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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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Žurnāla maija numurā aktuālais — militārās mācības un 
Zemessardze! 

Šogad Latvijā notiek vairākas nozīmīgas militārās mācī-
bas, un par to norisi mēs ne tikai lasām ziņu portālos, bet 
arī sastopamies ar to, dodoties savās ikdienas gaitās. Tieši 
tāpēc publicējam informāciju, kas atgādinās, kā uzvesties 
uz ceļa, ja tuvojas militārā transporta kolonna. 

Nupat tika aizvadītas militārās mācības «Siil 2018» 
(«Ezis 2018»). Vasarā vēl priekšā «Saber Strike ‘18» un līdz 
šim lielākās NBS organizētās mācības «Namejs 2018». 

Šajā numurā iepazīstinām ar Zemessardzes 4. Kurze-
mes brigādes 44. kājnieku bataljonu, apskatāms arī bataljona 
informatīvais plakāts «Nāc un pievienojies!». Tas ir stāsts 
par izvēli būt zemessargam, ikdienā darot pavisam citu dar-
bu. Bataljona komandieris pulkvežleitnants Vilmārs Vecva-
garis saka: «Zemessardze ir vieta, kur neatkarīgi no sociālā 
slāņa un turīguma pakāpes būt kopā ar līdzīgi domājošiem 
cilvēkiem, kuri jūt mīlestību pret savu zemi un atbildību 
par savu valsti.» 

Savukārt par latviešu jūrnieku iesaisti cīņā pret Somāli-
jas pirātiem, piedaloties Eiropas Savienības militārajā jūras 
operācijā «Atalanta», lasām intervijā ar Alvi Barduli, Jūras 
spēku Mīnu kuģu eskadras M05 «Viesturs» klāja komandas 
bocmani.

Visi mūsu žurnālā publicēto rakstu varoņi uzsver, ka 
dienests, vai tas būtu Zemessardzē, Jūras, Gaisa vai Sausze-
mes spēkos, ir piedzīvojums, atbildība, savu spēju apzināša-
nās un vienlaikus arī milzīgas iespējas izaugsmē, ko diezin 
vai varētu sasniegt kaut kur citur. 

Tāpēc, lasītāj, izvērtē arī tu savas iespējas pievienoties 
militārajam dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos vai 
Zemessardzē, iedvesmu un informāciju smeļoties Dž. Eglītes 
sagatavotajā rakstā «Kļūt par kara ārstu Latvijā»!

Lielbritānijā, Solsberī poligonā, norisinājās Apvienoto reaģēša-
nas spēku mācības, kurās Latvijas bruņotos spēkus pārstāvēja aptu-
veni 80 Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri, 
19 kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas CVR(T) un citas 
militārās tehnikas vienības. 

Pēc bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kal-
niņa domām, šīs mācības ir vēsturiski nozīmīgs brīdis ne tikai Latvi-
jas bruņotajiem spēkiem, bet arī pārējām Apvienoto reaģēšanas 

spēku dalībvalstīm, jo kopš reaģēšanas spēku dibināšanas tās ir vērienīgākais 
lauka taktiskais vingrinājums, kas tādējādi stiprina spēku savietojamību.   

Apvienoto reaģēšanas spēku mācībās bija pārstāvēti visi pieci kaujas iz-
lūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnu CVR(T) modeļi, t.i., kaujas vadības no-
drošināšanas bruņutransportieri («Virsaitis»/«Sultan»), izlūkošanas kau-
jas mašīnas («Zobens»/«Scimitar»), bruņutransportieri («Pērkons»/ 
«Spartan»), medicīnas bruņutransportieri («Glābējs»/«Samaritan»), 
evakuācijas un remonta bruņutransportieri («Vairogs»/«Samson»). 

Aviācijas bāzē Lielvārdē notika pilna apjoma ārkārtas situāciju 
mācības, kurās Gaisa spēki sadarbībā ar valsts operatīvajiem die-
nestiem pārbaudīja spēju praktiski īstenot Ārkārtas situāciju pasā-
kumu plānu. 

Ārkārtas situāciju mācībās piedalījās Gaisa spēki, Nodrošinājuma pa-
vēlniecības 2.  reģionālais nodrošinājuma centrs, Zemessardze, Militārā 
policija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, kā arī Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests, Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde un citas 
valsts un pašvaldību institūcijas.  

Mācībās tika izmantots helikopters Mi-17, lai pilnveidotu spēju trans-
portēt lielu skaitu cietušo uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnī-
cas stacionāru «Gaiļezers».

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  

Foto  — Armīns Janiks, Ēriks Kukutis un Gatis Dieziņš.  

Aizsardzības nozares vadība, karavīri, zemessargi un jaunsargi 
pievienojās Lielajai talkai, sakopjot vairāk nekā 60 vietas un galveno 
uzmanību veltot Pirmā un Otrā pasaules kara, kā arī Brīvības cīņās 
kritušo karavīru atdusas un cīņu piemiņas vietām.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kal-
niņš kopā ar Zemessardzes štāba un 4. Kurzemes brigādes karavīriem un 
zemessargiem, jaunsargiem un citiem brīvprātīgajiem sakopa teritorijas un 
iekštelpas Skrundas pilsētiņā, nekustamajā īpašumā «Mežaine». Talkotā-
jiem pievienojās arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Talkas laikā tika 
atjaunota gājēju laipu pāri Kojas upei, kuru 1919. gada sākumā Skrundas 
atbrīvošanas cīņu laikā šķērsoja pulkveža Oskara Kalpaka bataljons.

NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri piedalījās 
sakopšanas darbos Skrundā, Nīcā, Priekulē un Durbē.

Aizsardzības nozares vadība, karavīri, zemessargi un jaunsargi 
piedalījās svinīgajos Otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākumos 
Rīgas Brāļu kapos, Lestenes Brāļu kapos, kā arī vācu un padomju 
armijas kapos Džūkstē.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš dienas gaitā apmeklē-
ja arī Tukuma novada Džūkstes pagastu, lai noliktu vainagus Otrā pasaules 
kara vācu armijas karavīru kapos, kuros guldīti vācu un latviešu karavīri, kā 
arī padomju armijas kapos, kuros apglabāti latviešu un krievu karavīri.

Ādažos NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas 
organizētajās mācībās «Claymore Decon» notika aizsardzības no 
masveida iznīcināšanas ieročiem (CBRN — ķīmiskas, bioloģiskas, 
radioaktīvas un kodolvielas) paraugdemonstrējumi, proti, karavīru 

un autotransporta attīrīšana no piesārņojuma, ko demonstrēja Slovēnijas 
kontingenta karavīri.

Aptuveni 1300 skolēnu un skolotāju no visiem Latvijas reģio-
niem apmeklēja Skolēnu dienu Ādažu poligonā, lai iepazītos ar Na-
cionālo bruņoto spēku ikdienu un galvenajiem uzdevumiem.

Skolēniem un pedagogiem bija iespēja apskatīt Sauszemes 
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes kaujas apakšvienību tehniku un 
ekipējumu, kā arī tikties ar karavīriem, kas demonstrēja dažādas prasmes. 
Savukārt NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri pa-
stāstīja par savu dienestu Latvijā un demonstrēja militāro tehniku. 

Bruņoto spēku rekrutētāji Skolēnu dienas dalībniekiem pastāstīja par 
dienesta iespējām un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. 
Interesentiem bija arī iespēja uzzināt vairāk par Jaunsardzi un tās uzdevu-
miem. Nacionālie bruņotie spēki pasākumu organizēja sadarbībā ar biedrī-
bu «Ādažu uzņēmēji». 
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Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš un  
no A. Barduļa personiskā arhīva.

Somālijas tuvākā un tālākā piekraste 
jau daudzus gadus nav drošākā vieta 
uz pasaules — tur dzīvojošie nabadzīgo 
un dažādu klanu pārraudzībā esošo 
teritoriju iedzīvotāji ir atklājuši labu 
piepelnīšanās veidu — kravas kuģu 
nolaupīšanu, pēc tam pieprasot par 
tiem lielas izpirkuma summas. 
Lai risinātu šo problēmu, Eiropas 
Savienība (ES) 2008. gadā uzsāka 
militāro operāciju «Atalanta», kurā 
piedalās 21 ES dalībvalsts. 
Kopš 2011. gada operācijā piedalās 
arī Latvija. Alvis Bardulis, Jūras spēku 
Mīnu kuģu eskadras M05 «Viesturs» 
klāja komandas bocmanis, operācijā 
piedalījās līdz pagājušā gada nogalei.

— Kā nonācāt līdz militārajai jūras 
operācijai «Atalanta»? 

— Arī jūrnieki savu dienestu sāk 
Sauszemes spēkos. Šo ceļu izgāju arī es. 

Kāre uz piedzīvojumiem arī man vienmēr 
piemitusi, tādēļ labprāt piekritu dalībai 
misijā — 2004.  gadā biju Afganistānā.  
Tad man vēl nebija ģimenes, un domāju, 
kamēr esmu jauns, jāizmēģina visas iespē-
jas, ko dod dzīve, tā ka «Atalanta» man 
nav pirmais šāda veida piedzīvojums.

Pēc tam sāku dienēt Jūras spēkos. Kat-
ru pusgadu mūsu Jūras spēki sūta šajā mi-
sijā vienu cilvēku. Šoreiz laikam es biju 
piemērots šim uzdevumam. Nāca piedā-
vājums, un, īsi apsverot, secināju, ka varē-
tu vēl kādu piedzīvojumu izmēģināt, ka-
mēr nav sirmums matos. Protams, bija 
jākārto vairāki testi, pielaides, jāpārbauda 
angļu valodas prasme, bet pusgada laikā 
visus šos jautājumus sakārtoju un biju ga-
tavs doties jūrā.

— Kā norisinājās operācija?
— Operācija ilga no 2017. gada 18. jū-

lija līdz 6. decembrim. Viss sākās ar apmē-
ram nedēļu ilgu uzturēšanos Nortvudā 
Lielbritānijā — tās laikā sapazināmies ar 
nākamajiem komandas biedriem, iegu-
vām nepieciešamo informāciju, nedaudz 

savstarpēji jau pieslīpējāmies. Zināju, ka 
dienēšu seržanta vai virsseržanta pakāpē 
un pildīšu kaujas dežūrvirsnieka palīga 
pienākumus. 

LATVIEŠU JŪRNIEKS PRET 
SOMĀLIJAS PIRĀTIEM
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�Turpinājums 6. lpp.

JŪRAS SPĒKI

No Lielbritānijas devos uz Vidusjūru, 
18. jūlijā ierados Krētā un tad braucu ar 
taksi pāri visai salai, lai noķertu savu kuģi. 
Pēc tam — pieci mēneši kaujas režīmā, 
faktiski bez brīvdienām, visu laiku bijām 
uz  kuģa, izņemot dažas reizes, kad kādā 
ostā papildinājām krājumus.

— Uz kāda kuģa dienējāt?
— Kuģis bija pavisam jauna FREMM 

klases Itālijas fregate «Virginio Fasan», ar 
aptuveni 200 cilvēku komandu. Apkalpe 
un virsnieki visi bija itāļi, bet misijas ietva-
ros uz kuģa dienēja arī serbi, portugāļi, 
vācieši, spāņi, beļģi un holandieši. No Bal-
tijas valstīm Latvija bija vienīgā. Tiesa, 
Lietuva «Atalanta» piedalās ar savu kaujas 
uzdevumu — viņiem ir tuvā kontakta vie-
nība, kas apsargā kuģus, atrodoties uz klā-
ja. Tas viss notiek «World Food Programm» 
ietvaros — ir īpaši kuģi, kas pārvadā pārti-
ku, un tur arī liek šīs komandas, ja vien 
kuģi neeskortē «Atalanta» misijas kuģis.

— Kā iedzīvojāties uz kuģa?
— Zināms šoks man bija pašā sākumā, 

kad pēc savas pirmās aizvadītās dežūras 
gaidīju brīvo laiku, lai atpūstos. Taču kuģis 
dzīvo savu dzīvi, visur ir kņada, visās ma-
lās skaļruņi, un viens no tiem gluži vai pie 
galvas, virs guļvietas. Kā zināms, itālieši ir 
jautra tauta — daudz dzied, visur spēlē 
mūzika. Valda princips — ja nevari aiz-
migt, tā ir tava un tikai tava problēma. Ar 
laiku, protams, pieradu un varēju gulēt, 
taču sākumā miega bads bija jūtams. 

Dzīves apstākļi bija labi, komanda ļoti 
draudzīga. Baroja mūs vienkārši izcili. Es 
joprojām brīnos, kā viņi visi spēj saglabāt 
formu — to es tiešām nevaru saprast. Ma-
karoni un pastas ir rītā, vakarā, jūras vel-
tes, dažādas delikateses — bez pārspīlēju-
ma, mūs baroja kā restorānā. Tur mums, 
piemēram, deva tādus langustus, kādi šeit 
pat redzēti nav. Varēja just, ka uz kuģa ir 
ļoti piedomāts, lai cilvēks, tik ilgi esot 
prom, to justu pēc iespējas mazāk. Bet, 
protams, tam bija savas sekas — es arī jutu, 
ka sāku strauji pieņemties svarā. Risinā-
jums bija sporta zāle un regulāra skriešana 
uz kuģa klāja.

— Vai sastapāties arī ar kādām pro
blēmām?

— Viena no lielākajām problēmām, 
vismaz sākumā, bija angļu valoda. Man 
pašam ne, bet itāliešu komandai gan. An-
gļu valodu pietiekami labā līmenī pārval-
dīja tikai daži virsnieki. Savā ziņā to var 
saprast — uz fregates viņiem ir pilnībā 
sava vide, tāda kā maza Itālija. Ar laiku 

gan iemanījos saprasties arī ar tiem, kas 
angliski nerunā — gan daļu svarīgāko vār-
du un frāžu itāliešu valodā apguvu, gan ar 
žestiem varēju izlīdzēties.

Vispār man ļoti paveicās. Kajītē dzīvo-
jām četri cilvēki — es un trīs itālieši, kuģa 
pavāri jeb koki. Līdz ar to man bija vēl da-
ži papildu bonusi, kas citiem nebija pieeja-
mi, piemēram, cepumi bija pieejami visu 
diennakti, kamēr citiem — tikai ēdienrei-
zēs. Tas pats attiecās uz svaigu ūdeni, kas 
Āfrikā, starp citu, ir liels deficīts. Dienas 
norma katram cilvēkam uz kuģa ir četras 
0,5 l pudeles, ūdens krājumi ir ierobežoti. 
Āfrikā, papildinot krājumus, vietējo ūdeni 
neņēmām — pārāk riskanti. Jāiztiek tikai 
ar fasēto.

Komunikācija ar mājām arī bija ļoti 
laba. Varējām izmantot satelīttelefonu un 
zvanīt uz mājām kaut četras reizes dienā. 
Internets gan bija sliktāks, bet pakāpeniski 
sakārtoja arī to. Izmantot gan varēja tikai 
militāro tīklu, privātais nestrādāja.

— Kādā reģionā norisinājās operāci
ja, kurā piedalījāties?

— Kuģojām no Suecas kanāla uz Sar-
kano jūru, būtībā gar visu Āfrikas rietumu 
piekrasti un Saūda Arābijas piekrasti. Pats 
tālākais punkts, kur bijām — Madagaska-
ra un Seišelu salas Indijas okeānā. Tas bija 
jau manas misijas noslēgumā. No turie-
nes, lai nokļūtu atpakaļ līdz Eiropai ar ku-
ģi, būtu jākuģo trīs nedēļas. Tāpēc, kad 
mans dienesta laiks beidzās, izkāpu Dži-
buti — mazā, ne visai tīrā valstī, kas pilna 
ar dažādām karabāzēm, — un tālāko atce-
ļu jau veicu ar lidmašīnu.

— Kāda šajā reģionā pašlaik ir situā
cija ar pirātismu?

— Kopš brīža, kad sākās operācija 
«Atalanta», pirātu skaits pakāpeniski sa-
mazinājās. Tāpēc ar laiku samazinājās arī 
operācijas īstenošanā iesaistītie resursi. 
Piemēram, sākumā operācijā piedalījās 
vairāk nekā 20 kuģi, bet laikā, kad dienēju 
es, vairs tikai trīs, jo pirātu bija salīdzinoši 
maz. Vēl viens aspekts — reizēm šķiet, ka 
visa tā cīņa ir diezgan bezjēdzīga, jo no-
ķertie pirāti ļoti ātri tiek atbrīvoti. Kolēģi 
stāstīja, ka bieži vien pavisam nesen no-
ķertie un varas iestādēm nodotie pirāti 
pēc pāris mēnešiem tiek noķerti atkal.

Lai gan — situācija ar pirātismu Somā-
lijas krastos nav nemaz tik viennozīmīga, 
jo reizēm tā ir cīņa par zvejošanas teritori-
jām. No Indijas un Pakistānas brauc lielas 
zvejas laivas un zvejo klanu teritorijās. 

21. gadsimta sākumā Āfrikas austrumos eso-
šā Somālijas Federatīvā Republika pilsoņu kara, 
ekonomisko un politisko satricinājumu rezultā-
tā faktiski beidza pastāvēt kā vienota valsts un 
sašķēlās vairākos daļēji neatkarīgos reģionos. 
Centrālās varas neesamība, politiskais haoss, 
ekonomiskais sabrukums, valdošā nabadzība ra-
dīja priekšnoteikumus jūras pirātisma uzplauk-
šanai, un Adenas jūras šauruma ūdeņi kļuva ļoti 
bīstami kuģošanai. Piekrastē bāzētie pirāti laupī-
šanas nolūkos uzbruka kravas kuģiem, bieži no-
laupīja kuģa ekipāžas, lai vēlāk pieprasītu izpir-
kumu, laupīja un bojāja materiālās vērtības. 
2008. gada decembrī, izpildot vairākas Apvieno-
to Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības pado-
mes rezolūcijas, Eiropas Savienības (ES) valstis 
uzsāka militāro jūras operāciju «Atalanta»*. 
Operācijai ir arī cits nosaukums  — EUNAVFOR 
(European Union Naval Force). 

