 1941. gada jan-
vāra beigām. Daudzās vienībās uzskaites 
darbs nebija paveikts līdz galam, uz ko 
norāda arī likvidācijas komisijas saimnie-
cības un finanšu nozares likvidatori savās 
atskaitēs: tikai dažās bija saskaitīta kopējā 
mantu vērtība latos — Kurzemes divīzijā, 

Latgales artilērijas pulkā, vēl dažās. Citās 
likvidatori neapgrūtināja sevi ar mantu 
vērtību kopējo kalkulēšanu, bieži vien ak-
tos ailītē «vērtība» nenorādot neko. Tas 
skaidrojams ar steigu, kādā tika veikta uz-
skaite un likvidācija, kā arī ar to, ka latos 
vērtība 1940. gada beigās bija pavisam ci-
ta, nekā tā bija pirms padomju okupācijas 
sākuma. Padomju puses pārstāvji dažviet 
pieprasīja konvertēt šo summu rubļos, ko 
Latvijas puses likvidatori nemācēja pa-
veikt, summas norādot ļoti aptuveni. Līdz 
šim, runājot par Latvijas armijai atņemtā 
bruņojuma materiālo vērtību, figurē aptu-
vens skaitlis — 470 000 000 latu. Šī summa 
ir uzskatāma par aptuvenu, jo pieņemša-
nas—nodošanas komisijas neaprēķināja 
nododamo priekšmetu kopējo vērtību. 

Ir zināmi gadījumi, kad par kādas ar-
mijas saimnieciskās vienības formālu 
pārņemšanu vienkārši «aizmirsa» — tā 
1941. gada janvāra sākumā Sarkanajai ar-
mijai nodeva bijušās Latvijas armijas no-
liktavu nr. 22 (tā bija ieroču un munīcijas 
noliktava), par kuras pārņemšanu līdz 
tam nekāds rīkojums nebija bijis, respektī-
vi, nekādi pieņemšanas—nodošanas akti 
netika sastādīti. Līdzīgi bija ar nekustamo 
īpašumu jeb aizsardzības resora īpašumā 
esošajām ēkām un kazarmām, kuras gan-
drīz visas nonāca Sarkanās armijas vienī-
bu rīcībā. Likvidējamo Latvijas armijas 
vienību karavīriem tika iedalītas citas tel-
pas — bieži vien dzīvošanai pilnīgi nepie-
mērotas un sliktā stāvoklī. 

Turpinoties Latvijas bruņoto spēku 
iznīcināšanai, 1940. gada 9. oktobrī tika 

7. Siguldas kājnieku pulka kazarmu guļamtelpa. Alūksne, 1935. gads.

Padomju puses pārstāvji 
dažviet pieprasīja konvertēt 
šo summu rubļos, ko Latvijas 
puses likvidatori nemācēja 
paveikt, summas norādot ļoti 
aptuveni. Līdz šim, runājot 
par Latvijas armijai atņemtā 
bruņojuma materiālo vērtību, 
figurē aptuvens skaitlis — 
470 000 000 latu. Šī summa 
ir uzskatāma par aptuvenu, 
jo pieņemšanas—nodošanas 
komisijas neaprēķināja 
nododamo priekšmetu 
kopējo vērtību. 
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likvidēts Latvijas armijas komandiera 
amats. 1940. gada 27. oktobrī likvidēja vi-
sas bijušās Kara ministrijas centrālās ie-
stādes: Kara ministrijas sekretariātu, Ar-
mijas štābu, kā arī Apgādes pārvaldi kopā 
ar padotības iestādēm  — Armijas virs-
nieku klubu un armijas kareivju klubu. 
Pārējās Apgādes pārvaldes padotības ie-
stādes — kara slimnīcas Rīgā, Jelgavā un 
Daugavpilī, mantu un uzkabes priekšme-
tu darbnīcas, armijas noliktavas — skaitī-
jās likvidētas 1940. gada decembrī — 
1941. gada janvārī, jo pieņemšanas—no-
došanas komisijas vienkārši nespēja tik 
ātri uzskaitīt šajās iestādēs esošos Latvi-
jas armijas materiāli tehniskos līdzekļus. 
Rīgas un Jelgavas kara slimnīcas, kā arī 
armijas 41. noliktavu (medicīniskā inven-
tāra un medikamentu noliktavu) pārņēma 
Sarkanās armijas Baltijas Īpašā kara apga-
bala Sanitārā daļa, taču minēto iestāžu 
personāls saskaņā ar armijas likvidācijas 
komisijas rīkojumu palika dienestā līdz 
1940. gada 31. decembrim un algu saņēma 
no Latvijas PSR budžeta līdzekļiem. 

Līdz ar armijas komandiera amata lik-
vidēšanu nodibināja likvidācijas komisi-
jas biroju. No 1940. gada 1. novembra tika 
likvidētas visas divīzijas un divīziju ko-
mandieri atbrīvoti no amata. Atsevišķās 
karaspēka daļās atstāti tikai likvidatori, 
kuri bija tieši pakļauti likvidācijas komisi-
jai. 16. novembrī Latvijas PSR Ministru 
padome, atsaucoties uz Baltijas Īpašā kara 
apgabala pavēlnieka rīkojumu, paziņoja, 
ka pārtrauc visu bijušās Latvijas armijas 
pārņemto karaspēka daļu un iestāžu fi-
nansēšanu no LPSR budžeta. 24. teritoriā-
lā strēlnieku korpusa daļu apgāde ar ietēr-
pa priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem 
un pārtiku sāka strauji pasliktināties. 

Apkopojums par visu Sarkanajai armi-
jai nodoto bijušās Latvijas armijas kusta-
mo un nekustamo īpašumu tika paveikts 
līdz 1941. gada 11. februārim, kad bijušais 
Apgādes pārvaldes Būvniecības daļas 
priekšnieks Arturs Galindoms sniedza zi-
ņojumu armijas likvidācijas komisijas bi-
roja vadītājam, ka viss bijušā Latvijas kara 
resora rīcībā esošais nekustamais īpašums 

ir nodots Sarkanās armijas Baltijas Īpaša-
jam kara apgabalam, Kara muzeja krā-
jums nodots LPSR Tautas izglītības komi-
sariātam, Kara muzeja ēka — Baltijas 
Īpašajam kara apgabalam, bet Armijas 
ekonomiskais veikals — LPSR Tirdzniecī-
bas tautas komisariātam. Šajā ziņojumā 
cita starpā bija norādītas konkrētas sum-
mas par Latvijas aizsardzības resora īpa-
šumu vērtību: 

«[..]1. Visi kara resoram piederošie 
nekustamie īpašumi, kā ēkas, tā zemes, ir 
nodotas Baltijas Kara apgabalam pēc ak-
tiem, pievienotiem pie rajonu ziņojumiem. 
Visu nodoto īpašumu kopvērtība uz 1940. 
gada 1. septembri bija:

■ ēkām — 60.050.600 Ls,
■ zemēm — 13.898.500 Ls, 
■ kopā — 73.949.100 Ls.
2. Karaspēka daļu un iestāžu rīcībā 

esošais telpu inventārs un materiāli ir no-
doti karaspēku daļām un iestādēm, tieši 
sarkanarmijas daļām vai iestādēm. 

Pēc pievienotā saraksta uz 1940. gada 
1. septembri minētais inventārs novērtēts 
uz 5.107.582,02 Ls [..].»

Ieroču, bruņojuma un tehnikas pār-
ņemšana ritēja daudz raitāk. Sarkanās 
armijas bilancē viss bruņojums skaitījās 
pārņemts jau līdz 1940. gada decembra 
beigām. Komisijas strādāja diezgan pa-
virši, par ko liecina apstāklis, ka daudzos 
gadījumos latviešu puses dati nesaskanē-
ja ar sarkanarmijas komisiju datiem. To-
mēr komisijas parasti sevi neapgrūtināja 

ar pārņemtā inventāra un bruņojuma ce-
nas noteikšanu, lai gan tas bija jādara sa-
skaņā ar Baltijas Īpašā kara apgabala štāba 
rīkojumu.* 

Latvijas Jūras kara flotes vienības 
pārņēma PSRS Baltijas jūras kara flote. 
Sarkanā flote jau 1940. gada 13. augustā 
pārņēma Liepājas jūras karabāzi kopā ar 
visu inventāru, Mīnu diviziona inventā-
ru, noliktavu, tehnisko inventāru, Kar-
ostas darbnīcas, remontbāzi un Latvijas 
karakuģus: divas zemūdenes («Ronis» un 
«Spīdola»), trīs mīnu aizžogotāju tralerus 
(«Virsaitis», «Viesturs» un «Imanta»), di-
vus palīgflotes kuģus, bāzes kuģi, mācību 
kuģi, hidrogrāfisko kuģi, ledlauzi, lielā 
admirāļa motorjahtu, torpēdu laivu, jū-
ras motorlaivu un 18 dažādu lielumu ku-
terus.

Ar 1941. gada 1. janvāri likvidācijas 
komisijas birojā atstāja tikai 30 brīvā līgu-
ma strādniekus Kara ministrijas likvidāci-
jas darbu pabeigšanai. Līdz tam laikam 
praktiski visas Latvijas armijas vienības 
jau skaitījās likvidētas un to īpašumi un 
manta bija nonākuši Sarkanās armijas bi-
lancē, taču daļu mantu un bruņojumu tur-
pināja izmantot latviešu karavīri, kuri bija 
pārskaitīti Sarkanās armijas 24. teritoriā-
lajā strēlnieku korpusā. 

Likvidācijas birojs darbu izbeidza ti-
kai 1941. gada 15. martā, un visas nepa-
beigtās lietas tika nodotas Latvijas PSR 
Finanšu tautas komisariāta kredītu un 
banku daļai.  

UZZIŅAI

Kara ministrijas darbinieki. Rīga, 20. gs. 20. gadi.

Visu nodoto īpašumu  
kopvērtība uz 1940. gada  
1. septembri bija:
■ ēkām — 60.050.600 Ls,
■ zemēm — 13.898.500 Ls, 
■ kopā — 73.949.100 Ls.

* Sarkanajai armijai nodotā bruņojuma vispārējais saraksts ir pieejams, skatīt izdevumu: 
«Latvija — PSRS karabāze.. 1939—1998: materiāli un dokumenti par padomju armijas 
atrašanos Latvijā un tās izvešanu», Rīga: Zelta grauds, 2006., 23.—26. lpp.

�Sākums 28. un 29. lpp.
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ATCERĒSIMIES MŪSU ARMIJAS VEIDOTĀJUS

Dzimis 1875. gada 7. decembrī Skul-
tes pagasta «Kazbuļos». Beidzis Rīgas Ni-
kolaja ģimnāziju. 1896. gadā sāk studijas 
Kara medicīnas akadēmijā Pēterburgā. 
1901. gadā beidz akadēmiju un tiek ieskai-
tīts kara dienestā. Pēc tā laika tradīcijām, 
pēc akadēmijas beigšanas viņam tiek pie-
šķirta titulārpadomnieka dienesta pakāpe 
un viņš tiek ieskaitīts 67. Tarutinas kājnie-
ku pulkā par jaunāko ārstu. 1902. gadā 
Kara medicīnas akadēmija viņu nosūta uz 
Parīzi un Berlīni papildināt zināšanas 
ādas, uroloģisko un venerisko slimību klī-
nikā. 1904. gada 13. novembrī Pēteris Sni-
ķers, būdams salīdzinoši jauns, bet zinošs, 
aizstāv medicīnas doktora disertāciju 
Kara medicīnas akadēmijā. Spējīgo jauno 
zinātnieku atstāj strādāt akadēmijas klīni-
kā par asistentu, un viņš tiek paaugstināts 
par kolēģijas asesoru. 

1904. gadā P. Sniķers tiek pārcelts uz 
179. Daugavgrīvas kājnieku pulku ar pie-
komandējumu Rīgas kara slimnīcai, kur 
no 1908. gada viņš tiek paaugstināts par 
galma padomnieku un ieņem jaunākā or-
dinatora vietu. 

Sākoties pasaules karam, iecelts par 
galveno ārstu 320. lauka lazaretē, vēlāk va-
da 10. evakuācijas punktu, 25. un 399. re-
zerves hospitāli. 1915. gadā paaugstināts 
kolēģijas padomnieka pakāpē. 1916. gada 
5. novembrī iecelts par 2. latviešu strēlnie-
ku brigādes ārstu, vienlaikus Tērbatas uni-
versitātes docētājs, 1918. gada 1. martā 
demobilizēts. 

1919. gada 19. jūlijā brīvprātīgi iestā-
jas Latvijas armijā un tiek iecelts par armi-
jas sanitārpriekšnieku ar uzdevumu no-
organizēt Armijas sanitāro pārvaldi, izvei-
dot kara ārstniecības tīklu un sakārtot 

ārstniecības palīdzību karaspēka vienībās. 
Ar P. Sniķera gādību tika noorganizētas 
piecas kara slimnīcas, trīs divīzijas lazare-
tes, sanitārais vilciens, sanitārais transports 
un kara sanitārā noliktava, atsevišķos gar-
nizonos iekārtoti pārsienamie punkti un 
ambulances. No 1921. gada 1. aprīļa viņš 
ir Kara sanitārās pārvaldes priekšnieks, ko 
vada līdz 1933. gada 1. aprīlim, kad tā tiek 
iekļauta Apgādes pārvaldē un P. Sniķers 
ieskaitīts rezervē pie Kara ministrijas. 

1920. gadā P. Sniķers apstiprināts ārsta 
pulkveža pakāpē, bet 1923. gadā kā pir-
mais Latvijas kara ārsts paaugstināts ārsta 
ģenerāļa pakāpē. 

1934. gada 30. janvārī P. Sniķers tiek 
atvaļināts no aktīvā kara dienesta un turpi-
na darboties Latvijas Universitātē kā mācī-
bu spēks — profesors. Latvijas Universitātē 
viņš darbojas no 1919. gada 14. jūlija, kad 
kopā ar inženieri P. Nomali Izglītības mi-
nistrijas komisijās iesniedza nosacījumus 
par LU, bet no 1921. gada bija ādas un ve-
nerisko slimību docents, klīnikas vadītājs, 
vēlāk profesors, Medicīnas fakultātes de-
kāns, Universitātes padomes loceklis. 