MILITĀRĀS OPERĀCIJAS «ATALANTA» 

GALVENIE UZDEVUMI: 
— Vispasaules pārtikas programmas (World 

Food Programm — WFP) un Āfrikas Savienības 
misijas Somālijā (African Union Mission in So-
mali — AMISOM) kravas pārvadājošo kuģu aiz-
sardzība pret iespējamajiem pirātu uzbruku-
miem. WFP ir pasaulē lielākā humāno palīdzību 
sniedzošā organizācija, kura palīdz nabadzīgā-
kajām pasaules valstīm un kuras galvenais uz-
devums šajā reģionā ir pārtikas kravu piegāde 
pilsoņu kara haosā esošajiem Somālijas iedzīvo-
tājiem. AMISOM ir ar ANO mandātu izveidota 
Āfrikas valstu reģionāla organizācija, kuras gal-
venais uzdevums ir sniegt humāno palīdzību 
Somālijas iedzīvotājiem, kā arī militāru atbalstu 
Somālijas federālās pagaidu valdības kontrolēta-
jam karaspēkam;

— Āfrikas raga neitrālajos ūdeņos kuģojošo 
transporta kuģu aizsardzība pret pirātu uzbru-
kumiem, kā arī pirātisku aktu un laupīšanas uz-
brukumu novēršana Somālijas piekrastē;

— zivju nozvejas kontrole pie Somālijas.
Šobrīd militārajā jūras operācijā «Atalanta» 

piedalās 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. Šī ir 
pirmā kopējā Eiropas Savienības valstu jūras mi-
litārā operācija. Misijā ar saviem karakuģiem ir 
piedalījusies arī Ukraina un Kolumbija. Latvijas 
Republikas Saeima 2010. gada 2. septembrī pie-
ņēma lēmumu par mūsu valsts Nacionālo bru-
ņoto spēku karavīru līdzdalību militārajā operā-
cijā «Atalanta». Latvija šajā pretpirātisma operā-
cijā piedalās kopš 2011. gada, un līdz 2016. gada 
beigām militārajā operācijā «Atalanta» ir pieda-
lījušies 24 NBS karavīri. 

* Atalanta — mītiska sengrieķu varone, sieviete 
karotāja, meistarīga loka šāvēja.

EIROPAS SAVIENĪBAS 
MILITĀRĀ JŪRAS 
OPERĀCIJA «ATALANTA»
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�Sākums 4. un 5. lpp.

JŪRAS SPĒKI

Protams, vietējie par to nav priecīgi un 
dzen viņus prom, reizēm arī diezgan agre-
sīvi. Savukārt tie uzreiz ziņo par pirātis-
mu. Ir ļoti labi jāpārzina vietējās tradīcijas 
un sabiedrība, lai varētu izdarīt pareizus 
secinājumus.

— Vai paši sastapāties ar pirātiem?
— Visa dežūra bija salīdzinoši mierī-

ga, nevienu pirātu nesatikām, bet uz pa-
šām beigām, kad kuģis bija netālu no 
Seišelu salām, saņēmām izsaukumu. Kāds 
kravas kuģis bija divas reizes no laivas ap-
šaudīts ar prettanku raķetēm, par laimi, 
nevienu reizi tam netrāpīja. Ziņojumā bija 
informācija par aizdomīgu laivu, tādēļ 
mainījām kursu un devāmies to meklēt. 
Uz klāja esošais helikopters lidojuma laikā 
varēja nosegt 200 jūdžu rādiusu, tā kā ie-
spēja pirātus atrast bija diezgan liela. Bet 
viņi paši izdarīja kļūdu un atviegloja 
mums uzdevumu — veica otru uzbruku-
mu, un jau pavisam netālu no mums. 
Diezgan operatīvi viņus atradām, naktī 
sekojām un rītausmā notvērām. Laivā bija 
seši cilvēki, ieročus un dokumentus viņi 
bija izmetuši un stāstīja, ka esot parasti 
zvejnieki. Laivā bija apmēram tonna ben-
zīna, vairākas ūdens mucas un vecs tīkls, 
kam it kā bija jāapliecina, ka vīri patiešām 
interesējas tikai par zivīm. Tas gan viņiem 
nepalīdzēja, jo laiva un paši pirāti uzbru-
kuma laikā bija nofotografēti.

Tālāk seko liela birokrātija — aizturē-
tie ir jāceļ uz kuģa, tur viņiem jānodrošina 
atbilstošs serviss. Pēc tam ir lielas grūtības 
ar pirātu nodošanu atbildīgajām iestādēm 
krastā — parasti ir iesaistītas dažādas 
valstis, kurām ir atšķirīgas likumdošanas, 
tādēļ jāiesaista diplomāti. Mūsu gadījumā 
viss beidzās veiksmīgi, tikai buksēšanas 
laikā pirātu laiva piesmēlās ar ūdeni un 
nogrima.

— Kā «strādā» pirāti?
— Parasti pirāti darbojas no mātesku-

ģa, kas maskēts kā zvejas kuģis. Tam uz 

klāja ir daudz degvielas un ūdens krājumi, 
kā arī vairākas palielas zvejas laivas ar spē-
cīgiem motoriem, ko tur dēvē par skifiem. 
Liela motora jauda nepieciešama, lai tiktu 
līdzi kravas kuģim, kas pilnā gaitā ir visai 
ātrs.

Jūlijs — oktobris Somālijas piekrastē ir 
musonu laiks, kad okeānā ir lieli, līdz čet-
rus metrus augsti viļņi. Tajā laikā tālu no 
krasta neviens nelien, kaut kāda aktivitāte 
notiek tikai Adenas jūras līcī. Taču, kad 
musonu laiks beidzas — viss atdzīvojas.

Nav gan arī tā, ka šajā reģionā notiek 
tikai cīņa ar pirātismu. Tur netrūkst nele-
gālu preču, arī narkotiku tirdzniecības, 
kas ir ļoti izplatīta. Līdz ar to «Atalanta» 
ne tuvu nav vienīgā jūras operācija — ir 
arī citas, starp kurām notiek zināma sa-
darbība. Var teikt, ka šīs misijas veicina arī 
Eiropas, Āfrikas un Arābijas pussalas val-
stu sadarbību.

— Kas vēl īpaši palicis atmiņā no da
lības operācijā?

— Ļoti īpaša tradīcija saistās ar ekva-
tora šķērsošanu — tas ir īsts šovs uz kuģa. 
Parasti ir pieņemts ekvatora šķērsošanas 
laikā mest ūdenī tos, kuri to dara pirmo 
reizi. Pēc tam visi saņem sertifikātu, kas 
apliecina šo vēsturisko faktu. Drošības ap-
svērumu dēļ, jo ūdenī ir daudz haizivju, uz 
mūsu kuģa iztika ar ugunsdzēsības sistē-
mas iedarbināšanu, taču visi tik un tā bija 
slapji. Ir vēl daudz citu teatralizēta pasāku-
ma elementu.

— Kādi ir lielākie ieguvumi pašam 
no šīs dežūras?

— Katra diena nesa kaut ko jaunu, va-
rēju iepazīt citu valstu tradīcijas. Misijas 
laikā biju daudzās eksotiskās valstīs, kuras 
citādi droši vien nesanāktu apmeklēt. Pie-
mēram, Madagaskara — absolūti fantas-
tiska zeme, ar ļoti skaistu, mežonīgu dabu. 
Jāsaka gan, ka tajā pasaules malā ar vides 
tīrību pārāk neaizraujas — viss ir diezgan 
pamatīgi piemēslots, kaut cik sakoptas ir 
tikai tūristiem domātās vietas. 

Tomēr lielākais ieguvums, protams, ir 
unikālā pieredze, dienot uz pavisam jau-
nas fregates. Tā tomēr bija reāla kaujas 
dežūra, līdz ar to varēju apgūt visus īstos 
kaujas grupas procesus, operāciju vadīša-
nu, arī valodas prasme uzlabojās. Latvijā 
tādu pieredzi būtu ļoti grūti iegūt, tās būtu 
milzu izmaksas. Protams, arī jauni draugi 
ir iegūti, sakarus uzturam joprojām. Ja 
man nebūtu ģimenes, labprāt brauktu vēl-
reiz. Tomēr jāteic, ka pieci mēneši ir visai 
daudz. Pēc kāda laika Āfrikas jau ir gana 
un prasās pēc Latvijas zaļās dabas.   
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ZEMESSARDZE

Ieva Karlsberga, 
virsleitnante, ZS 2. Vidzemes brigādes Civilmilitārās sadarbības  
nodaļas priekšniece.
Autores foto.

No 9. līdz 28. aprīlim Alūksnes novada «Meža Strautiņos» no-
tika Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes rīkotā zemessargu mili-
tārās pamatapmācības nometne, kurā piedalījās 34 zemessargi no 
Zemessardzes 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigādes, 
kā arī no Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības. 

Nometnē zemessargi apguva lauka kaujas iemaņas, kaujas 
šaušanas pamatprincipus, topogrāfiju, pirmo palīdzību, ierindas 
apmācību, kā arī uzlaboja fizisko sagatavotību.

Vienlaikus nometnē notika arī Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes nodaļas līmeņa komandējošā sastāva apmācība. Tajā ze-
messargi, kuri vienībās pilda nodaļas komandiera pienākumus, 
pilnveidoja iemaņas darbā ar personālsastāvu, pavēļu sagatavoša-
nā un došanā, kā arī pildīja nodaļas komandieru pienākumus.

Nometnes noslēguma dienā apsveikt pamatapmācības no-
metnes dalībniekus bija ieradušies ap 40 viņu ģimenes locekļi, 
kuri ar interesi uzklausīja nometnes priekšnieka galvenā virsser-
žanta Ulda Velika stāstījumu par nometnes norisi, apskatīja un 
izmēģināja zemessargu ekipējumu, kā arī kopā ar zemessargiem 
baudīja pusdienas.

Ievērojot tradīcijas, nometnes laikā instruktori izvirzīja labā-
kos zemessargus. Šoreiz tie bija divi — zemessargs Vents Lasis no 
Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības un zemessardze Sanita 
Grosberga no Zemessardzes 27. kājnieku bataljona. 

Vents Lasis Zemessardzē dien jau pusotru gadu. Viņš atzina, 
ka trīs nedēļu nepārtraukts pamatapmācības process ir efektīvāks 
nekā to pašu prasmju apgūšana nedēļas nogalēs, kas aizņem 
daudz ilgāku laiku. «Uzskatu, ka tas bija pareizs lēmums, lai gan 
izbrīvēt trīs nedēļas ir ļoti grūti, taču, ja uz apmācībām nāk tikai 
brīvdienās, tas nav tik efektīvi.» Lai piedalītos trīs nedēļu nomet-
nē, Vents savā darbavietā — Rīgas domē — devies bezalgas atva-
ļinājumā. Jautāts, kas nometnē bijis visgrūtākais, Vents sacīja, ka 
tā bijusi fiziskā slodze, jo pēdējos astoņus gadus viņš lielākoties 

strādājis sēdošu darbu pie datora. Savukārt kā lielāko un vienlai-
kus vērtīgāko izaicinājumu Vents Lasis minēja iespēju sadarbo-
ties un saprasties ar dažāda vecuma cilvēkiem, kam katram ir 
savas intereses, pieredze un paradumi. «Tas bija vērtīgi personī-
gajai izaugsmei.»

Labākā nometnes zemessarga tituls Ventam Lasim bijis pār-
steigums, par to viņš nav domājis un darījis visu, ko spējis. «Šī 
nometne man bija kā sava veida atvaļinājums, jo atpūtos no dar-
ba, ikdienas steigas un apkārtējiem,» gandarījumu pauda Vents. 

Sanita Grosberga ikdienā ir vadītāja mazam Latvijas mājra-
žotāju veikaliņam Cēsīs. Zemessardzē viņa iestājās pavisam ne-
sen — šī gada februārī. «Vēlējos lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
veikt fiziskās aktivitātes un iegūt daudz jaunu zināšanu. Uz pa-
matapmācības nometni devos, lai sevi izzinātu, jo vēlējos saprast, 
vai varu būt zemessargs par visiem 100 procentiem. Mācību sā-
kums bija grūts, dienas režīms ļoti intensīvs. Katru dienu in-
struktori mācīja ko jaunu, lai mēs — kursanti — būtu sagatavoti 
jebkurai situācijai, būtu psiholoģiski un fiziski spēcīgi. Nometnē 
viennozīmīgi grūtākais bija tas, ka visām darbībām bija laika li-
mits, bet meitenēm jau patīk izbaudīt dušu un pucēties, taču tas 
viss bija jāaizmirst,» pēc nometnes pastāstīja Sanita. Viņa atzina, 
ka visgrūtākais bijis nakts uzdevums. «Pa nakti lija lietus, ļoti no-
salu, bet viss, ko man iemācīja, padarīja mani tikai stiprāku. To, 
ka nevajag grūtībās padoties, bet tieši pretēji — ir jācīnās, lai kaut 
ko sasniegtu, es tagad mācu arī savai meitiņai.» 

Apbalvojums kā labākajai zemessardzei Sanitai bijis liels pār-
steigums. «Nometnes laikā mēs nezinājām, ka no zemessargiem 
kādu apbalvos. Es vienkārši pildīju visus uzdotos uzdevumus tā, 
kā mums mācīja, un darīju to, lai izprastu, nevis tikai darīšanas 
pēc. Ar pamatapmācības nometni esmu ļoti apmierināta, ir pada-
rīta darba izjūta un liels gandarījums par paveikto. Tomēr zinu, ka 
šis ir tikai sākums, un turpinājums noteikti būs, lai atkal apgūtu 
kaut ko jaunu un sevi pilnveidotu. Vēlos pateikt lielu paldies vi-
siem instruktoriem par pretimnākšanu un atbalstu brīžos, kad 
kaut kas neizdevās. Nodaļas kurators mums iemācīja, ka mēs 
katrs esam vienas rokas pirksti, bet visi kopā dūre, un dūrei ir 
spēks.»  

PAMATAPMĀCĪBAS NOMETNE — 
IZAICINĀJUMS UN GANDARĪJUMS 
ZEMESSARGIEM
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Džoanna Eglīte
Foto — Gatis Dieziņš.

Zemessardzes 44. kājnieku bataljons 
Latvijā aizsāka tradīciju rekrutēšanas 
plakātos parādīt savus karavīrus viņu 
ikdienas darba apģērbā un turpat 
līdzās — militārajā formā. Tā tiek 
uzsvērts, ka abas dzīves ir savienojamas, 
un Zemessardze ir tā, kas šos dažādos 
cilvēkus — mediķus, matemātiķus, 
celtniekus, uzņēmējus, sportistus — 
vieno. Bataljona komandieris 
pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris 
saka — Zemessardze ir vieta, 
kur neatkarīgi no sociālā slāņa un 
turīguma pakāpes būt kopā ar līdzīgi 
domājošiem cilvēkiem, kuri jūt 
mīlestību pret savu zemi un atbildību 
par savu valsti. 

Liepājas reģionā, ko aptver 44. kājnie-
ku bataljons, vēlme iestāties brīvprātīgo 
valsts aizstāvju rindās arvien pieaug. Dažu 
gadu laikā jaunu zemessargu skaits dubul-
tojies. Bataljona pārstāvji aktīvi uzrunā 
kurzemniekus dažādos pasākumos un pat 
lielveikalos, uz dienu izvietojot Zemessar-
dzes stendu. «Ir pagājis laiks, kad cilvē-
kiem Kurzemē bija jāstāsta, kas ir Zemes-
sardze. Cilvēki to zina. Pašreiz ir jāuzrunā 
individuāli, jāpamodina interese, patrio-
tisma jūtas, vēlme iegūt jaunu pieredzi un 
prasmes,» saka Vilmārs Vecvagaris. Viņš 
arī novērojis, ka kopš krīzes Ukrainā iz-
teikti mainījusies izpratne par reāla ap-
draudējuma varbūtību. «Līdz tam likās 
neiespējami, ka Eiropā varētu risināties 
karadarbība. Pašreiz mēs saprotam — tā ir 
realitāte. Veids, kā nepieļaut, lai mēs ko 
līdzīgu piedzīvotu, ir laikus pretdarboties 
un attīstīt savas militārās spējas. Zemes-
sardze ir katram Latvijas pilsonim pie-
ejams veids, kur apliecināt, ka viņam rūp 
šī valsts un mūsu nākotne,» uzsver Vilmārs 
Vecvagaris. 

Komandieris gan neslēpj, ka Kurzemē 
joprojām jūtama ekonomiska nestabilitā-
te, kas mudina cilvēkus doties strādāt uz 
ārzemēm. Vajadzība nodrošināt ģimenei 
iztiku ir prioritāra attiecībā pret rūpēm 
par savas zemes aizsardzību. «Arī šodien 

bija atnācis zemessargs, kurš lūdza rast 
iespēju uz laiku apturēt viņa dienestu, jo 
jādodas darbā ārpus Latvijas.»

Pašreiz Kurzemes zemessargu rindas 
arvien vairāk papildina jauni cilvēki — 18 
līdz 25 gadus veci. Aptuveni 20% jauno 
zemessargu ir sievietes. Vaicāts, kā piere-
dzējušie zemessargi uzņem jaunos, ko-
mandieris atzīst, ka ar pateicību. Bataljonā 
visi apzinās — jo vairāk karavīru, jo lielāka 
kopējā jauda. «Turklāt ir ļoti jūtama vēlme 
nokomplektēt vienības, lai vienam nav jā-
aizstāj vairākus citus cilvēkus, jāpilda viņu 
pienākumi, bet lai katrā vietā būtu savs 
zemessargs speciālists.» 

— Ja cilvēks ieinteresējas un atsaucas 
aicinājumam pieteikties Zemessardzē, 
kāda apmācība viņu sagaida?

— Iesākumā interesentiem sniedzam 
pirmsapmācību, kuras laikā iepazīstinām 
ar Zemessardzi, turpmāko mācību satu-
ru, disciplīnas, fiziskās un psiholoģiskās 
sagatavotības prasībām. Tikai pēc tam, 
kad cilvēks izsver pirmsapmācībā gūto 
pieredzi un samēro to ar savu gatavību ie-
saistīties, notiek svinīgā zvēresta došana. 
Tas ir simbolisks brīdis, tādēļ vienmēr 
cenšamies to sagatavot emocionālu un at-
miņā paliekošu. Pēc zvēresta seko pa-
matapmācības kurss, ko apgūst ikviens 
bruņoto spēku kareivis. Pamatapmācības 
kursā apvienotas visas nepieciešamās 

 pamatzināšanas — ierindas mācība, re-
glaments, taktikas pamati, šaušana, ieroču 
iepazīšana, pirmās palīdzības sniegšana, 
orientēšanās apvidū ar kompasu un karti. 
Pēc pamatapmācības kursa ir apmācība 
specializācijā. Ir virkne jomu, kurās ze-
messargs var specializēties. Var padziļinā-
ti mācīties glābēja darbu (apgūt medicīnas 
prasmes un teoriju), autovadītāja (mācī-
ties braukt ar militāro transportu), ložme-
tējnieka, granātmetēja vai sakarnieka spe-
cializāciju. Kad tā iegūta, seko kolektīvā 
apmācība — nodaļas, vada, rotas līmenī. 
Lauka taktiskajās mācībās «Namejs 2018» 
piedalīsimies kā bataljons un trenēsim sa-
vas spējas saskaņoti darboties.