Latvijas Baltā Krusta dibinātājs un 
vadītājs (1921.—1937. ). Latvijas Derma-
tovenerologu zinātniskās biedrības dibi-
nātājs un priekšsēdētājs (1924.—1940). 
1934. gadā kopā ar profesoru P. Stradiņu 
dibinājis Latvijas vēža apkarošanas bied-
rību. Pirmais ieteicis tuberkulīna ierīvēša-
nu ādā tuberkulozes diagnostikai. Pētījis 
sifilisa seroloģijas reakcijas un ārstēšanu, 
venerisko slimību profilaksi, lepras terapi-
ju, publicējis daudzas monogrāfijas par šo 
tematiku. 

Sabiedriskajā dzīvē — Latvijas derma-
tologu un venerologu biedrības priekš-
nieks, Latvijas Sarkanā Krusta galvenās 
valdes loceklis, «Latvijas vanagu» biedrī-
bas goda priekšnieks, Baltā Krusta sekci-
jas priekšnieks, Latvijas kolekcionāru 
biedrības dibinātājs. Ar savu mākslas un 
retu priekšmetu kolekciju pazīstams ārpus 
Latvijas. Miris 1944. gada 5. decembrī. 
Apbedīts Rīgā, I Meža kapos. 

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa  
II šķiru (1928) un III šķiru (1926), kā arī 
vairākiem cariskās Krievijas un ārzemju 
ordeņiem. 

Sagatavojis Gunārs Kušķis.
Foto — no Latvijas Kara muzeja krājuma.

Ģenerālis Pēteris Sniķers

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē viesojas armijas ārsti. 
1. rindā 6. no kreisās — ģenerālis Pēteris Sniķers. 20. gs. 20. gadi.

Latvijas armijas karavīri un Ķemeru sanatorijas medicīnas personāls.  
1. rindā — Latvijas armijas sanitārpriekšnieks pulkvedis Pēteris Sniķers. 1920. gads.

http://www.sargs.lv/


32 TĒVIJAS SARGS, NR.7, JŪLIJS, 2018 WWW.SARGS.LV

VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons,
LU profesors.
Foto — no Latvijas Kara muzeja krājuma.

1918.—1920. gadā Latvijas Pagaidu 
valdības vadībā Latvijas valsts cīnījās par 
savu neatkarību ārkārtīgi sarežģītā un 
grūtā situācijā. Tās sarežģītību izteiksmīgi 
apliecina fakts, ka tolaik Latvijas teritorijā 
atradās un cīņās piedalījās 14 dažādu bru-
ņoto spēku vienības (Latvijas, Padomju 
Latvijas, provāciskās Latvijas valdības, 
Krievijas Sarkanās armijas, Vācijas, Ber-
monta, topošās Krievijas Ziemeļrietumu 
armijas, vācbaltiešu vienības, kas darbības 
rakstura un iespaida dēļ var ieskaitīt šajā 
kategorijā, Igaunijas, Polijas, Lietuvas ar-
mijas, Baltkrievijas Tautas Republikas 
bruņotie spēki), minētajiem var droši pie-
skaitīt arī Lielbritānijas un Francijas kara-
kuģus un Francijas tankus un tankistus 
Polijas armijā, kā arī vēl vismaz astoņu 
nacionalitāšu vienības citu armiju sastāvā 

(somu un dāņu — Igaunijas armijā, balt-
krievu — Lietuvas armijā, latviešu, igau-
ņu un ķīniešu — Sarkanajā armijā, vāc-
baltiešu un krievu — Latvijas Pagaidu 
valdības spēkos). 

Šajā cīņā par Latvijas neatkarību pakā-
peniski aktīvi iesaistījās lielākā tautas daļa, 
arī sievietes un pat bērni. Kopš 1914. gada 
ilgušais karš un tā milzīgo zaudējumu iz-
raisītās smagās sekas iespaidoja visas Ei-
ropas tautas un īpaši procesus un norises 
Centrāleiropā un Austrumeiropā. Latvija 
bija starp zemēm, kas karadarbībā cieta 
vissmagāk. Karš Latvijā atstāja kopumā 
visai pasaulei līdzīgu iespaidu arī jautāju-
mā par sievietes vietu un lomu sabiedrībā, 
turklāt tam bija objektīvi iemesli. Sieviešu 
aktīvu iesaistīšanos visās valsts dzīves jo-
mās, neizslēdzot politisko un militāro, no-
teica, pirmkārt, kara totālais raksturs, kas 
kombinācijā ar samērā augsto izglītības 
līmeni un vēsturisko attieksmi pret fakto-
riem, kurus pārstāvēja ienaidnieka kara-
spēks, arī sievietēs radīja vēlmi dot savu 
ieguldījumu cīņā pret tiem. Turklāt ne 
tikai tādu, kādu sievietei paredzēja Sie-
viešu palīdzības korpusa sniegtās iespē-
jas (pirmkārt, sociālā palīdzība). 

Latvijas armijā dažādā kvalitātē nokļu-
vušās sievietes daudzos gadījumos bija 
gatavas uz ievērojamu varonību. Grūto, 
sievietēm nepiemēroto armijas daļās (fron-
tes vienībās) pastāvošo fizisko prasību 
dēļ pati sievietes atrašanās tajās karavīra, 
žēlsirdīgās māsas vai izlūka statusā jāuz-
skata par varonību. Neatkarības kara laikā 
1919.—1920. gadā arī latviešu sievietes 
iespēju robežās aktīvi iesaistījās militāra-
jos un sabiedriskajos procesos, turklāt ne-
izslēdzot arī jomu, kas līdz Pirmajam pa-
saules karam tika uzskatīta par sievietei 
netradicionālu, proti, bruņoto spēku pa-
līgdienestus un pat ierindu. 

Joprojām saglabājās arī t.s. tradicionā-
lā sieviešu funkcija jeb rūpes par karavī-
riem, taču Neatkarības kara laikā minēto 
apstākļu iespaidā tā izpaudās masveidīgi 
un arī ārpus oficiālā Sieviešu palīdzības 
korpusa darbības. Spilgts piemērs bija 

gadījums ar Mūkusalas 29./31. nama sēt-
nieci Šarloti Puriņu, kas pēc 1919. gada 
15. oktobra Latvijas armijas uzbrukuma 
pāri dzelzceļa tiltam, redzēdama pretī sa-
vai mājai (apmēram 300 metrus no tilta) 
pie ūdens guļam kritušu latviešu karavī-
ru, devās pie bermontiešu virsnieka, izlū-
dzoties no viņa atļauju kritušo apbedīt, 
taču drīkstēja to darīt tikai vienatnē un 
gaišā dienas laikā. Izgatavojusi baltu karo-
gu, uz kura uzšuvusi no sarkanas drānas 
darinātu krustu, viņa, to augstu pacēlusi, 
šķērsojusi ielu, uz kuras pastāvīgās apšau-
des dēļ nevarēja iziet neviens cilvēks, un 
ievilka kritušo pagalmā. Jau pēc Pārdau-
gavas atbrīvošanas prese rakstīja, ka kri-
tušais Rīgas militārās policijas kareivis 
Kalniņš «apbedīts mazā puķu dārziņā pa-
visam klāt pie varones — apbedītājas dzī-
vokļa lodziņa, un viņa priekšā saspraustas 
puķes un tas pats karogs, kas apbedītāju 
no briesmām pasargāja». 

Kopumā var pieļaut, ka Latvijas Neat-
karības karā tieši piedalījās, neskaitot dau-
dzās Sieviešu palīdzības korpusa dalībnie-
ces, vēl apmēram līdz 1000 sieviešu. No 
viņām lielāko daļu veidoja medicīniskā 
dienesta darbinieces (vismaz divas ārstes, 
apmēram 250—350 žēlsirdīgās māsas un 
apmēram tikpat daudz slimnieku kopēju) 
un apmēram 300—400 telefonistes, kan-
celejas ierēdnes, apkopējas, veļas mazgā-
tājas u. c. Ievērojama daļa no viņām bija 
jaunas un izglītotas, absolūti lielākā daļa, 
tāpat kā starp karavīriem kopumā (ap-
mēram 85—90%), — latvietes, tomēr bija 
arī daudzas vācietes, krievietes, polietes, 
ebrejietes, lietuvietes, igaunietes. Šķieta-
mi nepamanāmas starp karavīriem, viņas 
sniedza nopietnu ieguldījumu karaspēka 
panākumos, skaidri apliecinot arī jauno 
sabiedrības stāvokli un gatavību piedalī-
ties valsts un sabiedrības dzīvē pilnībā 
līdztiesīgi ar vīriešiem.

Lielākais sieviešu pieplūdums kara-
spēka daļās un iestādēs bija vērojams pēc 
Latvijas armijas izveidošanas 1919. gada 
vasarā, taču kā kancelejas ierēdnes viņas 
karaspēka daļās bija jau pirms tam. Tāpat 

Sievietes un armija: 
Ārste Elizabete Anna Krīgere — 
dzīvība par Latviju 
Neatkarības kara laikā

Žēlsirdīgās māsas Neatkarības kara laikā 
1919.—1920. gadā.
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kā zināms lūzuma punkts jāmin cīņas ar 
Bermonta karaspēku, kad bija vērojams 
augsts patriotisma līmeņa kāpums, kas iz-
paudās arī ievērojamā brīvprātīgo skaita 
pieaugumā. Turklāt šajā laikā lūzums bija 
arī oficiālajā politikā, par sieviešu pieda-
līšanos valsts aizsardzībā sākot runāt sa-
biedrībā, un visu valsts pilsoņu iesaistīša-
nos tajā skaļi aizstāvēja gan pilsoniskā, 
gan kreisā prese. Piemēram, laikraksts 
«Sociāldemokrāts» 1919. gada 8. novem-
b rī rakstīja, ka «nav nevienas latvju šķiras, 
nevienas partijas, kura šai Latvijas likte-
nim kritiskā brīdī nevadītos tikai no vie-
nas devīzes: visus un visu Latvijas armi-
jai». Tālāk autors (visticamāk, autore, kas 
parakstījās «-ra») uzsvēra, ka vēl neizman-
totas rezerves atrodas aizmugurē, kurā 
darbojas daudzas nevajadzīgas militārās 
iestādes ar kaujasspējīgiem karavīriem ta-
jās, un ieteica: «Pavisam aizmirstas [..] ir 
latvju sievietes. Nepietiek ar to, ka sievie-
tēm atdod Sieviešu korpusa pienākumus. 
Tur nevar tikt nodarbinātas visas latvju 
sievietes, un katrā sievietē kaist karsta vē-
lēšanās atdot visus savus spēkus patstāvī-
gās demokrātiskās Latvijas aizsardzības 
labā. Es šeit nerunāšu par sieviešu bataljo-
niem. Tas ir problemātisks jautājums un 
nav šeit izšķirams. Bet nepieciešami ir jā-
aizrāda uz to, ka armijas aizmugurē ir ļoti 
daudz tādu darbu armijā, kurus godam 
varētu veikt sieviete un atsvabināt tādā 
kārtā vairākus pulkus armijas frontei. Tā, 
piemēram, sievietes varētu izpildīt kan-
toristu, darbvežu un norakstītāju vietas 
štābos, pat varbūt pulku kancelejās, ko-
mandantūrās un intendantūrās un pa da-
ļai dažus pienākumus rotās, kas nenes 
kaujas pienākumus, piemēram, skroderos 
un tamlīdzīgās vietās. Jāizvairās būtu pie 
tam no maisīta personāla. Arī atbildīgās 
vietās jāliek sieviete. Kur tas nebūtu izve-
dams, tur vadošās vietās jāatstāj kareivji. 
Pasaules karā ir pierādījies, ka tas ir ļoti 
labs pasākums, un Latvijas aizsardzības 
lietās tam ir vēl lielāka nozīme, jo mums ir 
no vislielākā svara katra iespējamība pa-
vairot mūsu armijas sastāvu. Nevar būt ne 
mazāko šaubu, ka latvju sievietes šo pie-
nākumu neveiktu. Ko var franču, angļu 
un vācu sievietes, to var vismaz tikpat la-
bi, ja ne labāki, latvju sieviete. Nav iespē-
jams uzskaitīt visas tās funkcijas, kuras 
sieviete varētu uzņemties, tas vislabāk zi-
nāms armijas virspavēlniecībai [..].» 

Divas sievietes par Neatkarības kara 
laikā parādīto varonību tika apbalvotas ar 
Lāčplēša Kara ordeni — no kauju laikā ar 
Bermonta spēkiem Daugavmalas ieraku-
mos, karavīriem pārtiku piegādājot, gūtā 

ievainojuma mirusī Sieviešu palīdzības 
korpusa locekle Elza Žiglēvica (turpat 
smagi tika ievainota vēl viena korpusa da-
lībniece — Emīlija Jātniece) un dižkareive 
Vallija Veščūne. Gan viņu, gan simtiem 
citu meiteņu aktīvu iesaistīšanos militāra-
jos procesos noteica Pirmā pasaules kara 
un Latvijas Neatkarības kara apstākļu un 
patriotisma līmeņa determinētā morālā 
gatavība tam un smagā militāri politiskā 
un sociālā situācija.

Izcils paraugs sievietes varonībai cīņā 
par Latviju ir ārstes Elizabetes Annas 
Krīgeres rīcība. Dzimusi 1889. gadā pirmā 
profesionāli izglītotā latviešu vēsturnieka 
Jāņa Krīgera-Krodznieka (1851—1924) 
ģimenē Maskavā, kur tēvs no 1885. gada 
strādāja par valodu un vēstures skolotāju 
pilsētas ģimnāzijās. Elizabete beidza Mas-
kavas universitātes Medicīnas fakultāti. 