— Cik ilgs laiks paiet, līdz zemes
sargs kļūst par pilnvērtīgu karavīru? To 
var mērīt laikā vai apgūto mācību dau
dzumā?

— Aptuveni pusgada laikā zemessargs 
apgūst pamatapmācības kursu. Speciali-
zācijas apgūšanai nepieciešami daži mē-
neši. Vairāki mēneši paiet, kamēr zemes-
sargs gūst pieredzi dažāda līmeņa kolektī-
vās mācībās. Ja cilvēks savu dalību Zemes-
sardzē uztver nopietni un atbildīgi un 
velta laiku, lai mācītos, aptuveni pēc gada 
viņš jau ir karavīrs.

— Ir priekšstats, ka jābūt ļoti labā 
fiziskā formā, lai darbotos Zemessar
dzē. Vai neticība saviem spēkiem var 
būt iemesls, kas cilvēkus attur pievieno
ties zemessargiem?

— Jau latviešu tautasdziesma māca: 
acis darba izbijās, rokas darba nebijās. To 
noteikti var attiecināt uz stāšanos Zemes-
sardzē. 

Mana pieredze neliecina, ka cilvēkiem 
būtu slikta fiziskā sagatavotība, turklāt iesā-
kumā mēs neprasām pildīt normatīvus. 
Pārbaudām kopējo fizisko un veselības 
stāvokli. Zemessarga dzīve ir samērā aktī-
va, daudz laika paiet ārā, dabā. Šie apstākļi 
nereti kļūst par labu motivāciju vairāk pie-
vērsties fiziskām aktivitātēm arī ikdienā. 

Pamatapmācības kursā viena nakts jā-
pavada poligonā, teltī ar krāsniņu astoņiem 

ZEMESSARDZE

Turpinājums 10. lpp. �

ZEMESSARDZES BATALJONAM 
JĀSPĒJ DARBOTIES KĀ 
AUTONOMAI KAUJAS VIENĪBAI
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cilvēkiem, bet viena — individuāli gu-
ļammaisā, teltenē. Tomēr nakts mežā ne-
prasa pārcilvēciskas spējas. Pagājušogad, 
kad pamatapmācības kursā jaunie zemes-
sargi gulēja jaunajos, siltajos guļammai-
sos teltīs divdesmit grādu salā, viņi pēc 
tam sūdzējās, ka saluši. Kad sanācām ko-
pā un analizējām apstākļus, izrādījās, ka 
līdz naktsmieram teltis atstātas vaļā — tās 
piepildījis aukstais gaiss. Zem guļammai-
siem nebija salikti zari — cilvēki gulējuši 
uz sasalušas zemes. Ja to visu ņem vērā, 
var piedzīvot pavisam citu nakti mežā — 
bez salšanas. 

— Kādas izaugsmes iespējas ir brīv
prātīgam zemessargam?

— Labi komandieri — līderi ir svarīgi 
jebkura līmeņa vienībā. Savu zemessargu 
vidū meklējam šos līderus — cilvēkus, ku-
ri uzņemas atbildību, spēj sadalīt pienāku-
mus, ir disciplinēti, orientēti uz kaujas 
gatavību. Kad pamanām zemessargu ar 
šādām dotībām, pēc pusotra, diviem ga-
diem piedāvājam iespēju apgūt papildu 
zināšanas kursos, pēc kuru beigšanas viņš 
iegūst kaprāļa pakāpi un kļūst par nodaļas 
komandieri. Daži zemessargi izjūt militā-
ro dienestu sev tik ļoti atbilstošu, ka iestā-
jas profesionālajā dienestā vai uzsāk mācī-
bas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. 

— Kas vēl cilvēkus ieinteresē turpi
nāt aktīvu dalību Zemessardzē? Varbūt 
tā ir finansiālā kompensācija par dalību 
mācībās? Sadarbība un iespēja iepazīt 
citus bruņoto spēku veidus Latvijā? Vai 
arī motivē mācības kopā ar ārvalstu mi
litārajām vienībām?

— Domāju, ka finansiālā kompensā-
cija ir nevis motivācija, bet gan pateicība 
par iespējamām neērtībām, ar ko cilvēks 
saskaras, veltot Zemessardzes mācībām 
savas sestdienas un svētdienas. 

Savukārt iespēja iepazīt ne tikai Saus-
zemes spēku specifiku, bet arī Jūras un 
Gaisa spēku iespējas, kā arī starptautiskā 
pieredze noteikti zemessargus iedvesmo 
un motivē. Mēs regulāri braucam mācībās 
pie Zemessardzes 17. bataljona, lai attīstītu 
pretgaisa aizsardzības spējas. Kad rīkojam 
šaušanas mācības Šķēdē, sadarbojamies ar 
Jūras spēkiem — viņi mūs atbalsta ar kuģi 
jūrā, lai mācību teritorijā neienāktu kāda 
zvejas laiva un mēs varētu droši trenēties. 
Pagājušajā gadā Dānijā mēs piedalījāmies 
«Northern Strike» mācībās, bet viens mūsu 
bataljona vads devās uz ASV. Rīkojam ko-
pīgas mācības ar amerikāņiem arī Kurze-
mē, ar vienu amerikāņu karavīru rotu 
esam kopīgi darbojušies Liepājas lidlaukā. 

Zemessargiem līdzīgi profesionālā die-
nesta karavīriem ir azarts un sacensības 
gars gan sevi parādīt, gan pavērtēt citus. 
Nereti izdodas piedzīvot sajūtu, ka esam 
labā līmenī. Dažkārt pat neatpaliekam no 
profesionālu karavīru vienību sagatavotī-
bas. Lepnums un gandarījums ir dzinulis 
darboties tālāk ar vēl lielāku degsmi. 

— Kas ir tās vērtības, kuras jūs kā 
bataljona komandieris vēlaties attīstīt 
savos zemessargos?

— Zemessardzes bataljons ir mazākā 
vienība, kas ir spējīga pati autonomi karot. 
Strādāju pie tā, lai visos bataljona līmeņos 
būtu izpratne un pārliecība, ka mums jā-
trenē un jāattīsta spējas, kas nodrošina šo 
gatavību — pildīt uzdevumus arī apstāk-
ļos, ja nesaņemam ārēju atbalstu. Mums ir 
jādarbojas visos virzienos, trenējot un 
pilnveidojot netiešā uguns atbalsta, mo-
bilitātes, prettanku, mīnmetēju, pretgaisa 
aizsardzības un izlūkošanas spējas. Atšķi-
rībā no profesionālā dienesta, kur karavīri 
to mācās piecas dienas nedēļā, mūsu rīcī-
bā ir nedēļas nogales un brīvprātības prin-
cips. Tādēļ milzīga nozīme ir disciplīnai. 
Arī pašdisciplīnai — apzinoties, ka uz mā-
cībām ir jāierodas un, kad esi ienācis pa 
bataljona štāba vārtiem, tava otra dzīve 
paliek ārpusē. Te tu esi dienestā — tu esi 
karavīrs!   

Daina Ledāja ir medmāsa Liepājas 
reģionālajā slimnīcā, jau gadu — zemes-
sardze ZS 44. kājnieku bataljonā:

— Mans tētis ir zemessargs veterāns. 
Droši vien netieši gadiem viņš manī au-
dzinājis patriotismu un cieņu pret Latviju. 
Jau izsenis tētis ieviesa tradīciju valsts 
svētkus atzīmēt ģimenes lokā. Bet viņš ne-
kad nav spiedis vai virzījis mani izvēlēties 
militāru ceļu vai stāties Zemessardzē. Tā ir 
mana vēlēšanās. 

Pēc izglītības esmu medmāsa un jau 
piecus gadus strādāju savā profesijā. Kopš 
bērnības nodarbojos ar sportu — sporta 
skolā trenējos volejbolā. Šī aizraušanās 
joprojām nav mazinājusies. Ar meitenēm 
Liepājā esam izveidojušas savu koman-
du, aktīvi spēlējam un regulāri piedalā-
mies sacensībās. Lai attīstītu nepiecieša-
mo izturību, nodarbojos ar krosfitu. 
Mans dzīvesveids ir fiziski aktīvs. Es mīlu 
būt dabā. 

Neskatoties uz nosacītu sagatavotību, 
pamatapmācība Zemessardzē man tomēr 
bija ugunskristības, jo viegli nebija. No 
otras puses, tas bija tik liels piedzīvojums, 
ka nekad šo kursu nepieminu kā kaut ko 
grūtu un mokošu. Pamatapmācība ir brī-
nišķīgs laiks, kad var izjust saliedētību un 
vienotību, kas grūtos apstākļos rodas 
starp iepriekš nepazīstamiem cilvēkiem. 
Tur var piedzīvot, ko nozīmē komandas 
gars, — biedri nekad neatstāj to, kurš gata-
vojas padoties. Attiecības balstās uz sav-
starpēju palīdzību, atbalstu grūtā brīdi. Tā 
ir ļoti īpaša pieredze.

 Mums bataljonā ir ļoti labs ekipē-
jums — esam nodrošināti ar pilnīgi visu, 
kas nepieciešams, — guļammaisu, telteni, 
katliņiem, kabatas bateriju, militāro formu, 

�Sākums 8. lpp.

dubulto silto veļu, bruņuvesti. Smejos, ka 
man vajadzīgs atsevišķs skapis, kur glabāt 
ekipējumu.

Zemessardzē esmu izjutusi arī ļoti aiz-
kustinošas un dziļas patriotisma jūtas, 
piemēram, piedaloties parādē vai ejot lāpu 
gājienā. Patiesībā ikreiz, kad uzvelku for-
mu, mani pārņem īpašas jūtas. Lepnums. 
Stingra stāja.

Kādēļ izlēmu pieteikties Zemessardzē? 
Man grūti nosaukt vienu izšķirošu iemes-
lu. Drīzāk varu prātot, kāpēc jau labu laiku 
iepriekš neizvēlējos iestāties Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā. Zemessardzē ma-
na specializācija ir glābējs. Bet tagad ir 
nostabilizējusies vēlme nopietnāk saistīt 
savu dzīvi ar militāro jomu, tādēļ izvēlējos 
turpināt izglītību un iegūt ārsta palīga dip-
lomu. Militārā dienestā uzņem ārsta palī-
gus. Mediķa darbs dienestā, manuprāt, ir 
ļoti dinamisks, un tajā ir liela dažādība, ko 
gribu piedzīvot.

Kādus cilvēkus es uzrunātu pievieno-
ties Zemessardzei? Tos, kuriem ir svarīga 
šī valsts un kuri vienlaikus ir aktīvi — gan 
fiziski, gan spējā uzņemties atbildību. 

ZEMESSARDZE

PIEREDZE 
ZEMESSARDZĒ
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DABA

Kameras ir uzstādītas pie zaļās vārnas būra Ādažu militārajā 
poligonā. Te ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, 
bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona 
centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, 
kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni — zaļā vār-
na, rubenis, vakarlēpis, pupuķis u.c. Tiešraidi no zaļās vārnas 
būra nodrošina Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts 
«Putni Ādažos». Adreses uz tiešsaistes kanāliem atrodamas mā-
jaslapā www.putniadazos.lv.

Šis būs jau trešais gads, kad tiešraidē ir iespējams vērot noti-
kumus zaļās vārnas būrī. Pērn pavasarī būri bija izvēlējies tītiņu 
pāris, taču zaļās vārnas tēviņš ar gredzenu [AL] tītiņus «izlika no 
mājas». Diemžēl zaļās vārnas tēviņš nevienu mātīti tā arī nepār-
liecināja ligzdot šajā būrī. Tomēr visu vasaru līdz augusta vidum 
viņš pieskatīja būri, un to regulāri apciemoja arī citas zaļās vār-
nas, kopā vismaz 12 dažādi putni.

Arta Krūmiņa,
projekta «Putni Ādažos» komunikācijas vadītāja.

TOP GRĀMATA PAR 
NACIONĀLAJIEM 
BRUŅOTAJIEM SPĒKIEM 

Nākamajā gadā atzīmēsim divas mūsu karavīriem nozīmīgas 
jubilejas — jūlijā Latvijas armijas simtgadi un oktobrī Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) 25. jubileju. 

Par godu šīm gadskārtām tiek gatavots izdošanai jauns darbs 
«NBS 25  gadu vēstures grāmata». Nosaukums vēl tiks precizēts, 
un grāmatu paredzēts izdot 2019. gada jūlijā. Darbs tiek veidots 
kā krājums, kura pamatdaļā būs ierindā esošo un atvaļināto kara-
vīru atmiņas, redzējums un personīgie secinājumi  par Latvijas 
mūsdienu bruņotajiem spēkiem, to veidošanos un attīstību. Atse-
višķu cilvēku stāstījumu savstarpēji saistīs vienību vēstures galve-
no notikumu hronoloģija, izraksti no dažādiem dokumentiem, 
piemēram, pavēlēm. Grāmata nebūs zinātnisks pētījums, bet ret-
rospektīvi atspoguļos mūsu kopīgi paveikto 25 gadu laikā dažādu 
karavīru skatījumā. 

Informācija tiks sniegta pēc kalendārā principa — pa spēku 
veidiem un atsevišķām vienībām pēc to dibināšanas laika. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta situācijas aprakstam pirms NBS izveides 
un apstākļiem, kādos tika dibinātas mūsu pirmās bruņotās vienī-
bas. Grāmatā būs fiksēti vairāku simtu karavīru vārdi, kuri pirmie 
zvērēja kalpot Latvijas Republikai. 

Lai sniegtās ziņas būtu objektīvs skatījums no dažādiem ra-
kursiem, savas atmiņas un viedokļus paudīs ne tikai ģenerāļi un 
pulkveži, bet arī leitnanti, seržanti, zemessargi, kareivji un matro-
ži. Pašreiz ir jau pierakstīts 103 cilvēku stāstījums. Vēl vismaz tik-
pat daudz ir jāizdara līdz gada beigām. 

Krājuma beigās tiks ievietoti vairāki rādītāji, proti, par grā-
matā minētajām personām, Latvijā un ārvalstīs notikušajām mi-
litārajām mācībām, kurās piedalījušies mūsu karavīri, bijušajām 
Aizsardzības spēku un NBS vienībām līdz bataljona un atsevišķo 
rotu līmenim un cita informācija. 

Vēlos izteikt pateicību visiem, kas ir jau snieguši savu atbalstu 
un palīdzīgu roku krājuma tapšanā.

Jānis Hartmanis, atv. pulkvedis, krājuma sastādītājs.

Vaboles, siseņi un sienāži ir galvenā zaļās vārnas barība. Mēdz ķert 
arī rāpuļus, abiniekus un sīkus zīdītājus. Zaļā vārna medījumu 
nolūko, sēžot uz paaugstinājuma, un tad pikē lejup, lai to satvertu, 
vai arī ķer kukaiņus lidojumā. Rotējošā lidojuma dēļ radies arī putna 
angliskais nosaukums «Roller». Foto — M. Maskalāns.

LIFE+ PROJEKTS 
«PUTNI ĀDAŽOS» 
AICINA TIEŠRAIDĒ 
VĒROT ZALĀS 
VĀRNAS 
LIGZDOŠANU

http://www.putniadazos.lv/
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Taivo Trams 
Foto — Ēriks Kukutis, Gatis Indrēvics, Valdis Sviķis.

13. maijā noslēdzās Igaunijas Aizsardzības spēku militāro 
mācību «Siil 2018» aktīvā fāze. «Siil 2018» jeb «Ezis 2018» 
ir līdz šim lielākās mācības kopš kaimiņvalsts neatkarības 
atjaunošanas — tajās piedalījās vairāk nekā 15 000 karavīru no 
13 valstīm. No dažādām Igaunijas spēka struktūrām, sabiedroto 
spēkiem, policijas un glābšanas dienestiem. Zīmīgi, ka šajās 
mācībās būtiska loma bija arī Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem.

Vispirms «Ezis 2018», tad «Namejs»
Latvijā līdzīga mēroga militārās mācības, kas iezīmēs četru ga-

du militāro mācību cikla noslēgumu, vēl tikai notiks — tās būs 
«Namejs 2018». Igaunijā jau notikušās mācības «Siil 2018» testēja 
ne tikai mūsu ziemeļu kaimiņvalsts Aizsardzības spēku militāro 
varēšanu un spēju sadarboties ar partneriem, bet arī deva iespēju 
vēl pirms «Nameja» iemēģināt savus spēkus arī Latvijas bruņoto 
spēku pārstāvjiem. No Latvijas puses mācībās piedalījās Zemessar-
dzes 2. Vidzemes brigādes un Sauszemes spēku Mehanizētās kāj-
nieku brigādes vienības — kopumā gandrīz 500 karavīru un ze-
messargu, kā arī Latvijā izvietotās NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas karavīri no Kanādas, Itālijas, Spānijas un Albānijas.

«Zīmīgi, ka tik apjomīgas mācības notika divu valstu terito-
rijā — Latvijā un Igaunijā. Protams, lielākā daļa vingrinājumu 
notika Igaunijā, taču būtiska mācību daļa norisinājās arī Ziemeļ-
latvijā — Alūksnes, Apes un Valkas novadā, tostarp arī kaujas 
vingrinājums pilsētvidē,» stāsta Zemessardzes 2. Vidzemes brigā-
des komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš. Latviju pārstāvošās 
bruņoto spēku vienības gan darbojušās tikai Latvijas teritorijā, 
toties Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes pakļautībā mācību ak-
tīvajā fāzē atradās Igaunijas spēku kājnieku rota un prettanku 
vads. Latvijas vienību pārziņā bijusi konkrēta atbildības teritorija, 

savukārt nosacīto pretinieku lomu spēlēja Sauszemes spēku 
Mehanizētās kājnieku brigādes un NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas karavīri. «Pretinieks bija ļoti spēcīgs un mobils, kas 
mācību procesu padarīja dinamisku un maksimāli pietuvinātu 
reāliem kaujas apstākļiem,» atzīst M. Ozoliņš.

Svarīgi zināt, kas notiek pie kaimiņiem
Svarīgākais uzdevums, ko mācību laikā īstenoja Latvijas bru-

ņoto spēku pārstāvji, bija pārrobežu sadarbība — komandvadība, 
kontrole un koordinācija. Mācību veiksmīgai norisei un atbal-
stam sekmīgi iesaistījām arī Valsts policijas un Valsts robežsardzes 
pārstāvjus. Vienlaikus tika pilnveidota arī Latvijas un Igaunijas 
brigādes līmeņa vienību spēku savietojamība un savstarpējā sa-
darbība taktisko operāciju veikšanā. «Protams, igauņiem tās 
bija nacionāla mēroga mācības, taču mēs galvenokārt strādā-
jām, koncentrējoties uz savām vajadzībām. Vienlaikus tā bija arī 
laba iespēja uzzināt, kas notiek pie kaimiņiem, jo starpvalstu 
sadarbība ir ļoti svarīga. Tas arī bija viens no mūsu svarīgākajiem 
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uzdevumiem, taču mēs palikām savā atbildības rajonā — igauņi 
divas dienas darbojās pie mums,» stāsta M. Ozoliņš.