Ģimene atgriezās vācu karaspēka ie-
ņemtajā Latvijā 1918. gada vasarā kā bēgļi 
saskaņā ar Vācijas un padomju Krievijas 
miera līgumu un dzīvoja Rīgā. Priekšā bija 
vācu okupācijas laika noslēgums, Latvijas 
proklamēšana, boļševiku varas laiks ar ba-
da pārtikas devām. Jādomā, ka tieši meitas 
Elizabetes ārstes profesija un nepiecieša-
mība glāba ģimeni no galēja trūkuma. Pēc 
Latvijas Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā 
un nostiprināšanās 1919. gada septembrī 
tēvs tika iecelts par pirmo Valsts vēstu-
riskā arhīva direktoru Rīgas pilī, vadot tā 
organizēšanas darbus. Oktobrī sākās Ber-
monta armijas uzbrukums Rīgai un mē-
nesi ilgas kaujas galvaspilsētā. Šajā laikā 
armijā ļoti trūka medicīnas personāla, un 
kauju laikā Elizabete brīvprātīgi iestājās 
darbā Latvijas kara slimnīcā (vēlākā Rīgas 
kara slimnīca), kur ik dienas ieveda des-
mitiem kaujās ievainotu un saslimušu ka-
ravīru. 1919. gada rudenī un 1920. gada 
ziemā un pavasarī epidēmijas formā val-
stī, tāpat kā visā reģionā kopumā, plosījās 
tīfs. Latvijas medicīnas iestādēs no šīs sli-
mības bojāgājušo skaits sniedzās simtos 
un kopumā Latvijā tūkstošos. Šajā laikā 
Rīgas kara slimnīcas personāls, kurā starp 
vairākiem desmitiem ārstu bija arī viena 
sieviete — Elizabete Krīgere, bija ārkārtīgi 
noslogots, turklāt dežūrās bija jāstājas ik 
pēc dažām dienām. Dežurējošo maiņu sa-
stāvā sieviešu bija daudz, piemēram, ie-
raksts slimnīcas dežūru žurnālā liecina, ka 
1919. gada 11. decembrī dežūru uzsāka: 
«Dež.[urējošais] ārsts [Elizabete] Krüger, 
med.[icīnas] feldšers Čerņevskaja, apt.[ie-
kas] feldšers Millers, 4 māsas.»

Sekoja vairākus mēnešus ilgs dienests 
kara slimnīcā. Taču ārste pati, līdzīgi vai-
rākiem saviem kolēģiem (ārsti, žēlsirdīgās 

māsas, sanitāri un sanitāres) neizturēja 
nežēlīgo cīņu ar tīfu, saslima un nomira. 
Latvijas armijas Sanitārās pārvaldes pavē-
lē par to 1920. gada 17. aprīlī rakstīts: «Mi-
rusi no izsitumu tīfa, ar ko viņa saslimusi, 
izpildot savus dienesta pienākumus.» 

Notikušo izskaidro prese: «Elizabetes 
Krīgeres bēres svētdien [11. aprīlī] Jēzus 
baznīcas lielajos kapos bija pievilkušas 
daudz līdzjūtīgu pavadītāju. Sevišķi aiz-
grābjošs bija brīdis, kad Latvijas kara slim-
nīcas virsārsts [Augusts Pētersons], dziļi 
aizkustināts, sacīja, vaiņagu nolikdams no 
slimnīcas ārstu personāla: «Dzīvību glāb-
dama, Tu atdevi savu dzīvību. Tu vēlējies, 
lai tevi liek pie grūtākiem slimniekiem, 
lai tiem palīdzētu.» Nelaiķe — mūsu vēs-
turnieka Krīgera-Krodznieka meita, tikai 
31 gadu veca —, izpildīdama ārsta pienā-
kumus pie tīfa slimniekiem — kareiv-
jiem, pati saslima ar izsitumu tīfu un no-
mira turpat slimnīcā 8. aprīlī. Nelaiķe bija 
stingra rakstura sieviete, kas gribēja ār-
kārtīgi strādāt un saviem līdzcilvēkiem 
palīdzēt. Viņa patiesībā bija pieņemta par 
ārsti iekšējo slimību nodaļā, bet viņa pati 
pārgāja uz tīfa slimnieku nodaļu. Viņa ne-
bijās un pat nesargājās no saslimšanas, 
cerēdama, ka viņa ar savu veselību un cie-
tu gribu saslimšanas gadījumā pārspēšot 
sērgu un, no tās izveseļojusies, būšot uz 
visiem laikiem no tās pasargāta, kas priekš 
ārsta no liela svara. Bet tīfs pie cilvēku glā-
bējas uznāca viņa visasākā formā, un — tā 
neizcieta. Pavasarī, kad visa daba mostas 
uz dzīvību, viņa iemiga nāves miegā, no 
kura nav vairs atmošanās.» 

Toreizējās situācijas sarežģītību ļoti 
skaidri apliecina apstāklis, ka ievērojamā 
vēsturnieka J. Krīgera-Krodznieka ģime-
ne līdzīgi daudzām citām latviešu elites 
ģimenēm bija ievērojami pārvācojusies, 
ko atzina arī viņš pats, runājot par savu 
jaunību. Maskavā, kur auga bērni, luterā-
ņu baznīca, kuru ģimene apmeklēja, bija 
ļoti vāciska. Minēto demonstrē arī apstāk-
lis, ka par Elizabeti divus gadus vecākais 
Krodznieka dēls Ernests Krīgers, bijušais 
medicīnas students un Krievijas armijas 
virsnieks, 1918. gadā bēga uz vācu kara-
spēka okupēto Latviju, bet gada nogalē 
Igaunijā iestājās Vācijas karaspēkā, sākot 
ar 22. decembri, piedaloties mēģinājumos 
apturēt sarkanos latviešu strēlniekus pie 
Valmieras, Siguldas un Inčukalna, pēc 
tam atkāpās uz Vāciju, no kuras Latvijā 
atgriezās tikai 1920. gada jūnijā. Tolaik tas 
bija diezgan raksturīgi. Savukārt viņa mā-
sa Elizabete Krīgere neapšaubāmi atdeva 
pašu dārgāko — savu dzīvību — Neatkarī-
bas karā par Latviju.    
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Veidos Eiropas ātrās 
reaģēšanas spēkus 
kiberdraudu novēršanai

Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis pēc šī gada jūnijā 
Luksembugā notikušās Eiropas Savienības Padomes sēdes informējis, ka 
parakstīts nodomu protokols par Eiropas Ātrās reaģēšanas kiberdraudu 
novēršanas spēku (European Cyber Rapid Response Force, ECRRF) formē-
šanu. Deklarāciju kā vadošā valsts parakstīja Lietuva, bet atbalstošo valstu 
statusā dokumentu akceptēja Igaunija, Nīderlande, Francija, Somija, Rumā-
nija, Horvātija un Spānija. Grieķija, Vācija, Beļģija un Slovēnija ir pievieno-
jušās deklarācijai noverotāju statusā. 

ECRRF formēšana notiks Eiropas Savienības pastāvīgās strukturētās 
sadarbības (Permanent Structured Cooperation, PESCO) ietvarā. Kopš 
2017. gada, kad tika izveidots PESCO formāts, tajā jau ir noslēgti kopumā 
17 dažādi projekti. To mērķis ir paplašināt un pilnveidot ES dalībvalstu 

sadarbību aizsardzības un drošības jautājumos. ECRRF uzdevums būs 
efektīvu instrumentu un metožu izstrāde incidentu novēršanai Eiropas 
valstu kibervidē un kiberuzbrukumu seku iespējami ātrai likvidēšanai. 
Katra no ECRRF dalībvalstīm veidos kiberjomas ekspertu grupas, kuras 
iesaistīsies kibernoziegumu virtuālā vai fiziskā izmeklēšanā, draudu neitra-
lizēšanā un vainīgo identificēšanā. ECRRF vadībā paredzēts rīkot regulāras 
starptautiska līmeņa kiberincidentu menedžmenta mācības, kā arī veidot 
kiberdošībai aktuālās informācijas apmaiņas mehānismu. Turklāt jaunā 
struktūra nodarbosies ar juridisko aspektu analīzi un nacionālo likumdo-
šanu pielāgošanu kopējam mērķim — drošākas kibervides veidošanai 
nākotnē. ECRRF ekspertu ilgtermiņa mērķis būs veidot kopēju ES kiber-
aizsardzības stratēģiju, novēršot līdzšinējo fragmentāro pieeju drošības 
jautājumiem elektroniskās saziņas pasaulē.   

Jāatzīmē, ka Eiropas civilās kiberjomas drošības stiprināšanai jau kopš 
2004. gada Heraklionā (Grieķija) darbojas ES Tīklu un informācijas drošī-
bas aģentūra (European Union Agency for Network and Information Security, 
ENISA). ENISA ir kiberdrošības ekspertu centrs, kas sniedz praktiskus 
padomus un palīdz izstrādāt drošības risinājumus ES valstu publiskajam un 
privātajam sektoram un ES iestādēm, kā arī nodrošina ekspertīzi teleko-
munikāciju, informāciju tehnoloģiju un interneta pakalpojumu uzņēmu-
miem. ENISA eksperti regulāri publicē dažādus kiberdrošības pilnveidoša-
nai veltītus pētījumus, organizē civilo nacionālo un starptautisko iestāžu 
mācības, konsultē valstis kiberdrošības stratēģiju izstrādē, kā arī izstrādā ES 
politiku un tiesību normas tīklu un informācijas drošības jomā. ENISA cieši 
sadarbojas ar Eiropas Policijas biroju (EUROPOL) un Eiropas Kibernozie-
dzības centru (European Cybercrime Centre, EC3).

Čehija un Slovākija 
turpina modernizēt 
militārās aviācijas 
parku

Čehijas Gaisa spēku komandieris brigādes ģenerālis Petrs Hromeks 
informējis, ka atbilstoši tendera rezultātiem tuvākajos divos gados plā-
nots iegādāties vēl divas taktiskās aviācijas lidmašīnas BTA C-295, lai 
paplašinātu jau agrāk Gaisa spēku apbruņojumā iekļauto šīs klases lid-
mašīnu kaujas spējas. Jaunās BTA C-295 aizstās pašlaik ierindā esošās 
novecojušās Krievijas ražojuma lidmašīnas Jak-40, kas tiks norakstītas 
2020. gadā.  

Slovākijas Aizsardzības ministrija plāno iegādāties 14 ASV kompāni-
jas «Lockeed Martin» ražotos iznīcinātājus «F-16 Block 70/72», kas aiz-
stās 12 novecojušos padomju ražojuma lidaparātus MiG-29. Šāds lēmums 
pieņemts konkursa rezultātā, kur «F-16 Block 70/72»  daudzās pozīcijās 
tika atzīts par labāku nekā  zviedru «JAS-39 C/D Gripen». 

Saskaņā ar aizsardzības ministra Petra Gaidoša sniegto informāciju 
projekta izmaksas būs 1,86 miljardi dolāru, un šajā summā ietilpst sa-
maksa par 14 lidmašīnām «F-16 Block 70/72», aviācijas munīciju, pilo-
tu apmācību un loģistikas atbalstu divu gadu periodā no piegādes brīža.  

Pagaidām nav noteikts jaunās aviācijas piegādes galīgais termiņš, taču mili-
tārajā resorā prognozē, ka līgumā varētu noteikt 2023. gadu. 

Jāatzīmē, ka nesen arī Polija un Rumānija iegādājās iznīcinātājus F-16. 
Polija nopirka 48 jaunus lidaparātus, bet Rumānija — iegādājās lietotus. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

 NATO un vienlaikus PESCO dalībvalstis, 
 NATO dalībvalstis, 
 PESCO dalībvalstis (ārpus NATO).

 Iznīcinātājs «F-16 Block 70».

ES Tīklu un informācijas drošības aģentūras logo.

http://www.sargs.lv/
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Formēs jaunu NATO 
komandstruktūru 

Šī gada 11.—12. jūlijā Briselē notikušajā NATO samitā Igaunija, Dāni-
ja un Latvija parakstīja nodomu deklarāciju, kas paredz izveidot jaunu ali-
anses komandstruktūru  — Ziemeļu daudznacionālās divīzijas štābu 
(Multinational Division North, MNDN). Par atbalsta sniegšanu jaunās alian-
ses komandstruktūras darbībai deklarācijā parakstījās Kanādas, Lielbritāni-
jas un Lietuvas aizsardzības resoru līderi. Plānots, ka ilgtermiņā MNDN 
darbību atbalstīs un dažādus saistītos uzdevumus veiks visas nācijas, kuras 
piedalīsies NATO daudznacionālo kaujas grupu (NATO’s enhanced Forward 
Presence battlegroups, eFP) izvietošanas misijās Baltijas valstīs un Polijā. 

MNDN kļūs par organisku NATO komandstruktūras tīkla elementu 
un atbildēs par Baltijas reģiona kolektīvo aizsardzību. MNDN štābu sā-
kumā veidos aptuveni 300 cilvēku personāls, kas būs pakļauts Šcecinā 
(Polija) dislocētajam Ziemeļaustrumu daudznacionālā korpusa štābam 
(Multinational Corps North-East, MNCNE). Štābam Šcecinā ir pakļauts arī 
Elblagā (Polija) jau funkcionējošais Ziemeļaustrumu daudznacionālās 
divīzijas štābs (Multinational Division North-East, MNDNE).

Igaunijas aizsardzības ministrs Jiri Luiks, komentējot MNDN izveidi, 
norādīja, ka tas ir loģisks nākamais solis NATO reaģēšanas un atturēšanas 
spēju pilnveidošanai austrumu virzienā. Kā zināms, pēc 2014. gada Velsas 
samita lēmumiem vairākās valstīs tika izveidotas un veiksmīgi funkcionē 
NATO spēku integrācijas vienības (NATO Force Integration Units). Savukārt 
2016. gadā Varšavas samitā tika apstiprināts lēmums par alianses daudzna-
cionālo kaujas grupu (eFP) dislocēšanu Baltijas valstīs un Polijā. 

Vislielākais praktiskais ieguvums no MNDN izveides būs tieši NATO 
eFP kaujas grupām, kuras dislocētas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. 
Jaunais štābs ievērojami uzlabos plānošanas, sinhronizācijas, koordiācijas, 
savietojamības un izpildes procedūras regulārajām dažāda līmeņa NATO 
eFP kaujas grupu mācībām ar uzņemošo valstu bruņotajiem spēkiem. 
Jaunās komandstruktūras personalsastāvs izvietosies vienlaikus Latvijā 
(Ādažos) un Dānijā (Karupā), izvēršot ciešu sadarbību arī ar abās valstīs 
funkcionējošām NATO spēku integrācijas vienībām.