Mācību «Siil 2018» laikā notika arī Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes paaugstinātās gatavības rotu vadu sertifikācija. «Šīs mācī-
bas tam kalpoja kā platforma — ļoti laba izdevība un apstākļi uzde-
vuma veikšanai. Pirms tam gatavojoties jau bijām ieguldījuši ļoti 
daudz darba un laika, tādēļ bija pārliecība, ka varēsim to izpildīt.»

Gandrīz īsta kauja pilsētā
Pildot savu kaujas uzdevumu, Latvijas pārstāvji virzījās no 

Alūksnes puses gar Gauju tālāk līdz Valkai, veicot bataljona treni-
ņu doto aizsardzības uzdevumu izpildei. «Siil 2018»  noslēdzās ar 
divas dienas ilgu vingrinājumu pilsētvidē, kas norisinājās Valkā. 
«Parasti šādus vingrinājumus pilsētās organizē ļoti reti, izņēmums 
ir, piemēram, tādas vietas kā Skrundas militārā pilsētiņa. Šoreiz 
viss norisinājās dzīvā, kustībā esošā pilsētā. Tā bija ļoti laba iespē-
ja gan pašiem saprast, ko īsti nozīmē kauja apdzīvotā vietā, gan arī 
ļaut sajust iedzīvotājiem, ka mēs trenējamies operācijām, kuras 
mums jāspēj īstenot, un ka mēs spēsim aizsargāt savus iedzīvotā-
jus,» skaidro Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris.

Sabiedrības interese par šīm aktivitātēm bijusi ārkārtīgi lie-
la  — galu galā iespēja būt drošībā un sekot līdzi pavisam īstai 
kaujas operācijai ir diezgan reta izdevība. «Daži jaunie puikas 
Valkā pat visu dienu bija klāt, sekoja līdzi visām mācību kaujas 
norisēm un uzdeva daudz jautājumu. Man ir liela pārliecība, ka 
daudzi no viņiem savā laikā nāks uz Zemessardzi un papildinās 
mūsu rindas,» teic M. Ozoliņš.

Liels izaicinājums bija arī šosejas A2 slēgšana. «Tā tomēr ir 
liela un svarīga transporta artērija. Taču arī darbības uz valsts no-
zīmes ceļiem ir jātrenē, un līdz šim tas nav darīts tādā līmenī. 
Protams, bija sastrēgumi, bija zināmas neērtības, bet lielākoties 
visi to saprata, pagaidīja un tad devās tālāk savās gaitās.»

Neskaidrības un problēmas risina uz vietas
Lai īstenotu tik sarežģītu uzdevumu, pirms tam nācies iegul-

dīt lielu darbu, informējot un sagatavojot sabiedrību. Uzdevumu 
un mācību norišu skaidrošana notikusi gan ar sociālo tīklu starp-
niecību, gan izvietojot informāciju apdzīvotās vietās un stāstot 
par gaidāmajām mācībām medijos. Papildus mācību laikā katrā 
bataljonā bija norīkotas īpašas civilmilitārās sadarbības grupas, 
kas uzdevumu izpildes laikā gājušas līdzi vienībām un risināju-
šas aktuālos jautājumus, piemēram, transporta plūsmas novirzī-
šanu, ugunsdrošības problēmas, privāto ceļu un teritoriju izman-
tošanu utt. «Jebkuru pretenziju gadījumā viss turpat uz vietas tika 
operatīvi atrisināts. Būtībā tie visi bija salīdzinoši elementāri jau-
tājumi, kas īpašu iedziļināšanos un kompleksus risinājumus ne-
prasīja. Visādā ziņā manā rīcībā nav informācijas, ka mēs mācību 
laikā būtu kaut ko sabojājuši vai arī kādam būtu pretenzijas pret 
mūsu darbībām,» akcentē pulkvedis M. Ozoliņš.

Interesantas un dinamiskas mācības
Gatavošanās dalībai mācībās «Siil 2018» sākusies jau pagājušā 

gada rudenī. «Mums bija daudz koordinēšanas sanāksmju, arī 
vairāki sakaru savietojamības treniņi. Martā notika mācību sce-
nāriju izspēlēšana ar datorsimulācijas palīdzību vienlaikus gan 
Latvijā, gan Igaunijā. Manuprāt, šo mācību būtiska nianse ir arī 
inženieru iesaiste uzdevumu veikšanā — inženieri veidoja šķērš-
ļus, lai atbalstītu kājniekus uzdevumu izpildē.» 

Tik ilgi darboties tāda mēroga militārajās mācībās, strādāt 
ar dažādiem pretiniekiem dažādā apvidū — tā ir lieliska un reti 
pieejama iespēja, kas iedvesmojusi mācību dalībniekus. 

«Varēja redzēt, ka ieguvēji ir visi mācību dalībnieki. Visiem 
bija interesanti, varēja redzēt aizrautību, dzirksteli acīs. No ļoti 
daudziem dzirdēju, ka šīs bijušas vienas no pašām interesantāka-
jām un dinamiskākajām mācībām,» teic Zemessardzes 2. Vidze-
mes brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš.   

MĀCĪBAS

LIEPĀJĀ JAUNIE ZEMESSARGI 
DOD ZVĒRESTU

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku ba-
taljonā notika jauno zemessargu svinīgā zvēresta došanas 
ceremonija. Bataljona rindas papildinājās ar 20 jaunajiem 
zemessargiem. Zvērestu  no zemessargu kandidātiem pie-
ņēma Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku 
bataljona komandieris pulkvežleitnants Vilmārs Vecvaga-

ris. Ceremonijā piedalījās un tika godināti labākie 44. kājnieku 
bataljona zemessargi un profesionālā dienesta karavīri. Pirms 
ceremonijas zemessargu kandidāti ar vēstures pētnieku Juri Raķi 
devās ekskursijā pa Latvijas Brīvības cīņu vietām Liepājā.

Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sa-
snieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem. 

Lai iestātos Zemessardzē, jāsazinās ar dzīvesvietai tuvāko Ze-
messardzes bataljonu un jāsaņem tālākie norādījumi. Informācija 
par prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir atrodama arī Zemes-
sardzes mājaslapas www.zs.mil.lv sadaļā «Prasības uzņemšanai». 
Tur atrodama arī Zemessardzes bataljonu kontaktinformācija. 

Sagatavojusi Guna Štolcere, ZS 4. Kurzemes brigādes štāba 
Civilmilitārās sadarbības nodaļas vecākā speciāliste.

Foto— Laila Dūna.
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http://www.zs.mil.lv/
http://www.zs.mil.lv/Dienests%20Zemessardze/Uznemsanas%20prasibas.aspx
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VIRSNIEKA SPECIĀLISTA KURSS

Džoanna Eglīte
Foto — G. Dieziņš un no L. Lecinskas  
un Ē. Dilānes personiskā arhīva.

Kara ārsts ir profesija, kas raisa 
romantiskas asociācijas un atsauc 
atmiņā tēlus no grāmatām un 
filmām. Varētu šķist, ka Latvijā 
šādas profesijas nav, bet patiesībā 
tā kļūst arvien pieprasītāka, un 
speciālistus meklē un apmāca 
Latvijas Nacionālā aizsardzības 
akadēmija (LNAA). Apzinoties, 
ka militāra konflikta gadījumā 
būs novēloti sākt mediķu iemaņu 
attīstīšanu nepieciešamās palīdzības 
sniegšanai, Nacionālajos bruņotajos 
spēkos (NBS) tiek veidotas jaunas 
darba vietas ārstiem — tos īpaši 
izglītojot un integrējot kopējā 
militārajā sistēmā. 

Ārstiem, kuri pašreiz pievienojas bru-
ņotajiem spēkiem, ir unikāla iespēja pie-
dalīties medicīnas sistēmas veidošanā 
Latvijas armijā. Savukārt individuālā lī-
menī darbs bruņotajos spēkos paver dur-
vis civilajiem ārstiem nepieejamai piere-
dzei: gan kopā ar Latvijas NBS kontingen-
tu doties starptautiskajās operācijās, iepa-
zīt pasauli un citu valstu kolēģus, strādājot 
plecu pie pleca misiju medicīnas centros, 
paralēli savai primārajai ārsta profesijai 
apgūt militāras iemaņas un virsnieka va-
dības prasmes, kā arī mācīties kara medi-
cīnu starptautiskos kursos dažādās pa-
saules valstīs.

Trīs mēneši starp civilu un 
militāru ārstu

Jūlija vidū Latvijas Nacionālajā aizsar-
dzības akadēmijā sāksies dokumentu uz-
ņemšana virsnieka speciālista kursā, kurā 
bez ārstiem var pieteikties arī vairāku citu 
NBS vajadzīgu specialitāšu pārstāvji — 
juristi, IT speciālisti, psihologi, diriģenti 
un kapelāni. LNAA prorektors pulk-
vežleitnants Aivars Krjukovs norāda, ka 
atšķirībā no ārstiem visu citu speciālistu 
pieplūdums Nacionālajos bruņotajos spē-
kos ir pastāvīgs un vienmērīgs. Savukārt 

izpratne, ka nepieciešams ievērojami pa-
lielināt ārstu skaitu Latvijas bruņotajos 
spēkos, veidojās salīdzinoši nesen — Uk-
rainas krīzes iespaidā. Tādēļ pašreiz visu 
specialitāšu ārsti tiek aicināti un īpaši gai-
dīti pievienoties Latvijas armijai. 

Speciālistiem, kuri vēlas pieteikties 
virsnieka speciālista kursā, jābūt ne vecā-
kiem par 39 gadiem, Latvijas pilsoņiem, ar 
labu veselību un savā nozarē iegūtu augst-
skolas diplomu. LNAA iestājpārbaudīju-
mos vērtē speciālista fizisko sagatavotību, 
psihoemocionālo briedumu un angļu va-
lodas prasmi. Apmācības kursa mērķis ir 
sagatavot profesionālus speciālistus dar-
bam Latvijas militārajā sistēmā — tā, lai 
veidotu priekšstatu par bruņoto spēku 
struktūru, dažādu līmeņu komandieru at-
bildību, bruņoto spēku spējām, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, ekipējumu, iero-
čiem, uzdevumu veikšanu lauka apstākļos 
un daudziem citiem militārā vidē būtis-
kiem jautājumiem. 

«Pašreiz kursā esam apvienojuši esen-
ci no visa, kas speciālistam jāzina, lai gūtu 
izpratni un vieglāk integrētos bruņotajos 
spēkos,» paskaidro pulkvežleitnants Ai-
vars Krjukovs. 

Apmācības ilgums virsnieka speciālis-
ta kursā ir gandrīz trīs mēneši, kuru laikā 
kursanti saņem stipendiju — sākot no 850 
eiro pēc nodokļu nomaksas, bet pēc tā 
veiksmīgas pabeigšanas viņi tiek nodroši-
nāti ar darbu bruņotajos spēkos un iegūst 
virsnieka dienesta pakāpi: speciālisti — 
virsleitnanta, sertificēti ārsti — kapteiņa.

LNAA prorektors apzinās, ka par jau-
najiem ārstiem šobrīd cīnās gan valsts 
slimnīcas, gan medicīnas centri. Taču viņš 
uzsver, ka ārsta darbs bruņotajos spēkos 
paver pieredzi, kādu nebūs iespējams pie-
dzīvot civilā mediķa dzīvē. Arī atalgojums 
NBS ir valsts medicīnai līdzvērtīgs un pat 
konkurētspējīgs. 

«Mediķus Latvijā sagatavo vairākās 
izglītības iestādēs, tomēr mācību procesā 
maz uzmanības tiek veltīts kara medicīnas 
tēmai, arī zināšanām par ārsta darbu mili-
tārajā sistēmā,» teic Aivars Krjukovs.

Pēc virsnieka speciālista kursa beigša-
nas kara mediķa specifiku bruņoto spēku 

ārsti apgūst NATO organizētajos praktis-
kos kursos. «Ārstam, kurš mums pievie-
nojas, jāapzinās, ka militāra konflikta ga-
dījumā, viņa darbs var noritēt diezgan 
skarbos, askētiskos un nebūt ne sterilos 
apstākļos. Piemēram, blindāžā. Ārsti ko-
lēģi no Ukrainas kara darbības zonas da-
lījās savā pieredzē, proti, dienas laikā tur 
ārsts apskata pat simt ievainotos, vienlai-
kus izvērtējot, kuri ir hospitalizējami, un 
organizējot šo palīdzību. Šāds darbs prasa 
spēju būt stabilam un lemt spējīgam aug-
stas spriedzes apstākļos,» uzsver NAA 
prorektors. 

«Arī ievainojumi no šķembām vai lo-
dēm un to ārstēšana ļoti atšķiras no civilā 
sektora ķirurgu un traumatologu ortopē-
du ikdienas pieredzes. Tāpēc ārsti, kuri 
izlēmuši pievienoties bruņotajiem spē-
kiem, tiek specifiski apmācīti.» 

Nākotnes perspektīva 
Beidzot virsnieka speciālista kursu, 

ārsta darba vieta var būt vienā no Nacio-
nālo bruņoto spēku medicīnas centriem, 
kur norit karavīru ambulatorā aprūpe, vai 
arī NBS Sauszemes, Jūras vai Gaisa spēku, 
kā arī Zemessardzes medicīniskās aprūpes 
centros. 

Pēdējo gadu laikā pašu karavīru pras-
me un gatavība sniegt pirmo palīdzību 
tiek daudz pamatīgāk un vairāk trenēta. 
No katriem astoņiem karavīriem divi pa-
dziļināti apgūst šīs zināšanas. Uz vadu — 
30—40 karavīru vienību  — jāpiesaista 
māsa vai ārsta palīgs. Uz bataljonu — līdz 

KLŪT PAR 
KARA ĀRSTU LATVIJĀ
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Latvijas Nacionālā aizsardzības akadē-
mija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde 
Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju vir-
zienu «Militārā aizsardzība», lai sagatavotu 
profesionāli izglītotu komandējošo un mi-
litāro speciālistu sastāvu — virsniekus — 
valsts aizsardzības nozarei. Virsnieks ir 
viena no trijām (kareivis, instruktors, virs-
nieks) bruņoto spēku karavīru profesijām. 
Virsnieki nodrošina militāro vienību un 
apakšvienību vadību. Virsnieki plāno, no-
drošina, kontrolē un vada militāro uzde-
vumu izpildi un atbild par padotajiem visu 
līmeņu vienībās.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju 
un apmācības programmām un kandidā-
tiem izvirzītajām prasībām var iepazīties 
akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, 
bet ar pieteikšanās kārtību un atlases pro-
cesu — bruņoto spēku tīmekļvietnes 
www.mil.lv sadaļā «Rekrutēšana», ne-
skaidrību gadījumā rakstot uz Rekrutēša-
nas un atlases centra elektronisko pasta 
adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa 
tālruni 67137137.

2018./2019. studiju gadā aizsardzības 
akadēmijā uzņems 120 kadetus.  Kandidā-
tu dokumentu pieņemšana studijām jau ir 
sākusies un notiks līdz pat 31. jūlijam.

Akadēmijā kadetus sagaida ne vien 
dinamisks mācību process, bet arī vairā-
kas priekšrocības, kādas nav citās mācību 
iestādēs: studijas ir bez maksas — tās tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; 
studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē 
un kadetiem tiek nodrošinātas karavīra 
sociālās garantijas. Kadetiem maksā ka-
ravīra algu (stipendiju), sākot no 850 eiro 
pēc nodokļu nomaksas. Kadetus nodro-
šina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta 
viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot 
Sporta kluba kompleksu. Latvijas Nacio-
nālajā aizsardzības akadēmijā ir pieejama 
bibliotēka ar plašu militārās un vispār-
izglītojošās literatūras un periodikas klās-
tu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un 
bezmaksas interneta pieslēgums.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem 
virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta 
bruņoto spēku vienībās. Dienot bruņota-
jos spēkos, virsnieks iegūst stabilitāti, 
turpmāku bezmaksas apmācību speciali-
tātē, svešvalodās un citās dienestam ne-
pieciešamās jomās, darbu komandā mācī-
bās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautis-
ko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, 
konkurētspējīgu atalgojumu un plašas so-
ciālās garantijas. 

Informāciju sagatavojusi 
majore Sandra Brāle, 

AM Militāri publisko attiecību 
departamenta Preses nodaļa.

1000 karavīru — medicīnas vads ar vairā-
kiem ārstiem. Viens no bruņoto spēku 
ārsta uzdevumiem ir pastāvīgi izglītot ka-
ravīrus — lasot lekcijas un vadot praktisku 
apmācību.

NBS mediķi, ja ir plānota situāciju iz-
spēle ar ievainotajiem, līdzīgi kā karavīri 
piedalās mācībās. Ārstu uzdevums ir pa-
stāvīgi trenēt evakuācijas organizēšanas 
prasmes — sadarbojoties ar valsts slimnī-
cām un glābšanas dienestiem. 

Pēc septiņu gadu darba bruņotajos 
spēkos ārstiem ir iespēja turpināt karjeras 
attīstību, apgūstot vecākā virsnieka spe-
ciālista kursu, kas ilgst deviņas nedēļas (tā 
saturs ir padziļināti militārs). Pēc tā sek-
mīgas apgūšanas ārsts iegūst augstāku — 
majora — militāro pakāpi. Atbilstoši tiek 
palielināts arī atalgojums, un rodas priekš-
nosacījumi vadošāku amatu piedāvāju-
mam armijas medicīnas sistēmā.  

PIEREDZE
Laura Lecinska, kapteine,  
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības  
3. reģionālā nodrošinājuma centra 
Medicīniskās aprūpes centra galvenā 
ārste, nepilni pieci gadi NBS.

Vēlme rast veidu, kā kļūt par ārstu mi-
litārā struktūrā, man bija kopš studiju ga-
diem Rīgas Stradiņa universitātē. Laikā, 
kad mācījos ģimenes medicīnas reziden-
tūrā, apstākļi dzīvē sakārtojās tā, ka varēju 
pieteikties virsnieka speciālista kursā 
LNAA. Tajā gadā apmācības ilgums tika 
mainīts no 10 mēnešiem uz 10 nedēļām — 
tas man šķita pieejami. 

Mācīties bija interesanti kopš pirmās 
dienas, jo apguvu jomu, kas man līdz tam Turpinājums 16. lpp. �

bija pilnībā nezināma un vienlaikus sais-
toša. Apmācība deva skaidru priekšstatu, 
kas militārā struktūrā ir kareivis, kas — 
instruktors un kas — virsnieks. To, kādi ir 
uzdevumi katrā no līmeņiem, kā notiek 
darba organizācija, plānošana, arī stratē-
ģisku skatījumu uz lietām. 

Pirmā darba vieta NBS man bija Saus-
zemes spēku Mehanizētajā kājnieku bri-
gādē, kur pamatuzdevums bija nodroši-
nāt un organizēt medicīnisko atbalstu pa-
augstinātas bīstamības nodarbībās, plānot 

Nacionālie bruņotie spēki 
aicina jauniešus ar vidējo un 
augstāko izglītību izvēlēties 
militāro karjeru un bez maksas 
studēt Latvijas Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā, lai 
apgūtu virsnieka profesiju, kas 
garantēs prestižu un sociāli 
nodrošinātu darbu vismaz 
turpmākos 20 dzīves gadus.

http://www.sargs.lv/
http://www.naa.mil.lv/
http://www.mil.lv/
mailto:rekrutesana@mil.lv
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NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra Rīgā jau-
nais ziņojums «Robotizētā trollēšana» (Robotrolling; https://
www.stratcomcoe.org/robotrolling-20181) liecina, ka tie, kas orga-
nizē manipulatīvas darbības ar tiešsaistes sarunu saturu, veic iz-
maiņas savas darbības taktikā. Iemesls šādai rīcībai varētu būt 
mikroblogu vietnes «Twitter» rīcība pret automatizēto program-
mu un robotprogrammatūru t.s. botu tviterkontiem krievu valo-
dā. Ziņojumā norādīts, ka novērojams straujš cilvēku pārvaldītu 
viltus troļļu kontu pieaugums, attiecīgi samazinoties automatizē-
tajiem robotprogrammatūru kontiem.

Kārtējais ceturkšņa ziņojums par robotizēto troļļošanu šo-
reiz pievēršas sociālo mediju automatizācijai. Šajā ziņojumā tiek 
analizēta automatizēto tviterkontu iejaukšanās sarunās un dis-
kusijās par NATO klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā laika posmā 
no 2017. gada novembra līdz 2018. gada janvārim. Pirmo reizi 
tajā ir iekļauti paziņojumi arī no Krievijas tiešsaistes sociālā tīk-
la «VKontakte».

Ziņojumā norādīts, ka sociālajos medijos veiktās ļaunprātīgās 
darbības šobrīd piedzīvo paaudžu maiņu. Ir samazinājušās pri-
mitīvās robotprogrammatūras, kas nekritiski popularizē saites uz 
dažādām ziņu vietnēm. Tās šobrīd tiek aizstātas ar koordinētiem 
troļļu kontiem, kas iejaucas kāda atsevišķa plašsaziņas līdzekļa 
informācijas satura komentāros vai sabiedrības elites sarunās.

Tviterī pēdējo mēnešu laikā ļoti strauji ir samazinājies auto-
matizēta satura apjoms par NATO aktivitātēm Baltijas valstīs un 
Polijā. Robotprogrammu tvītu skaits krievu valodā ir samazinā-
jies par 15 procentiem un angļu valodā par 20 procentiem. Pa-
augstinātas troļļošanas rezultātā gandrīz 50% visu krievu valodā 
izplatīto paziņojumu tiešā mērķauditorija ir citi tvitera lietotāji.

Kad sociālo mediju uzņēmumi iejaucas, lai attīrītu automati-
zāciju, tiem vajadzētu rūpēties par to, lai viņu ieviestās izmaiņas 
nedotu iespēju izmantot jaunas manipulācijas metodes. Iespēja 
vienā tvītā ietagot līdz 50 lietotājus jau šobrīd tiek izmantota 
ļaunprātīgi. Lai gan kopumā samazinās krievu valodā darbojo-
šās robotprogrammas, «Twitter» krievu valodā joprojām ir vai-
rāk piesārņots nekā angļu valodā.

Pēc — https://www.stratcomcoe.org/new-report-actors-
manipulating-online-conversation-are-changing-tactics.

Tulkojis NBS rezerves virsleitnants Kārlis Līdaka.

TIEŠSAISTES SARUNU 
MANIPULĒTĀJI 
MAINA TAKTIKU

medicīnisko nodrošinājumu ikdienā un 
kara darbības apstākļos, kā arī palīdzēt or-
ganizēt karavīru pirmās palīdzības apmā-
cības. Daudz laika pagāja poligonā, mežā, 
praktiski trenējot potenciāli ievainotu ka-
ravīru stabilizēšanu un transportēšanas 
plānošanu. Kā kontingenta ārsts NATO 
reaģēšanas spēku vienībai no Latvijas vei-
cu visus medicīnas jomas plānošanas un 
organizēšanas darbus, kā arī ārstniecību, 
atrodoties kvalifikācijas mācībās Spānijā 
un mācībās dežūras gadā. 

Mana esošā darba vieta, kurā strādāju 
vairāk nekā divus gadus, ir galvenokārt 
saistīta ar ārstniecības nodrošināšanu — 
sniedzam ambulatoro un dienas stacionā-
ra aprūpi gan mūsu, gan ārvalstu kontin-
genta karavīriem, kas izvietoti Latvijā. 
Vienlaikus vadošais amats ievērojami pa-
plašinājis manas funkcijas un prasmes. 
Darbs ir ļoti intensīvs, bet aizraujošs — 
domāju gan par personālvadību, gan iestā-
des attīstību, darba efektivizēšanu, pro-
blēmjautājumu risināšanu, sniedzu atbal-
stu citu kontingentu mediķiem un veicu 
virkni administratīvu un organizatorisku 
darbu, kā arī, protams, pieslēdzos ārstnie-
cības nodrošināšanā. Tā kā esmu lektore 
instruktore vienā no NATO kursiem, ir 
privilēģija būt iesaistītai gan Baltijas līme-
ņa, gan plašāka apmēra NATO kursu orga-
nizēšanā. Tas ir ļoti interesanti, jo dod ie-
spēju sevi daudzpusīgi pilnveidot.

Darba uzdevumi ārstiem NBS ir atka-
rīgi no vienības un amata specifikas. Tāpēc 

domāju, ka ikviens ārsts, kam ir simpātiska 
militārā joma, atradīs tieši savam rakstu-
ram, pieredzei un talantiem piemērotāko 
nišu. Ņemot vērā šī brīža iespējas, īpaši 
iedrošinātu ārstus, kas ir entuziasma pilni 
darboties, uzņemties atbildību, mainīt un  
uzlabot lietu kārtību, piedzīvot nestandar-
ta situācijas, tādējādi paplašinot savu pa-
saules redzējumu un profesionālās iema-
ņas gan medicīnas jomā, gan arī ārpus tās 
robežām. 

Ērika Dilāne majore,  
NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 
Medicīnas nodrošinājuma centra 
komandiere, 16 gadi NBS.
Mana specializācija medicīnā ir 

arodslimību ārsts. Pašreiz darbs lielā mērā 
ir saistīts ar cilvēku, procesu un naudas 
plānošanu un pārvaldīšanu. Tomēr intere-
se par medicīnu nav mazinājusies, tāpēc, 
lai nezaudētu kvalifikāciju un lai būtu tie-
ša saskare ar pacientiem, paralēli strādāju 
arī par ārsti.

Līdz šim esmu bijusi piecās starptau-
tiskajās operācijās. Neparastākā pieredze 
bija Centrālāfrikas Republikā, kur Latvijas 
kontingents piedalījās tikai šo vienu reizi. 
Āfrika patiesi ir cita pasaule — ar tropis-
kām infekcijām, par kurām iepriekš biju 
lasījusi tikai mācību grāmatās. Ļoti intere-
santa pieredze bija darbs kopā ar franču 
kolēģiem misijas medicīnas centrā. 

Līdzīgi kā karavīru ģimenes locekļi, 
arī manējie ar laiku ir pieraduši, ka uz 

vairākiem mēnešiem dodos prom no Lat-
vijas. Manuprāt, tas ģimenē ir iemācījis 
patstāvību, cieņu pret otra lēmumiem un 
lielāku saudzību pret laiku, ko pavadām 
visi kopā.

NBS ārstu štats, uzdevumi un pati 
struktūra piedzīvo strauju un plašu attīstī-
bu, tāpēc šī ir vērā ņemama darba vietas 
izvēle ļoti dažāda rakstura ārstiem — gan 
ambicioziem, gan tādiem, kuri novērtē ie-
spēju veidot jaunu medicīnas struktūru, 
gan tiem, kuri ir gatavi piedzīvot kara ārsta 
realitāti, gan tiem, kuri pamatā vēlas am-
bulatoru darbu ar pacientiem, kā arī ār-
stiem, kuri vēlas, lai līdztekus profesionā-
lām prasmēm būtu iespēja apgūt un īste-
not darbā plašākas atšķirīgas iemaņas.  

�Sākums 14. un 15. lpp. VIRSNIEKA SPECIĀLISTA KURSS

https://www.stratcomcoe.org/new-report-actors-manipulating-online-conversation-are-changing-tactics
https://www.stratcomcoe.org/new-report-actors-manipulating-online-conversation-are-changing-tactics
http://www.sargs.lv/
http://www.stratcomcoe.org/robotrolling-20181
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AKTUĀLI

EIROPAS AIZSARDZĪBAS FONDS 
ATBALSTA INOVATĪVU 
AIZSARDZĪBAS NOZARES 
PRODUKTU IZSTRĀDI

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus un pētnie-
kus iepazīties ar Eiropas Aizsardzības fonda iniciatīvu — Eiropas 
aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence 
Industry Development Programme) un tās sniegtajām iespējām 
inovatīvu aizsardzības projektu izstrādē. Šīs programmas mērķis 
ir veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās 
konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka 
finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās 
pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsar-
dzības industrijas nozares attīstībā. 

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši no-
zīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem kā inovāciju virzītājiem, kas ļauj līdzsvarot kon-
kurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kuras apvie-
nojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību paver iespējas 
šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas 
produktu izstrādē.

Lai arī pašreiz vēl noslēdzas darbs pie regulas izveides, sagai-
dāms, ka 2019. un 2020. gadā grantu veidā tiks piešķirti 500 miljo-
ni eiro konsorcijiem, kur ietilpst vismaz trīs institūcijas (gan pēt-
nieki, gan ražotāji) un kas pārstāv vismaz trīs Eiropas Savienības 
dalībvalstis. Regulas projekts pašreiz paredz līdz 20% finansēju-
mu sistēmu prototipu izstrādei un līdz pat 100% pārējo regulai 
atbilstošo darbību finansēšanai.

Paredzēts finansēt šādas darbības: jaunu inovatīvu produktu 
un tehnoloģiju izstrādi vai esošo produktu un tehnoloģiju uzla-
bošanu; pētījumus; riska mazināšanas testus; prototipu izstrādi; 
produktu/tehnoloģiju testēšanu; kvalifikāciju; sertifikāciju; teh-
noloģiju izstrādi, kas veicinātu produktu dzīves ciklu. Projekta 
dalībvalstīm ir jābūt kopēji izstrādātai tehniskajai specifikācijai 
un atbalstam no attiecīgo valstu aizsardzības ministrijām.

Iespējamās jomas, kas tiks atbalstītas, ir: informācijas un ko-
munikāciju tehnoloģijas un to savietojamība, mākoņprogram-
mēšana, droša satelītkomunikācija, kripto tehnoloģijas, kiber-
joma, jaunās paaudzes sensori, mākslīgais intelekts, robotika, 

bezpilotu sistēmas, pretdronu spēja; dronu spiets, autonoma 
jūras pretmīnu spēja, ISTAR tehnoloģijas. Atbalstāmo tehnolo-
ģiju saraksts vēl ir izstrādes stadijā. Paredzēts, ka iesniegtos pro-
jektus vērtēs neatkarīgi eksperti un pēc tam nodos dalībvalstīm 
apstiprināšanai.

Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas ie-
tvaros būtiska iezīme ir industrijas iniciatīvai, jo dalībvalstīm 
programmas darbībā tiks paredzēta ierobežota loma, proti, tās 
varēs balsot par piedāvātajiem projektiem, apliecināt attīstīto 
tehnoloģiju izmantojamību un lietderību, kā arī valstu eksperti 
varēs piedalīties projektu izvērtēšanā.

Lai veicinātu Latvijas aizsardzības industrijas iesaisti, Aizsar-
dzības ministrija regulāri konsultējas ar Latvijas Drošības un aiz-
sardzības industriju federāciju, kas pārstāv aizsardzības nozares 
uzņēmumus un pētniecības institūcijas. Latvijas Drošības un 
aizsardzības industriju federācija apkopo informāciju par poten-
ciālajiem projektiem, kurus varētu pieteikt Eiropas aizsardzības 
industrijas attīstības programmai. Tāpat sadarbībā ar Aizsardzī-
bas ministriju tiek apzinātas iespējas Latvijas uzņēmumiem un 
pētniekiem iesaistīties citu dalībvalstu atbalstītos projektos.

Šā gada 9. maijā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju 
federācija organizēja inovāciju domnīcu, kurā Aizsardzības mi-
nistrija informēja par aktualitātēm saistībā ar Eiropas Aizsar-
dzības fonda ietvaros paredzēto finansējumu un kopā ar ražotā-
jiem pārrunāja potenciālos Latvijas aizsardzības industrijas 
projektus — produktus, kas varētu tikt pieteikti Eiropas aizsar-
dzības fonda finansējumam. 

Latvijas uzņēmējus un pētniekus, kuriem ir interese iegūt 
precīzāku informāciju par Eiropas Aizsardzības fondu vai 
konsultēties par konkrētu aizsardzības nozares produktu, ko 
potenciāli varētu pieteikt fonda finansējumam, lūdzam sazi
nāties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsar
dzības investīciju politikas departamenta Industrijas un pēt
niecības atbalsta nodaļas vecāko referentu Mārci Balodi, nosū
tot epastu: marcis.balodis@mod.gov.lv.

Informācija par Eiropas Aizsardzības fonda iniciatīvu: 
europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-1476/.../
Factsheet%20Defence%20Fund.pdf 

Informācija par Latvijas Drošības un aizsardzības klastera 
inovāciju domnīcu: 

http://www.federacija.lv/lv/pasakumi/dak-inovaciju-
domnica-iepazisimies-ar-latvijas-piedavajumu-eiropas-
aizsardzibas-fondam-9520

Sagatavojusi Anete Gnēze, 
AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vadītāja.

Paredzēts finansēt šādas darbības: 
jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju 
izstrādi vai esošo produktu un tehnoloģiju 
uzlabošanu; pētījumus; riska mazināšanas 
testus; prototipu izstrādi; produktu/tehno
loģiju testēšanu; kvalifikāciju; sertifikāciju; 
tehnoloģiju izstrādi, kas veicinātu produk
tu dzīves ciklu.

http://www.sargs.lv/
mailto:marcis.balodis@mod.gov.lv
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-1476/.../
http://www.federacija.lv/lv/pasakumi/dak-inovaciju-
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 NEATKARĪBAS 
 ATJAUNOŠANAS DIENAS 
 MILITĀRĀ 
 PARĀDE 
 MADONĀ

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, 
kuriem nav iespēju apmeklēt valsts svētku 
parādi 18. novembrī Rīgā, nu jau par tra-
dīciju kļuvis 4. maijā Nacionālo bruņoto 
spēku dienu organizēt kādā no Latvijas 
novadiem. Šogad tā notika Madonā.

Svētku pasākumus ievadīja svinīgais 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
pateicības dievkalpojums Madonas Kris-
tus Karaļa katoļu baznīcā. Pēc tam viesi un 
augstākās amatpersonas devās uz Vienī-
bas laukumu, kur bija nostādītas parādes 
vienības. 

Militāro parādi, kurā piedalījās vairāk 
nekā 700 karavīru, zemessargu, jaunsargu, 
robežsargu, policistu un ugunsdzēsēju 
glābēju, komandēja Zemessardzes 2. Vid-
zemes brigādes komandieris pulkvedis 
Mareks Ozoliņš, bet to pieņēma Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, valsts bru-
ņoto spēku augstākais vadonis, kā arī aiz-
sardzības ministrs Raimonds Bergmanis 
un Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Svinīgajā uzrunā aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis uzsvēra Latvijas 
valstiskuma nozīmīgumu: «Ir pagājuši ti-
kai 28 gadi. Pasaules vēsturē tas nav daudz, 
bet mūsu valsts vēsturē tas ir daudz, jo otr-
reiz atgūtajā neatkarīgajā Latvijā esam no-
dzīvojuši jau ilgāk nekā pirmo reizi starp 
diviem pasaules kariem. Esam atjaunojuši 
un arī izveidojuši no jauna visu, kas pie-
deras neatkarīgai valstij. Esam piederīgi 

nozīmīgākajām starptautiskajām institū-
cijām un aliansēm, padarīts ir ļoti daudz. 
Jā, ne viss ir nācis viegli, ne viss ir ideāli, 
bet šodien ar patiesu lepnumu un svētku 
prieku esam pulcējušies mūsu Vidzemes 
pērlē — Madonā!»

Parādes priekšgalā Latvijas armijas 
karogu nesa Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes karavīri un zemessargi. Tālāk ie-
rindā soļoja Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes 25. kājnieku bataljona, 22. no-
drošinājuma bataljona, 27. kājnieku ba-
taljona, 31. kājnieku bataljona, 54. kaujas 
atbalsta bataljona, Štāba bataljona, Gaisa 
spēku un Mācību vadības pavēlniecības 
karavīri, kā arī Latvijas Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijas 2. kursa kadeti no 
Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku militā-
rās vadības programmām, Sauszemes 
spēku Mehanizētās brigādes 1. un 2. kāj-
nieku bataljona un NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas, Valsts 
robežsardzes, Valsts policijas, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vie-
nības. 

Lepni parādes ierindā soļoja jaunieši — 
Alūksnes, Amatas, Cēsu, Ērgļu, Limbažu, 
Madonas, Priekuļu un Smiltenes novada 
jaunsargi. Jaunsardzes karogu nesa Kris-
ters Rudevičs no Madonas ģimnāzijas, 
kurš šo godu izpelnījies par īpašiem sa-
sniegumiem apmācību procesā. Jaun-
sardzes vienību priekšgalā soļoja Cēsu 
novada jaunsargu vienības instruktors 
kapteinis Guntars Norbuts.