Sākotnējās operacionālās spējas (initial operational capability) MNDN 
sasniegs līdz 2019. gada jūlijam, bet līdz 2020. gada vidum plānots nodro-
šināt MNDN pilnu operacionālo gatavību (full operational capability).

ĀRZEMJU ZIŅAS 

 Jaunās NATO pavēlniecības MNDN izveides deklarācijas parakstīšana Briselē.

NATO eFP grupu izvietojuma shēma Baltijā.

Apstiprina rekordlielu 
militāro budžetu

ASV Senāts šī gada jūnijā apstiprināja likumprojektu par valsts aizsar-
dzības politiku 2019. finanšu gadā (sākas oktobrī). Pentagona tēriņiem li-
kumprojektā ir atvēlēti 716 miljardi dolāru. Militārajiem bāzes izdevumiem 

piešķirti 639 miljardi dolāru, kas ietver arī bruņojuma iegādes un perso-
nāla uzturēšanas izmaksas. 5,2 miljardi piešķirti Afganistānas armijas at-
balsta fondam, 350 miljoni — kompensāciju izmaksām ASV koalīcijas 
valstīm, kurām radušies izdevumi sakarā ar ASV militāro operāciju atbal-
stu. 500 miljoni dolāru piešķirti ASV un Izraēlas pretraķešu aizsardzības 
programmas attīstībai, kā arī 50 miljoni — ASV un Izraēlas sadarbības 
paplašināšanai cīņā pret palestīniešu pazemes tuneļiem. Turklāt 350 miljo-
ni ir piešķirti ASV sabiedroto apbruņošanai un apmācībai Sīrijā.

Likums par valsts aizsardzības politiku arī paredz finansēt vienas ASV 
Bruņoto spēku brigādes pastāvīgu izvietošanu Polijā, kā arī piešķirt 200 mil-
jonus dolāru nepieciešamā bruņojuma iegādēm Ukrainas Bruņotajiem 
spēkiem.

Kā liecina statistika, ASV militārie izdevumi ir nepārtraukti palielinā-
jušies kopš 2000. gada. Pašlaik absolūtajos skaitļos ASV ir pasaulē lielākais 
aizsardzības budžets, kas veido vairāk nekā 30% no visu pasaules valstu 
militāro budžetu kopsummas. 

 2016. gads — 15 pasaules valstis ar lielākajiem militārajiem izdevumiem 
(skaitļi norāda katras valsts izdevumu procentuālo īpatsvaru, rēķinot no visas 
pasaules valstu summārajiem militārajiem izdevumiem).

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.

Foto — http://www.kaitseministeerium.ee; 
www.joint-forces.com; https://vizzlo.com;

 https://www.enisa.europa.eu; 
https://phys.org ; 

http://www.pepperball.com; 
www.lockheedmartin.com; 

https://economictimes.com.

http://www.kaitseministeerium.ee/
http://www.joint-forces.com/
https://vizzlo.com/
https://www.enisa.europa.eu/
https://phys.org/
http://www.pepperball.com/
http://www.sargs.lv/
http://www.lockheedmartin.com/
https://economictimes.com/
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Par spīti mūsdienu tendencēm kara-
darbības jomā arvien vairāk izmantot āt-
rās reaģēšanas vienības ar vieglo kara 
tehniku, Vācija, Francija, Polija, Turcija un 
ASV uzskata par pamatotu piešķirt lielus 
līdzekļus tanku kaujas spēju modernizē-
šanai un stiprināšanai. 

Līdz ar aukstā kara beigām Vācija bija 
pieņēmusi lēmumu pakāpeniski samazi-
nāt tanku vienību skaitu. Taču tagad 
Bundesvērs publiskojis nodomu par 30% 
palielināt tanku skaitu kaujas ierindā, at-
sākot jaunākās modifikācijas 60 tonnu 
smago tanku «Leopard 2 A7V» ražošanu. 
Tādējādi Eiropas valstīm nāksies at-
bilstoši modernizēt autoceļu, dzelzceļu 
un tiltu tīklu, lai nepieciešamības gadīju-
mā pa tiem varētu pārvietoties smagā 
bruņutehnika. 

Tanku skaitu Bundesvērā paredzēts 
palielināt no 220 līdz 328 vienībām. Tur-
klāt lielus līdzekļus plānots piešķirt tanku 
remontam un modernizācijai līdz pilnībā 
datorizētajam līmenim A7V. Pašlaik tikai 
aptuveni puse no Bundesvēra ierindā eso-
šajiem tankiem ir pilnā kaujas gatavībā. 

 Ražojot jaunos «Leopard 2 A7V», Vā-
cija ir uzsākusi arī kopīgu programmu 
«Main Ground Combat System» (MGCS) 
ar Franciju par perspektīva tanka izstrādi. 
Atbilstošu sadarbības memorandu Vāci-
jas un Francijas aizsardzības resoru vadī-
tāji parakstīja šī gada 19. jūnijā. Program-
ma MGCS paredz izstrādāt jaunu tanku, 
kas nākotnē aizstās vācu «Leopard» un 
franču «Lecrerc». Darbs pie jaunā tanka 
izstrādes sāksies 2019. gadā, un 2024. ga-
dā plānots pilnībā noformulēt taktiskās 

un tehniskās prasības. Pirmos jaunos tan-
kus abu valstu armijas varētu saņemt jau 
2032.—2036. gadā. 

Jāatzīmē, ka Francija iecerējusi arī 
esošā tanku parka atjaunošanu, piešķirot 
330 miljonu eiro finansējumu 200 tanku 
«Lecrerc» modernizācijai līdz līmenim 
«Lecrerc Rénové» un pagarinot to eksplua-
tācijas termiņu līdz 2040. gadam. 

Saglabājot un pastiprinot tanku vie-
nību kaujas spējas, ASV paziņojušas, ka 
piešķirts 451 miljons dolāru ierindā eso-
šo tanku «M1 Abrams» un kaujas mašīnu 
«Stryker» modernizācijai. Viena no būtis-
kākajām novitātēm būs tankiem uzstādītā 
pretraķešu aizsardzības sistēma «Trophy», 
ko amerikāņu aizsardzības rūpniecības 
uzņēmumi ražo sadarbībā ar Izraēlas 
kompānijām. 

 Paplašinot nacionālās aizsardzības 
spējas austrumu pierobežā, šovasar Poli-
ja nākusi klajā ar paziņojumu, ka atcelts 
lēmums par padomju ražojuma tanku 
pārdošanu ārvalstīm. Militāro iepirkumu 
aģentūras (MIA) vadītājs Kšistofs Fal-
kovskis informējis, ka vairāki desmiti 
tanku T-72 pērn tika nodoti MIA bilancē, 
lai organizētu to tālāk pārdošanu vienai 
no valstīm Ziemeļāfrikā. MIA jau bija pa-
spējusi noslēgt atbilstošu līgumu, taču 
tagad tas ir anulēts. Pirms atgriešanas ie-
rindā tanki T-72 tiks saremontēti un mo-
dernizēti. Plānots, ka tankus saņems di-
vas no jauna formējamās Polijas Bruņoto 
spēku bruņutanku brigādes.