WWW.SARGS.LV
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Tehnikas parāde apmeklētājus priecē-
ja ar virtuozu gaisakuģu pārlidojumu, 
kam noteiktā kārtībā sekoja NBS kaujas 
tehnikas un transporta kolonna. Latvijas 
bruņoto spēku pašgājējhaubiču sistēmas 
iegādātas no Austrijas, lai pilnveidotu Lat-
vijas bruņoto spēku netiešā uguns atbalsta 
spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju piln-
vērtīgi integrēties NATO operācijās un 
mācībās. Parādē varēja redzēt arī iespaidī-
gās kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņu-
mašīnas CVR(T), ko NBS iegādājās no 
Lielbritānijas Sauszemes spēku mehanizā-
cijas projektā.

Ar neatslābstošu interesi parādes ap-
meklētāji vēroja arī sabiedroto valstu bru-
ņutehniku— Spānijas bruņoto spēku kāj-
nieku kaujas mašīnas «Pizarro», Kanādas 
bruņoto spēku vieglās kaujas bruņumašī-
nas, kā arī Slovēnijas un Albānijas bruņo-
to spēku militāro tehniku.

Tehnikas parādi noslēdza Gaisa spēku 
lidaparāti F-16 (Air Policing) un Mi-17, 
Valsts robežsardzes helikopteri «Agusta 
Bell 206B» un «Agusta 109E Power», ASV 
vadītās operācijas «Atlantic Resolve» ie-
tvaros Latvijā izvietotie helikopteri UH-60 
«Black Hawk», kā arī NATO gaisakuģu 
pārlidojums, kas veic NATO gaisa telpas 
patrulēšanu virs Baltijas valstīm.

Svētku dienas laikā madonieši un viesi 
vēroja militārās tehnikas un ekipējuma iz-
stādi, orķestru defilē un paraugdemon-
strējumus, kā arī futbola draudzības spēli.

Pēc parādes preses materiāliem 
sagatavojusi Zigrīda Krauze.

Foto — Gatis Dieziņš.

http://www.delfi.lv/temas/nacionalie-brunotie-speki
http://www.delfi.lv/temas/asv
http://www.sargs.lv/
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AR VIESTURA ORDEŅA IV ŠĶIRU 
APBALVOTI UN IECELTI 
PAR ORDEŅA VIRSNIEKIEM:

AR VIESTURA ORDEŅA V ŠĶIRU 
APBALVOTS UN IECELTS 
PAR ORDEŅA KAVALIERI:

AR VIESTURA ORDEŅA 
TREŠĀS PAKĀPES (BRONZAS) 
GODA ZĪMI APBALVOTS:

GODINĀM

Uldis Gūtmanis, Nacionālo bruņoto 
spēku Mācību vadības pavēlniecības Lat-
vijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
Ārvalstu mācību grupas klausītājs, ma-
jors, — par priekšzīmīgu dienestu, pašaiz-
liedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Nacio-
nālo bruņoto spēku attīstībā un Latvijas 
armijas teicamu reprezentāciju (1);

Arnis Krišjānis, Aizsardzības minis-
trijas Krīzes vadības departamenta Civil-
militārās sadarbības nodaļas vecākais re-
ferents,  — par nozīmīgo ieguldījumu 
valsts robežas demarkācijas procesa īste-
nošanā, valsts drošības nostiprināšanā un 
valstiskuma stiprināšanā Latvijā (2);

Aivars Ratkevičs, Latvijas Ģeotelpis-
kās informācijas aģentūras Ģeodēzijas un 
kartogrāfijas departamenta vecākais eks-
perts, atvaļinātais pulkvežleitnants, — par 
nozīmīgo ieguldījumu valsts robežas de-
markācijas procesa īstenošanā, valsts dro-
šības nostiprināšanā un valstiskuma stip-
rināšanā Latvijā (3).

Dmitrijs Jankovs, Nacionālo bruņoto 
spēku Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras 
komandieris, kapteiņleitnants, — par mi-
litāriem nopelniem, pašaizliedzīgu un 
priekšzīmīgu dienestu, ieguldījumu Na-
cionālo bruņoto spēku attīstībā, īpaši Jū-
ras spēku veidošanā un attīstībā (4).

Andris Ziemelis, Nacionālo bruņoto 
spēku Speciālo uzdevumu vienības štāba 
Sakaru nodaļas vecākais tehniķis, kaprā-
lis,  — par augsti profesionālu un priekšzī-
mīgu dienestu, ieguldījumu Nacionālo 
bruņoto spēku attīstībā (5).

RĪGAS PILĪ PASNIEGTI 
AUGSTĀKIE VALSTS APBALVOJUMI

Sagatavots pēc preses materiāliem. 
Foto — no Valsts prezidenta kancelejas.

2018. gada 3. maijā Rīgas pilī notika 
Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa 
un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā 
ceremonija.

Ar Viestura ordeni apbalvo par seviš-
ķiem militāriem nopelniem, kā arī par 
sevišķiem nopelniem nacionālās pretoša-
nās kustībā un valsts neatkarības aizstā-
vēšanā, valsts drošības un sabiedriskās 
kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, 
valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto 
spēku veidošanā un valstiskās apziņas ie-
audzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kal-
pošanai savai valstij un zemei un savas 
valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai. 1

2

3 5

4
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AR VIESTURA ORDEŅA IV ŠĶIRU 
APBALVOTI UN IECELTI 
PAR ORDEŅA VIRSNIEKIEM:

GRĀMATA

Jēkabsons, Ēriks. Latvijas un Ameri
kas Savienoto Valstu attiecības 1918.— 
1922. gadā. Latvijas vēstures institūta 
apgāds, Rīga, 2018. gads.

«Latvijas un ASV attiecības un to ģe-
nēze 1918.—1922. gadā atspoguļo, no vie-
nas puses, Latvijas ārējās politikas centie-
nus gandrīz par katru cenu nodrošināt 
savas valsts politisko un saimniecisko pat-
stāvību caur sakariem ar ASV, kas bija vie-
na no pasaulē politiski ietekmīgākajām un 
saimnieciski ietekmīgākā lielvalsts, turklāt 
pat apstākļos, kad otras puses oficiālā at-
tieksme bija ļoti vēsa un atturīga; no otras 
puses, uz daudzējādā ziņā unikāla (Padom-
ju Krievijas un Vācijas faktors, kara un pēc-
kara postījumu pakāpe, nacionāli daudz-
veidīgs, sarežģīts iedzīvotāju sastāvs u.c.) 
Baltijas valstu un Latvijas piemēra tā at-
spoguļo ASV politikas specifiku Austrum-
eiropā un Krievijā kopumā.» Tā šīs apjo-
mīgās monogrāfijas secinājumos raksta 
autors — Latvijas Universitātes profesors, 
vēstures zinātņu doktors Ēriks Jēkabsons. 

Abu  mūsu valstu savstarpējo attiecī-
bu vēsture līdz šim ir pētīta ļoti fragmen-
tāri. Tai skaitā tas sakāms par Neatkarības 
kara (1918.—1920.) laiku jeb vēstures pe-
riodu, kad jaundibinātai Latvijas valstij 
un tās tikko saformētajam karaspēkam 
bija jāaizstāv neatkarība ar ieročiem ro-
kās. Šajā cīņā ievērojamu palīdzību snie-
dza mūsu valsts neatkarībai  simpatizējošie 

 ārvalstu sabiedrotie. Šodien mēs salīdzi-
noši daudz zinām par latviešu un igauņu 
karavīru sadarbību Ziemeļlatvijas atbrīvo-
šanā un Cēsu kaujās, par Lielbritānijas un 
Francijas kara flotes palīdzību mūsu kara-
spēkam uzvarā pār bermontiešiem vai arī 
par Latvijas un Polijas armiju kopējām cī-
ņām Latgalē, bet tēmai par amerikāņu 
līdzdalību Latvijas Republikas likteņa lem-
šanā un par ASV dažādu iestāžu atbalstu 
Latvijas iedzīvotājiem mūsu vēsturnieki 
līdz šim nebija ķērušies klāt. Šajā pētījumā 
mēģināts situāciju  labot. 

Piesakot lasītājiem savu pētījumu, 
Ē.  Jēkabsons norāda, ka «Latvijas vēsturē 
nepelnīti aizmirsta ASV Sarkanā krusta, 
Amerikas Palīdzības administrācijas un 
citu organizāciju palīdzība Latvijas Neat-
karības kara laikā un pēckara apstākļos, 
piemēram, amerikāņi vairākus gadus ēdi-
nāja Latvijas bērnus, studentus, palīdzēja 
ievainotajiem, nodrošināja medicīnas ie-
stāžu darbību». Profesora Ē.  Jēkabsona 
daudzu gadu pētījumi rezultējušies šajā 
vairāk nekā astoņi simti lappušu lielajā 
grāmatā, kuras saturs tematiski iedalāms 
divās daļās. Viena daļa, kuras virsraksts ir 
«Politiskās un ekonomiskās attiecības 
starp Latviju un ASV 1918.—1922. gadā», 
vēsta par mūsu abu valstu savstarpējo ofi-
ciālo attiecību izveidošanos un attīstību 
Neatkarības kara laikā, kā arī par amerikā-
ņu oficiālo varas iestāžu (ASV valdības 
pārstāvju misija Latvijā, Amerikas Palī-
dzības administrācijas darbība Latvijā) 
sniegto politisko, militāro un ekonomisko 
atbalstu mūsu valsts bruņotajiem spēkiem 
pašos kritiskākajos kara brīžos — tad, kad 
šeit izlēmās jaunās valsts liktenis. Šajā sa-
daļā analizētas arī abu valstu attiecības 
pirmajos pēckara gados un laikā, kad mū-
su valsts centās panākt savas neatkarības 
starptautisko atzīšanu, kā arī ASV loma šīs 
atzīšanas panākšanā. Grāmatas otrā daļa 
stāsta par dažādu ASV nevalstisko organi-
zāciju darbību Latvijas teritorijā un par šo 
organizāciju (ASV Sarkanais krusts, Jau-
nekļu kristīgā savienība, Jaunavu kristīgā 
savienība u.c.) kara apstākļos sniegto palī-
dzību Latvijas bruņotajiem spēkiem un 
iedzīvotājiem. Par šo organizāciju sniegtās 
palīdzības nozīmīgumu liecina pētījuma 
autora atziņa, ka bez cita veida palīdzības 

dažādām iedzīvotāju kategorijām Latvijā, 
«aptuveni var rēķināt, ka amerikāņi snie-
dza dažāda veida atbalstu ar pārtiku, ap-
ģērbu, medikamentiem, aprūpi u.c. apmē-
ram 25—30% Latvijas bērnu, kā arī palī-
dzēja atjaunot un izveidot visu medicīnas 
aprūpes sistēmu, turklāt darīja to praktiski 
bez maksas». 

Savus pētījumus grāmatas autors ir pa-
matojis ar ārkārtīgi bagātu avotu klāstu. 
Šīs monogrāfijas tapšanā izmantoti Latvi-
jas arhīvu, bibliotēku un muzeju materiāli, 
kā arī ASV Stenforda universitātes Hūvera 
institūta arhīva, Nacionālā arhīva un bib-
liotēkas Vašingtonā, Lielbritānijas Nacio-
nālā arhīva, Polijas un Lietuvas arhīvu 
materiāli, dažādu valstu preses izdevumu 
publikācijas. Lielais pētniecības darbs ir 
rezultējies grāmatā, kas paliks ievērojams 
ieguldījums Latvijas un ASV savstarpējo 
attiecību vēsturē un ļaus labāk izprast si-
tuāciju Latvijā pirmajos tās pastāvēšanas 
gados. 

JAUNS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS 
UN ASV ATTIECĪBĀM

Latvijas vēsturē nepelnīti 
aizmirsta ASV Sarkanā 
krusta, Amerikas Palīdzī
bas administrācijas un citu 
organizāciju palīdzība 
Latvijas Neatkarības kara 
laikā un pēckara apstākļos, 
piemēram, amerikāņi 
vairākus gadus ēdināja 
Latvijas bērnus, studentus, 
palīdzēja ievainotajiem, 
nodrošināja medicīnas 
iestāžu darbību.

Apsveicam «Tēvijas 
Sarga» pastāvīgo autoru 
Dr. hist. Ēriku Jēkabsonu  
ar apjomīgā pētījuma 
iznākšanu!

Juris Ciganovs, Dr. hist.

TĒVIJAS SARGS, NR.5, MAIJS, 2018
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Inga Dāboliņa, 
Dr. sc. ing., projekta SWW vadītāja Latvijā,  
RTU vad. pētniece, asoc. profesore.
Foto — I. Znotiņš, G. Zommere un J. Dāboliņš. 

Sākums «Tēvijas Sarga» aprīļa numurā.

Projekta īstenošanā liela loma ir ne tikai Dizaina tehnoloģiju 
institūta (DTI) pētījumiem, bet arī iesaistītajam uzņēmumam — 
uzņēmums nodrošina esošo prototipu sagādāšanu izpētei, iespē-
ju robežās piedalās materiālu pētījumos un pieredzes apmaiņā, 
piedalās diskusijās, iepazīstas ar tehnoloģijām. Savukārt NBS 
aktīvi piedalās prototipu testēšanā, mērījumos, aptaujās un cita 
veida informācijas iegūšanā, lai nodrošinātu pētniekus ar vispu-
sīgu informāciju pētījumu veikšanai un formas tērpu uzlabojumu 
ieteikšanai.

Pētījumi to pašreizējā stadijā ļauj saskatīt kopīgas iezīmes for-
mas tērpu mēru tabulu uzlabojumiem, kā arī gala lietotāju mērī-
jumu iegūšanas nepieciešamību — izmantojot jaunākās tehnolo-
ģijas nozarē (cilvēka ķermeņa 3D skeneri), kas ļauj vienlaikus ie-
gūt vismaz 150 cilvēka ķermeņa parametriskos mērījumus, veikt 
mērīšanu bez kontakta ar cilvēku, turklāt iegūt informāciju, kas 
analizējama, lietojot iegūtos datus un 3D attēlojumu. Iegūtie pē-
tījumu rezultāti ļauj apzināt drānu īpašību neatbilstību formas 
tērpu ilgmūžībai un tādējādi gala lietotāju darbību iespējai. Sa-
darbībā ar iesaistītajiem Latvijas pārstāvjiem (uzņēmums un gala 
lietotāji) DTI pētnieki veic drānu testus, tehnoloģisko savienoju-
mu pārbaudi, ieteikumus drānu īpašību raksturošanai un formas 
tērpu izgatavošanas procesu pilnveidošanai.

SWW projekta laikā veikti lauka formas tērpa 4. līmeņa uzla-
bojumi — pilnveidotas konstrukcijas, veikti gala lietotāju antro-
pometriskie mērījumi un aptaujas, tādējādi pilnveidota konkrētā 
darba apģērba funkcionalitāte. Projekta laikā pētītas arī viedtek-
stiliju plašākas lietošanas iespējas formas tērpos, veikts pētījums 
par viedā darba apģērba izveides aspektiem, kā arī risināti aktuā-
li jautājumi. Piemēram, viens no jautājumiem, kas aktualizēts 
projekta laikā, ir formas tērpa kopšana, mazgāšana, labošana, 
tādējādi paaugstinot tā valkāšanas mūžu un ilgnoturību. Šādam 
mērķim RTU pētnieki piedāvā integrēt formas tērpā radiofrek-
venču identifikācijas (RFID) tehnoloģiju. Tekstilizstrādājumu un 
apģērbu ražošanā RFID tehnoloģija tiek plaši izmantota gan ra-
žošanas procesā — krājumu un izejmateriālu kontrolē, noliktavas 
organizēšanā, gan gatavu izstrādājumu izplatīšanā, loģistikā, pre-
ču ceļa izsekošanā un piegādes ķēdes pārvaldībā. Līdz ar to ražo-
šanas process, krājumu plānošana un preču realizēšana kļūst 
daudz pārskatāmāka, vieglāk un produktīvāk organizējama. Ie-
spēja marķēt praktiski visus aktīvus, tos automātiski skenēt un 
izsekot, kā arī ērti piekļūt un saglabāt detalizētu datu kopumu par 
katru atsevišķu vienību nozīmē, ka RFID tehnoloģiju var izman-
tot dažādos veidos, lai nozarēs nodrošinātu būtiskus ieguvumus. 
Integrējot RFID sistēmu militārajos apģērbos, viens no galvena-
jiem trūkumiem ir izsekojamība. Tādēļ RFID marķējumam jābūt 

viegli deaktivizējamam dienesta pienākumu izpildes laikā vai arī 
tā signālam jābūt ērti bloķējamam, integrējot apģērbā šim nolū-
kam speciāli izstrādātus tekstilmateriālus.

Turklāt viens no projekta rezultātiem ir ieteikums NBS piln-
veidot jauno kareivju dienestā uzņemšanas procesu, veicot tūlītē-
ju antropometrisko izpēti, lai noteiktu formas tērpa vajadzīgo 
lielumu un novērstu tā bojājumus neatbilstoša izmēra lietojuma 
dēļ. Ir izstrādāts plakāts gala lietotāju informēšanai par kaujas 
formas tērpa lielumatbilstību un tās pārbaudi. 

Piesaistītie Eiropas pārrobežu programmas līdzekļi novirzīti 
NBS kā gala lietotāja formas tērpa izpētei DTI pētnieku iniciatī-
vas rezultātā — projekta mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona 
mazo un vidējo uzņēmumu darbību un konkurētspēju, kā arī  
pilnveidot zināšanu kapacitāti, kas nodrošinās darba apģērbu 
(formas tērpu) gala lietotājiem pieeju informācijai un pētījumu 
rezultātiem.    

INDUSTRIJA
INOVĀCIJU PAMATĀ — 

ZINĀTNES UN 
RAŽOŠANAS SADARBĪBA

Papildu informācijas iegūšanai —
projekta vadošais partneris ir izveidojis mājaslapu un 
šķirkli sociālās komunicēšanas vietnē Facebook:

http://www.centria.fi/SWW

https://www.facebook.com/SWWproject

Visiem projekta izpildē iesaistītajiem —  
gan projekta komandai, gan sadarbības partne
riem — vēlos izteikt sirsnīgu pateicību. Taču 
īpašu pateicību — tiem formas tērpu valkātājiem, 
kas neliedza savu klātbūtni un pieredzi projekta 
izpildē, datu ieguvē un informācijas apmaiņā!

«SRC Brasa» pārstāve Madara Pūce un DTI pētniece Gunta Zommere 
apspriež formas tērpa uzlabojumus un iepazīstina apmeklētājus ar  
SWW projekta izstrādnēm pasākumā «Industrijas diena 2018»,  
kas notika šā gada 22. martā.

http://www.centria.fi/SWW
https://www.facebook.com/SWWproject
http://www.sargs.lv/
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JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

2018. gada 9. maijā Maskavas Sarkanajā laukumā notika 
gadskārtējā militārā parāde, kurā tika demonstrēti vairāki ie-
priekš neredzēti Krievijas bruņoto spēku kaujas tehnikas paraugi. 
Sauszemes karaspēka bruņutehnikas vidū tāda bija tanku atbalsta 
kaujas mašīna BMPT «Ramka», plašākai publikai pazīstama ar 
savu eksporta nosaukumu «Terminator».