Arī Turcija iedalījusi vairāk nekā 500 
miljonus dolāru ierindā esošo tanku mo-
dernizācijai. Šie līdzekļi tiks izmantoti  
40 tanku M60A3, 40 «Leopard II A4» un 
120 M60T renovācijai atbilstoši jaunajai 
tehniskajai specifikācijai. Viena no mo-
dernizācijas prioritātēm būs tanku aiz-
sardzības līmeņa paaugstināšana, ņemot 
vērā neseno kauju pieredzi pret Sīrijas 
nelikumīgajiem islāma kaujinieku gru-
pējumiem. 2002. gadā Turcija jau finan-
sēja 169 tanku M60 modernizāciju, iztē-
rējot projektam vairāk nekā 700 miljonus 
dolāru.  

Arī citās NATO dalībvalstīs tanku 
parku modernizēšana kļūst par vienu no 
prioritārajiem uzdevumiem, reaģējot uz 
Krievijas arvien agresīvāko politiku plašā 
frontē — sākot no Skandināvijas reģiona 
līdz pat Melnās jūras baseinam.

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi 
majore Vizma Kaļčeva.

Foto — http://fighting-vehicles.com;
https://below-the-turret-ring.blogspot.com. 
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Tanka M60 jaunākā modifikācija.

Tanks «Leopard 2 A7V».

http://fighting-vehicles.com/
http://www.sargs.lv/
https://below-the-turret-ring.blogspot.com/


ASV testē strēlnieku ieroču 
balsta ierīci un iepērk 
peintbola tipa šautenes

ASV armijā ir sākti lauka izmēģinājumi jaunai ierīcei, kas palīdz ka-
ravīram ilgstoši noturēt smagu šaujamieroci (piemēram, ložmetēju) 
stāvus šaušanas pozīcijā. Ierīcei dots nosaukums «trešā roka». Viens 
mehāniskās ierīces gals tiek stiprināts pie karavīra jostas, bet otrs — pie 
ieroča. Ierīce ir izgatavota no kompozītmateriāla (karbons), un tās ma-
sa ir tikai 1,4 kg. Jaunā ierīce ne vien sadala ieroča masu uz visu augumu, 
bet arī stabilizē ieroci šaušanas laikā un atbrīvo karavīra rokas citu saistīto 
uzdevumu izpildei.  Ar uzkabinātu «trešo roku» karavīrs var viegli paskriet, 
vajadzības gadījumā arī nirt un peldēt zem ūdens. 

Jau ir izdevies daļēji novērst pirmajos testos konstatēto trūkumu, proti, 
karavīrs nevarēja īsā laikā pāriet no šaušanas pozīcijas stāvus uz šaušanu 
guļus, jo vispirms bija nepieciešams pilnībā noņemt ierīci. Pirmos testus 
urbanizētā vidē veica ar triecienšauteni M4 (masa 3,4 kg). Tika konstatēta 
iespēja ievērojami precīzāk šaut, turklāt ilgstoši noturot paceltu ieroci šauša-
nas gatavībā. Tagad turpinās testi ar ložmetējiem M240B un M249, kuri 
sver — atbilstoši 12,5 un 10 kg. Pēc praktiskajiem testiem jaunā ierīce vēl 
tiks uzlabota, ņemot vērā testa grupas rekomendācijas. 

Kontekstā ar strēlnieku ieroču masas samazināšanas iespēju meklēju-
miem jāmin nesenais ASV armijas iepirkums. Pentagons par 650 000 dolāru 

no firmas «Variable Kinetic System» (VKS) nopircis vieglus peintbola tipa 
ieročus «PepperBall®». Ar tiem plānots apbruņot Afganistānā dienošos 
amerikāņu karavīrus, tādējādi paplašinot karaspēka aizsardzības iespējas 
(force protection measures). «PepperBall®» ārēji ļoti līdzinās triecienšautenēm 
M4 un daudzās situācijās var kļūt par labu alternatīvu letālajiem ieročiem. 
«PepperBall®» šauj ar nelielām lodītēm, kuras pildītas ar indīgu vielu — 
asaru gāzi vai pulveri PAVA, kas cilvēkam rada īslaicīgu redzes un uztve-
res zudumu. Tiek ražotas arī lodītes ar abu indīgo vielu apvienojumu. 
Ņemot vērā ieroča iedarbības specifiku, ar parastajiem šaujamieročiem un 
«PepperBall®» bruņoti karavīri Afganistānā varēs izvēlēties vispiemērotā-
ko taktiku, veicot konvojēšanas uzdevumus vai nodrošinot kontrolpunktu 
darbību. Izmantojot «PepperBall®», varēs neitralizēt dažādus draudus no 
droša attāluma, un daudzos incidentos tas ļaus izvairīties no aizdomās tura-
mo ievainošanas vai nogalināšanas ar letālajiem ieročiem. 

Vērtējot «PepperBall®» integrēšanu militārajās misijās, eksperti norāda, 
ka daudzus iepriekšējos gadus pētījumi šaujamieroču jomā notika, lai pa-
lielinātu to letalitātes rādītājus. Taču mūsdienās kaujas laukā urbanizētā 
vidē ienāk arvien vairāk politisko, sociālo un operacionālo faktoru, kurus 
nedrīkst ignorēt un kuri būtiski limitē tradicionālo letālo ieroču lietošanu. 
Ar «PepperBall®» palīdzību konfliktu rajonos varēs daudz veiksmīgāk risi-
nāt, piemēram, ķīlnieku krīzes, kad noziedznieki kā dzīvo vairogu izmanto 
nevainīgus cilvēkus. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Šautene «PepperBall®». 

Vieglā ložmetēja M249 un «trešās rokas» savietojamības testēšana.

«PepperBall®» tehniskie rādītāji 

Efektīvais šaušanas rādiuss līdz 50 m

Manuāli maināma kinētiskās iedarbības  jauda no 10 līdz 28 
džouliem

Ātršāvība 20 lodītes 
sekundē 

Lielās patrontelpas ietilpība šaušanai ar «Hopper Mode» 180 lodītes

Mazo aptveru ietilpība šaušanai ar «Magazine Mode» 10 vai 15 
lodītes

Polijas Republikas prezidents Andžejs Duda 
un Polijas aizsardzības ministrs Mariušs Blaš-
čaks apmeklēja Ādažu bāzi un tikās ar aizsardzī-
bas nozares vadību un Polijas kontingenta kara-

vīriem, kas pilda dienesta pienākumus NATO paplašinā-
tās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sastāvā.

Polija uz Latviju ir nosūtījusi vienu tanku rotu ar at-
balsta elementiem 160 karavīru sastāvā.

2016. gada NATO samitā Varšavā NATO valstu un 
valdību vadītāji apstiprināja vienošanos par daudzna-
cionālo bataljona līmeņa kaujas grupu izvietošanu 
Baltijas valstīs un Polijā. Kaujas grupu izveides un izvie-
tošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un 
stiprināt alianses aizsardzību, demonstrējot alianses soli-
daritāti un apņēmību aizstāvēt aliansi pret jebkāda veida 
agresijas izpausmēm.

Foto  — Armīns Janiks.
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