Smagā — uz tanka bāzes — konstruētā bruņutransportiera 
ideja ir visai sena. Pirmo reizi tā tika realizēta Izraēlā, uz trofeju 
tanka T-55 bāzes radot 50 t smagu bruņumašīnu «Azharit». Taču 
tas tiešām bija bruņutransportieris kājnieku pārvadāšanai ar 
ložmetēju apbruņojumu.

BMPT koncepcija ir atšķirīga — nevis kājnieku transporta 
līdzeklis, bet kaujas bruņumašīna ar daudzveidīgu apbruņojumu 
«uguns vairoga» nodrošināšanai tuvā distancē. Nepieciešamība 
pēc šāda ieroča radās pēc kaujām Čečenijā, kur pretinieka rīcībā 
bija liels skaits vieglo prettanku ieroču un kaujas sadursmes noti-
ka pēkšņi un nelielā attālumā. Tur bija svarīga ātra reakcija plašā 
sektorā. Rezultāts — uguns atbalsta bruņumašīna BMPT. 

Pirmie tās prototipi tika radīti jau gadsimtu mijā uz kaujas 
tanku T-72 un T-90 bāzes. 2002. gadā uz mašīnas tika uzstādīts 
tornis ar diviem 30 mm lielgabaliem, ložmetēju un prettanku ra-
ķešu kompleksu «Ataka-T» — četras raķetes 9M120-1, sauktas arī 
par AT-9 «Spiral-2» ar maksimālo šaušanas tālumu 6000 m. 
BMPT var nest ne tikai kumulatīvo, bet arī šķembu-fugasa lādiņu. 
Korpusa spārnos novietoti divi 30 mm automātiskie granātme-
tēji. Tādējādi piecu cilvēku lielā apkalpe varēja nodrošināt in-
tensīvu uguni 360 grādu sektorā. Turklāt BMPT aizsardzības 
līmenis — daudzslāņu, plus aktīvi reaktīvās bruņas — pat pār-
spēja tanka līmeni.

Šīs bruņumašīnas ražošana Ņižņijtagilas rūpnīcā «Uralvagon-
zavod» tika uzsākta 2011. gadā, taču ļoti lēnā tempā. Pirmos des-
mit BMPT saņēma Kazahstānas armija — kā militāro bonusu no 
Krievijas, turklāt tādi iepirkumi ļāva uzturēt pie dzīvības pašu 
ražotāju. Krievijas bruņotie spēki sākotnēji neizrādīja sajūsmu 
par jauno izstrādājumu, taču 2017. gadā Aizsardzības ministrija 
tomēr noslēdza līgumu ar «Uralvagonzavod» par 12 BMPT iegā-
di, kas arī tika saņemtas šā gada martā un steigšus demonstrētas 
publikai Maskavā.

«Uralvagonzavod», cerot uz eksporta pasūtījumiem, piedāvā 
pārbūvēt vecos T-72 par BMPT-72 «Terminator-2». Atsakoties 
no borta granātmetējiem, apkalpe ir samazināta līdz trim cilvē-
kiem. Rezultāts ir ar mazkalibra lielgabaliem apbruņots «raķešu 
tanks» bez tuvcīņas iespējām.

«TERMINATOR» 
SARKANAJĀ LAUKUMĀ

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

1

2

3

1. Kazahstānas armijas BMPT «Terminator», raķešu konteineri 
nav aizsargāti.

2. T-72 pārbūves piedāvājums — BMPT-72 bez granātmetējiem.
3. Krievijas sauszemes karaspēka BMPT apvieno sākotnējo korpusu 

ar modificētu torni.
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No šā gada 25. līdz 29. aprīlim Vācijas 
galvaspilsētas Berlīnes lidostas «Brandenburg» 
izstāžu sektorā norisinājās tradicionālā aviācijas 
un kosmosa sasniegumu izstāde «ILA Berlin». 
Man šis bija jau piektais ILA rīkotā pasākuma 
apmeklējums Berlīnē. 

Pirmajās trīs dienās parasti ir organizēta speciāla programma 
aviosalona dalībniekiem, tātad firmām, kuras ražo un vēlas slēgt 
pirkšanas un pārdošanas līgumus, kā arī citiem interesentiem. Cik 
man zināms, Latvija ILA izstādē bija pārstāvēta 2004. gadā ar Na-
cionālo bruņoto spēku (NBS) helikopteru Mi-17. 

Aviosalona programma bija plaša, bet gribu pastāstīt par ie-
spaidiem 28. aprīlī, publiskajā apmeklētāju dienā. Teikt, ka apmek-
lētāju bija daudz, nozīmētu nepateikt neko. Tur bija cilvēku jūra! 
Lai izietu kontroli, kas sakarā ar terorismu ir ļoti stingra, nācās 
nostāvēt rindā gandrīz stundu. Tomēr kā aviācijas entuziasts un 
privātvēsturnieks varu sacīt, ka iespaidi bija ļoti vērtīgi. Jāsāk ar to, 
ka šogad bez lielas iepriekšējas reklāmas pavisam tuvu varēja aplū-
kot gandrīz visu ASV iznīcinātāju un multifunkcionālo lidmašīnu 
arsenālu. Berlīnes presē par to gandrīz nerakstīja, ILA 2018 mājas-
lapā nekas tāds arī nebija atrodams, bet ASV Gaisa spēki (USAF) 
šoreiz bija pārstāvēti ar vismodernākajiem vertikāli startējošiem 
(arī nolaišanās iespēja tāda pati) kompānijas «Lockheed Martin» 
radariem grūti pamanāmajiem daudzfunkciju iznīcinātājiem  
F-35A «Lighting II». Bija arī F-18 «Super Hornet», F-15 E «Strike 
Eagle» un F-16 CM «Figting Falcon». Interesenti varēja ielūkoties 
«Bell Boeing» V-22A «Osprey» kabīnē, kas paredzēta speciāliem 
uzdevumiem un ir arī samērā biežs viesis NBS GS Lielvārdes avio-
bāzē. Izdevās pārmīt dažus vārdus ar F-35 pilotu un saņemt au-
togrāfu. Protams, izstādē neiztika arī bez «Eurofighter Typhoon», 
Francijas Gaisa spēku iznīcinātājiem «Dassault» «Rafale» un 
«Panavia» «Tornado» ECR un IDS. Man lielu interesi izraisīja Itā-
lijas Gaisa spēku mācību un treniņlidmašīna, vienlaikus arī vieglā 
triecienlidmašīna «Leonardo» T-346 A. Padārga, bet par valsts pil-
soņu pašapziņu maksātais nekad nevar būt dārgs. 

Kara transportlidmašīnas bija pārstāvētas vispirms ar «Airbus» 
A400M, «Lockheed Martin» C-130J «Super Hercules» un «Boeing»  
C-17 «Globemaster» III». Tātad bija iespēja tās salīdzināt ar 
 pasaules lielāko transportlidmašīnu «Antonov» An- 225 «Mriya», 
ko savulaik NBS vajadzībām bija nofraktējusi Latvijas Aizsardzī-
bas ministrija. Šis gaisa gigants ir ģeniāla konstrukcija, interesanti, 
ka netālu stāvēja «Lufthansa» ekspluatētais «Boeing 747-8» un 
pašreiz pasaules lielākais pasažieru gaisakuģis A-380. Lielisku pa-
raugdemonstrējumu vēlāk sniedza «Airbus» A-350-900, kas, pras-
mīgu pilotu vadīts, veica iznīcinātāju cienīgus manevrus! 

Aviosalons ILA ir arī aviācijas iespēju paraugdemonstrējumu 
skate. Kamēr stāvējām rindā, lai iekļūta izstādes teritorijā, atli-
doja senais aeroplāns «Junkers» Ju-52, un vēlāk tas bija aplūko-
jams blakus milzenim «Boeing 747-8». Taču demonstrējumi sā-
kās, kad gaisā pacēlās «Pilatus» PC-9 — nosacītais pārkāpējs, 
burtiski pēc minūtes gaisā uzšāvās «Luftwaffe» iznīcinātāju 
pārtvērēju «Eurofighter» «Typhoon» pāris, un drīz jau «pārkāpē-
jam» tika doti signāli sekot pārtvērējiem. Tas paklausot kopā ar 
pārtvērējiem nolaidās uz skrejceļa L–25. Nākamā demonstrāci-
ja  — dažādas konstrukcijas «Luftwaffe» bruņojumā esošo heli-
kopteru pārlidojums ierindā pa trīs un divi. 

Sāka skanēt komentārs spāņu valodā, ko tā arī netulkoja, un 
savu programmu uzsāka Spānijas Karalisko gaisa spēku pilotā-
žas grupa «Patrulla Aguila». Debesīs švīkas Spānijas karoga krā-
sās iezīmēja divvietīgās treniņlidmašīnas C-101. Tās būvētas 
Spānijā un izstādē rādīja iespaidīgus pilotāžas trikus. Neizpalika 
pilotāža «galva pret galvu», «neveiksmīgais pilots» un milzīga 
«bultas cauršauta sirds». Jauks akcents citādi visnotaļ nopietna-
jos demonstrējumos. 

Ar lielu interesi vēroju ugunsdzēšanas pasākumus, kurus de-
monstrēja «Luftwaffe» helikopteri. Ļoti krasā leņķī savu reaktīvo 
četrmotoru patruļlidmašīnu «Kawasaki» P-1 pacēla Japānas Paš-
aizsardzības spēku Jūras spēku pilots. «Kawasaki», izrādās, ražo ne 
tikai labus motociklus, bet arī lieliskas patruļidmašīnas. Neapšau-
bāmi skaists bija A-350-900 iespēju demonstrācijas lidojums, tas 

IZSTĀDĒ 
«ILA BERLIN 2018»
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šķita fantastiski, ka tik lielu izmēru lidmašīna veic krasas virāžas, 
paceļas 45° leņķī un arī nolaižas ne mazāk atraktīvi. 

Pilotāžas demonstrējumus veica arī vēsturisko lidaparātu kate-
gorijas lidmašīnas un helikopteri. Francijas piloti uz Berlīni bija 
atlidojuši ar retu iznīcinātāja Jak-3U modifikāciju, bet, lidojot pārī 
ar CA-13 «Boomerang», abi vairāk nekā 75 gadus vecie aeroplāni 
izskatījās vareni. Šoreiz šovā piedalījās arī absolūts veterāns, proti, 
no Krievijas atlidojušais «Šturmovik» Il-2. Tas ne tik sen izvilkts 
no ezera, kur nogrimis, atgriežoties no Somijas bombardēšanas 
1944. gada pavasarī. Lai Il-2 atdotu lidotspēju, ieguldīts varens 
darbs, par to vēstīja Vācijas TV, rakstīja arī laikraksti. Liekot lietā 
krievu valodas prasmi, izdevās nokļūt aiz barjeras un šo lidmašī-
nu aptaustīt — tiešām pilots sēdējis bruņukorpusā un zenītartilē-
rijai Il-2 bijis ciets rieksts. Domāju, ka Latvijas zeme un purvi 
glabā ne vienu vien šādu lidmašīnu. Notika apmēram 10 minūšu 
ilgs Il-2 demonstrācijas lidojums, kas noritēja veiksmīgi. Žēl, ka 
nenotika slavenā Fi-156 «Storch» lidojums, jo par tā nolaišanās 
un pacelšanās spējām klīst leģendas. 

Apmeklētāji varēja vērot interesantu lidmašīnu trio pārlidoju-
mu, proti, divmotoru iznīcinātāju P-38 «Lighting» (ar līdzīgu lido-
ja rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī), četrmotoru DC-6 (kādrei-
zējā Dienvidslāvijas SFR prezidenta Josipa Broza Tito personīgais 
lidaparāts) un reaktīvo treniņlidmašīnu «Alpha Jet» (ar tādām jo-
projām lido Francijas GS pilotāžas grupa «Patrouille de France»). 
Sākot no 10.30 līdz 17.25 skatītāji tika priecēti ar 30 dažādiem pa-
raugdemonstrējumiem, kas noslēdzās ar lidmašīnu kolonnas pārli-
dojumu. Tajā bija 17 «Luftwaffe» apbruņojumā esošās lidmašīnas, 
sākot ar A-310 lidaparātu, kas imitēja iznīcinātāju uzpildi ar deg-
vielu lidojumā. 

Imants Vingolds, 
Latviešu strēlnieku apvienības valdes priekšsēdētājs.

ZINĀŠANAI

Sanita Žogota, 
Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas 
koordinācijas nodaļas vadītāja. 

Mēs dzīvojam laikmetā, kad informācijas apmaiņa notiek se-
kunžu laikā. Ātrai informācijas apmaiņai būtu jābūt arī starp 
valsts iestādēm un privātpersonām. Tādēļ valsts ir veikusi pasā-
kumus, lai veicinātu informācijas apriti, izmantojot elektronisko 
saziņu. 

Šī gada 1. martā spēkā stājās Oficiālās elektroniskās adreses 
likums. Tā mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu 
elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts 
iestādēm un privātpersonām. 

Tas nozīmē, ka privātpersonai tiks izveidota un aktivizēta 
oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) un fiziskām personām tā 
sastāvēs no personas koda. 

Tādējādi tiks nodrošināts, ka persona uz e-adresi saņems 
visu viņai adresēto korespondenci no valsts iestādēm, neatkarī-
gi no tā, kur persona atrodas.

Fiziskām personām e-adreses konta izveide ir brīvprātīga, iz-
ņemot tās personas, kas ir rezerves karavīri. Rezerves karavīriem 
ir pienākums, tātad obligāti, izveidot e-adresi, elektroniski piesa-
koties Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

 Savukārt, ja e-adreses konts būs aktivizēts, dokuments, kas 
nosūtīts uz e-adresi, tiks uzskatīts par paziņotu otrajā darba dienā 
pēc tā nosūtīšanas. Konta lietotājs atbildēs par visām darbībām, 
kas veiktas e-adreses kontā, un viņam būs jāievēro e-adrešu infor-
mācijas sistēmas lietošanas noteikumi. 

Izmantojot e-adresi, būs iespēja aktivizēt pakalpojumu, sa-
ņemt paziņojumu par dokumenta saņemšanu, piemēram, paziņo-
jumu mobilajā telefonā, kontā varēs norādīt citu kontam piekļūt 
tiesīgu lietotāju. Būs arī iespēja deaktivizēt kontu.  

PAR E-ADRESI UN 
REZERVES KARAVĪRU 
PIENĀKUMIEM

Rezerves karavīri, atcerieties, ka jums obligāti 
jāizveido eadrese! Tās izveide sāksies no 
2019. gada 2. janvāra, bet komunikācija starp 
jums un valsts iestādi, izmantojot eadresi, 
sāksies no 2019. gada 1. februāra. Arī pārējie, 
kuri vēlēsies, eadreses konta izveidei varēs 
pieteikties no 2019. gada 2. janvāra.
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JAUNSARDZE

Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

Kad jaunsargs ir apguvis visas iespēja-
mās prasmes, ko piedāvā Jaunsardze, ir 
pienācis laiks pārbaudīt savas iemaņas 
un zināšanas. To var izdarīt 4. līmeņa 
jaunsargu nometnē, kārtojot tajā 
notiekošos testus. Maija sākumā 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
Kājnieku skolas militārajā poligonā 
«Lāčusils» Alūksnes novadā ar šādu 
mērķi bija pulcējušies vairāk nekā  
150 jaunsargi no visas Latvijas.

Pirmo reizi kopēja nometne 
visai Latvijai

«Būtībā šis ir vēsturisks brīdis — pir-
mo reizi mēs šāda līmeņa nometni organi-
zējam centralizēti, piedaloties jaunsar-
giem no visas Latvijas. Līdz šim 4. līmeņa 
testi notika katrā novadā atsevišķi,» stāsta 
Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) 
direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs. 
Šāda prakse tiek ieviesta, lai turpmāk vi-
siem jaunsargiem testu laikā izvirzītu vie-
nādas prasības un radītu vienādus apstāk-
ļus uzdevumu izpildei.

Jaunsarga karjerā 4. līmeņa nometne 
ir augstākais punkts. Pēc tajā notiekošo 
testu sekmīgas nokārtošanas jaunsargam 

paveras daudzas iespējas — viņš var bez 
konkursa un ar pazeminātu veselības ka-
pacitāti stāties Latvijas Nacionālajā aizsar-
dzības akadēmijā, tieši tāpat bez konkursa 
ir iespējams stāties arī Valsts robežsardzes 
koledžā, Ugunsdrošības un civilās aizsar-
dzības koledžā un Valsts policijas koledžā. 
Ja jaunsargs izlemj par labu profesionāla-
jam dienestam, arī kareivja pamatapmācī-
bas kursa 1. līmenis Kājnieku skolā viņam 
jau ir ieskaitīts.

Valsts aizsardzības mācības gaidās
«Pašlaik Jaunsardze ir liela izaicinā-

juma gaidās — šis izaicinājums ir valsts 
aizsardzības mācības ieviešana, kas radi-
kāli mainīs līdzšinējo Jaunsardzes darbī-
bas modeli. Valsts aizsardzības mācība 
atrisinās lielu un līdz šim ļoti aktuālu 
problēmu — kā zināms, līdz šim Jaunsar-
dze ir interešu izglītības statusā, un tas 
nozīmē, ka jaunsargiem ir liela izvēles 
brīvība  — daudzi atnāk uz nodarbībām 
septembrī, bet vairs nenāk decembrī. Līdz 
ar to panākt progresējošu apmācības lī-
meni ir ļoti problemātiski. Tagad pamat-
zināšanas apgūs visi. Protams, tas nekādā 
gadījumā nenozīmē, ka Jaunsardze pār-
stās pastāvēt vai transformēsies līdz nepa-
zīšanai — mēs kļūsim vēl pieejamāki,» 
uzsver A. Mirbahs.

Organizācija un drošība —
augstā līmenī

Nometnes pirmajās dienās jaunsargi 
atkārtoja tēmas, kuras testēja nometnes 
pēdējā dienā. Testos tika pārbaudītas jaun-
sargu zināšanas un prasmes lauka kaujas 
iemaņās, šaušanā, rokas granātas mešanā, 
darbā ar karti un spējā orientēties apvidū, 
pirmās palīdzības sniegšanā un ierindas 
mācībā. Mācībās piedalījās 156 jaunsargi 
no visas Latvijas, un, vērojot nometnes 
pirmo dienu rezultātus, JIC direktors 
pulkvežleitnants A. Mirbahs lēsa, ka 80—
90% jaunsargu ir gatavi testiem un tos sek-
mīgi nokārtos.

Gan nometnes organizētāji, gan dalīb-
nieki bija ļoti apmierināti ar tās norises 
gaitu. «Nometnē beidzot materializējas 
tās iestrādes un tēmas, ko līdz šim esam 
mācījuši jaunsargu instruktoru seminā-
ros. Īpaša uzmanība tiek pievērsta drošī-
bas pasākumiem, jaunsargiem ir viss 
nepieciešamais ekipējums — cimdi, lai 
neapdedzinātu rokas, pieskaroties kar-
stam stobram, aizsargbrilles, lai čaulīte 
netrāpītu acī, ķiveres, formas un zābaki,» 
uzsvēra A.  Mirbahs. Zābaki pirms iepir-
kuma testēti neatkarīgā laboratorijā un 
atzīti par ļoti labas kvalitātes apaviem.

Saņemtas arī ļoti labas jaunsargu un 
instruktoru atsauksmes par nometnes no-
risi. «Visi ir apmierināti ar organizāciju, 
labi saprotamo uzdevumu sadalījumu un 
marķējumu, laika plānošanu. Visi skaidri 
zina, kur un kad katram jābūt, grafiks tika 
izpildīts par 95%.»

Padomāts arī par brīvo laiku
Šāda līmeņa pasākuma organizēšana 

prasījusi visai lielus resursus. «Plānošanu 
sākām jau janvārī, vairākkārt braucām uz 
poligonu, lai saskaņotu visu iesaistīto pušu 
sadarbības jautājumus un atbildību. Tas ir 
liels ieguvums arī Jaunsardzei kā organi-
zācijai — redzot, kā tas viss tiek organizēts 
un strādā, instruktori varēs šīs zināšanas 
izmantot savā darbā novados. Organizāci-
ju un menedžmenta socioloģijā to sauc 
par institucionālo atmiņu vai institucio-
nālo pieredzi — un mums tā noteikti lieti 
noderēs,» par gūto pieredzi sacīja Jaunsar-
dzes un informācijas centra direktors.

Nometnē bija padomāts arī par brīvā 
laika pavadīšanas iespējām — katru vaka-
ru bija sarūpētas citas izklaides iespējas. 
Pirmās nometnes dienas vakarā jaunsargi 
un instruktori varēja uz lielā ekrāna no-
skatīties filmu «Nameja gredzens». No-
metnes dalībniekiem tika piedāvātas arī 
Nacionālo bruņoto spēku vienību prezen-
tācijas — par sevi stāstīja gan Speciālo 

JAUNSARGU 4. LĪMEŅA 
APMĀCĪBA UN TESTI 
PIRMO REIZI NORIS  
VIENKOP «LĀČUSILĀ»
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JAUNSARDZE

uzdevumu vienība un Rekrutēšanas un 
atlases centrs, gan Zemessardzes Rīgas, 
Latgales un Vidzemes brigāžu pārstāvji. 
Nometnes laikā norisinājās arī improvi-
zētas sporta spēles un dārza svētki ar desi-
ņu grilēšanu. Jaunsargiem un instrukto-
riem bija iespēja izmantot arī sporta zāli 
un mēroties spēkiem volejbolā, basketbo-
lā, futbolā vai šautriņu mešanā.

Gatavības līmeņi atšķiras
Jaunsargu instruktors dižkareivis An-

dris Skanis nometnes laikā vadīja vairākas 
nodarbības, tostarp maskēšanās treniņu, 
pončo uzstādīšanu un guļvietas iekārtoša-
nu, kā arī lauka kaujas iemaņas. «Jaunsar-
gu sagatavotības līmenis ir dažāds. Pamat-
iemaņas ir visiem, bet redzams, ka daļai 
vēl ir, kur augt. Daudz ir tādu, kas dažas 
lietas nometnē uzzināja pirmo reizi. Acīm-
redzot viņi savās vienībās vairāk strādājuši 
kādos citos virzienos. Bet tieši tāpēc no-
metnē ir šīs pirmās divas dienas, kurās 
mēs palīdzam šiem jaunsargiem sasniegt 
vidējo līmeni, ļaujam visiem apgūt vienā-
du praksi. Pozitīvi ir tas, ka nometnē uz 
visiem attiecas vienādi nosacījumi,» atzina 
instruktors A. Skanis.

«Lāčusils» — ideāla vieta treniņiem
Jaunsargu nometni viesu dienā ap-

meklēja arī Saeimas deputāti no Aizsar-
dzības, iekšlietu un korupcijas novērša-
nas komisijas. Tās priekšsēdētājs Ainars 
Latkovskis ļoti atzinīgi novērtēja nomet-
nes norises vietu un pasākuma organizā-
ciju. «Tā ir ideāla vieta šādam noslēguma 
pasākumam, kurā tiek pārbaudītas jaun-
sargu prasmes. Tāpēc ir ļoti pareizi, ka 
valdība un Saeima ir paredzējušas iegul-
dīt nopietnus līdzekļus, lai šī teritorija bū-
tu arvien vairāk izmantojama mācībām 
pēc iespējas plašākam aizsardzības noza-
res darbinieku lokam.»

Deputāts arī atzina, ka Jaunsardze ir 
laba kadru kalve ne tikai mūsu bruņota-
jiem spēkiem, bet visai Latvijai kopumā. 
«Nevienam nav noslēpums, ka Latvijā ir 
izveidojusies demogrāfiska bedre un jau-
niešu ir tik, cik ir. To, kas būtu gatavi strā-
dāt kādā no spēka struktūrām, ir noteikts 
skaits, tādēļ ir svarīgi, kā mēs viņus pie-
saistām. Jaunsardze ir tā institūcija, caur 
kuru liela daļa jauniešu nokļūst bruņota-
jos spēkos. Un, pat ja viņi nedienēs bruņo-
tajos spēkos, viņiem tik un tā pavērsies 
plašas iespējas citur.»

Runājot par turpmāku atbalstu Jaun-
sardzei no Saeimas puses, deputāts kā paš-
laik aktuālāko jautājumu akcentēja valsts 
aizsardzības mācības ieviešanu izglītības 

sistēmā. «Tā noteikti būs vēl viena iespēja 
piesaistīt vidusskolēnus un ģimnāzistus 
Jaunsardzei — caur skolu tīklu viņi iegūs 
savu pirmo pieredzi. Un, iespējams, pēc 
tam tā kalpos kā pirmais pakāpiens militā-
rā karjerā.»

Gods nēsāt formu
Mārtiņš Kalvāns ir Saldus vienības 

jaunsargs, Jaunsardzē darbojas trīs gadus. 
Viņš atzīst, ka pirmo reizi piedalās tik 
grandioza mēroga nometnē. «Sākumā bija 
zināms apjukums un uztraukums, taču 
gaisotne ir ļoti laba. Redzams arī, ka par 
visu ir padomāts — viss ir sakārtots, viss 
notiek savā laikā un bez aizķeršanās.» 

Mārtiņš ir pārliecināts par saviem 
spēkiem un atzīst: «Esmu bijis daudzās 
nometnēs, ir bijis daudz iespēju mācīties. 
Protams, arī pašam ir liela interese par šo 
jomu. Tāpēc es uzskatu, ka esmu pietie-
kami labi sagatavots, lai nokārtotu visus 
testus un saņemtu vērtējumu «labi» un 
«izcili».»

Savu nākotnes profesiju jaunietis jau ir 
izvēlējies — pēc skolas beigšanas Mārtiņš 
stāsies Saldus tehnikumā, lai mācītos par 
ugunsdzēsēju glābēju. Stāstot par ieguvu-
miem no dalības Jaunsardzē, Mārtiņš uz-
sver — lielākais ieguvums, protams, ir tas, 
ka vari attīstīties fiziski un morāli, taču ne 
mazāka nozīme ir arī jaunajām prasmēm 
un iespējām darīt to, kas citiem nav pie-
ejams. «Piemēram, vēl šodien es šāvu ar 
automātisko ieroci. Domāju, ka neviens 
civilais to tik viegli nevarēs izdarīt.» Viņš 
atzīst, ka Jaunsardzē ieguvis arī daudzus 
jaunus draugus. 

«Un man ir lepnums nēsāt savu for-
mu — tas liek arī just atbildību. Par pat-
riotu nepiedzimst — par patriotu kļūst,» 
rezumē Mārtiņš.   

http://www.sargs.lv/


WWW.SARGS.LV28

Šogad Azerbaidžāna svin savas neatkarīgās valsts dibināšanas 
simto gadadienu, atzīmējot un uzsverot, ka mūsdienu Azerbai-
džānas neatkarības vēsturiskā tradīcija ir sākusies tieši pirms 
gadsimta.

Dažādu valdnieku dinastiju valstiskie veidojumi mūsdienu 
Azerbaidžānas teritorijā aizsākās jau sirmā senatnē — vēl pirms 
Kristus dzimšanas. 19. gadsimta vidū, vairāku Krievijas un Persi-
jas karu rezultātā azerbaidžāņu apdzīvoto teritoriju sadalīja starp 
abām minētajām valstīm. Mūsdienu Azerbaidžānas teritorija jeb 
Ziemeļazerbaidžāna nokļuva Krievijas impērijas pakļautībā, bet 
Dienvidazerbaidžāna nonāca Persijas valsts sastāvā. Šodien vēstu-
riskā Dienvidazerbaidžāna pieder Irānai. Krievijas impērijai šīs 
teritorijas bija stratēģiski ļoti svarīgas, jo 19. gadsimta beigās Baku 
reģionā sāka iegūt naftu, un 20. gadsimta sākumā no mūsdienu 
Azerbaidžānas teritorijā esošajiem naftas urbumiem izplūda ap-
tuveni puse no visā pasaulē iegūtā «melnā zelta». Administratīvi 
Azerbaidžāna bija sadalīta vairākās guberņās, nekādas vietējās 
pašpārvaldes nebija. 

Pēc Februāra revolūcijas ar Krievijas Pagaidu valdības tiešu 
rīkojumu 1917. gada 9. (22.) martā Tiflisā (Tbilisi) tika izveidota 
Aizkaukāza Īpašā komiteja — īpaša šī reģiona pārvaldes institū-
cija, taču līdz 1917. gada rudenim šai komitejai vara piederēja 
visai formāli. 1917. gada oktobra beigās kreisi un sociālistiski 
noskaņotā Baku strādnieku deputātu padome paziņoja par varas 
pārņemšanu Baku pilsētā un apkārtnē, nodibinot Baku Tautas 
deputātu padomi jeb t.s. Baku komūnu. Šo aktu mūsdienu Azer-
baidžānas vēsturē dēvē par armēņu nacionālistu organizētu puču, 

norādot, ka «Baku komūnā» bija daudz pārstāvju no Baku un tās 
apkārtnē dzīvojošās plašās armēņu minoritātes pārstāvjiem, kuri 
bijuši naidīgi noskaņoti pret azerbaidžāņiem. 1918. gada sākumā 
ar Padomju Krievijas militāru atbalstu «Baku komūna» pārņēma 
varu lielākajā daļā no mūsdienu Azerbaidžānas teritorijas, vien-
laikus ar represijām vēršoties pret azerbaidžāņu tautības iedzīvo-
tājiem. Savukārt Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pilsonis-
ki noskaņoto politisko partiju pārstāvji 1918. gada 9. (22.) aprīlī 
mūsdienu Gruzijas galvaspilsētā Tiflisā (Tbilisi) paziņoja par 
Aizkaukāza Demokrātiskās Federatīvās Republikas nodibināša-
nu un Aizkaukāza parlamenta — Seima — izveidošanu. Tomēr 
šim valstiskajam veidojumam nebija ilgs mūžs, jo starpnacionālo 
nesaskaņu dēļ jau maija vidū bija skaidrs, ka vienota Aizkaukāza 
valsts nevar pastāvēt. Azerbaidžāņu pārstāvji Aizkaukāza Seimā 
1918. gada 28. maijā sevišķā sēdē Tiflisā paziņoja par Azerbai-
džānas Demokrātiskās Republikas pasludināšanu. Neatkarības 
deklarācijā jaunās valsts proklamētāji uzsvēra tās iekārtas demo-
krātisko raksturu, kā arī to, ka Azerbaidžāna būs valsts visiem tās 
iedzīvotājiem, neraugoties uz etnisko un konfesionālo piederību: 
azerbaidžāņi pārsvarā bija musulmaņi, bet galvenās etniskās mi-
noritātes, proti, armēņi un krievi — kristieši. 

Par proklamētās valsts galvaspilsētu tika pasludināta Gjan    - 
d ža — pilsēta Azerbaidžānas rietumos, kuru tobrīd jau bija ieņē-
mis Turcijas karaspēks. Uz Gjandžu Azerbaidžānas valdība pār-
brauca 1918. gada jūnijā. Lai arī Azerbaidžānas neatkarības atzī-
šanas jautājumā Turcija tobrīd ieņēma nogaidošu pozīciju, tomēr 
turku karaspēks atbalstīja Tiflisā izveidoto Azerbaidžānas Demo-
krātiskās Republikas valdību un sāka apbruņot azerbaidžāņu ka-
ravīru formējumus, kopā uzsākot cīņu pret «Baku komūnas» un 
tās pēcteces «Centrokaspijas diktatūras» pārsvarā no armēņu 
brīvprātīgajiem un Aizkaukāzā izvietotajiem bijušās Krievijas im-
pērijas armijas karavīriem sastāvošajiem bruņotajiem spēkiem. 
Kaujas noritēja ar mainīgām sekmēm visu 1918. gada vasaru, līdz 

AZERBAIDŽĀNAS 
GADSIMTS

VALSTIS  — SIMTGADNIECES

Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas pilso
niski noskaņoto politisko partiju pārstāvji 
1918. gada 9. (22.) aprīlī mūsdienu Gruzijas 
galvaspilsētā Tiflisā (Tbilisi) paziņoja par 
Aizkaukāza Demokrātiskās Federatīvās Re
publikas nodibināšanu un Aizkaukāza parla
menta — Seima — izveidošanu. Tomēr šim 
valstiskajam veidojumam nebija ilgs mūžs, jo 
starpnacionālo nesaskaņu dēļ jau maija vidū 
bija skaidrs, ka vienota Aizkaukāza valsts 
nevar pastāvēt. Azerbaidžāņu pārstāvji Aiz
kaukāza Seimā 1918. gada 28. maijā sevišķā 
sēdē Tiflisā paziņoja par Azerbaidžānas 
Demokrātiskās Republikas pasludināšanu. 

Azerbaidžānas neatkarības deklarācija franču valodā. 
1918. gada 28. maijs.
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LATVIJA PĀRŅEM 
NATO DARBA 
GRUPAS VADĪBU

NORBAL COMPLAN darba grupas pārstāvji sanāksmes laikā Rīgā 
šā gada aprīlī.

VALSTIS  — SIMTGADNIECES

15. septembrī turku armija un azerbaidžāņu valdībai uzticīgās 
bruņotās vienības ieņēma Baku pilsētu, sarīkojot tur vietējo ar-
mēņu iedzīvotāju slaktiņu, tādējādi atriebjoties par represijām 
pret azerbaidžāņiem. Lielākajā daļā Azerbaidžānas iedibinājās 
turku okupācijas režīms, atstājot vietējai valdībai ierobežotas dar-
bības iespējas.

1918. gada 31. oktobrī Turcija kapitulēja Pirmajā pasaules karā 
Sabiedroto valstu priekšā un sāka izvest savu karaspēku no Azer-
baidžānas. Baku pilsētā no Irānas ieradās Lielbritānijas armijas 
ekspedīcijas korpuss, un 7. decembrī uz Baku pārbrauca Azerbai-
džānas Demokrātiskās Republikas valdība un parlaments. Ar bri-
tu atbalstu Azerbaidžānas valdība sāka veidot savu armiju un 
valsts pārvaldes struktūras. Līdz 1920. gada sākumam Azerbai-
džānas armijā pavēlniecības rīcībā bija apmēram 30 000 vīru. Pār-
veidojot Azerbaidžānas parlamentu, bija paredzēts, ka tā deputāti 
tiks vēlēti pēc nacionālā principa, paredzot proporcionālu pār-
stāvniecību lielākajām etniskajām minoritātēm (armēņiem, krie-
viem, ebrejiem, poļiem), taču visā neatkarīgās Azerbaidžānas 
Demokrātiskās Republikas parlamenta pastāvēšanas laikā etnis-
kās minoritātes tā darbā nepiedalījās. Vienlaikus ar valsts veido-
šanas procesiem Azerbaidžānas valdība mēģināja panākt starp-
tautisko atzīšanu. Izdevās panākt vienošanos ar kaimiņvalsti 
Gruziju par savstarpējo atzīšanu, bet ar kaimiņvalsti Armēniju 
tāda vienošanās panākta netika. Turcijas situācija bija sarežģītā-
ka: pēc militārajām sakāvēm Pirmajā pasaules karā un Osmaņu 
impērijas sabrukuma tā meklēja sabiedrotos. Cerot par tādu ie-
gūt Padomju Krieviju, tā upurēja savu draudzību ar Azerbaidžā-
nu. 1919. gada pavasarī Azerbaidžānas delegācija ieradās Parīzē, 
kur tai laikā notika Pirmo pasaules karu noslēdzošā miera kon-
ference. Delegācijai gan izdevās panākt no dažām Rietumeiropas 
valstīm Azerbaidžānas de facto atzīšanu, taču kopumā diplomā-
tiskajai misijai panākumu nebija.

Azerbaidžānas jaunajai valstij pirmais tās pastāvēšanas gads 
pagāja, ne tikai cenšoties normalizēt iekšpolitisko dzīvi, bet arī 
piedaloties nemitīgos militāros konfliktos: visu 1919. gada pava-
sari un vasaru turpinājās karš ar Armēniju par strīdīgajiem piero-
bežu rajoniem, arī Krievijas «balto» kustības Deņikina valdība un 
Dienvidkrievijas brīvprātīgo karaspēks neatzina Azerbaidžānas 
neatkarību, uzskatot to par dumpīgu Krievijas provinci. 1920. ga-
da aprīļa vidū pie Azerbaidžānas ziemeļu robežas pienāca Padom-
ju Krievijas Sarkanās armijas 11. armija. Lielinieku režīms nekad 
nebija atzinis neatkarīgas Azerbaidžānas pastāvēšanas vajadzību, 
tāpēc nebija nekādu šaubu, ka pie pirmās izdevības Padomju Krie-
vija sāks iebrukumu. Padomju Krievijas vadītājs Vladimirs Ļeņins 
uzsvēra Baku naftas rajonu ieņemšanas nepieciešamību. 27. aprīlī 
sarkanarmiešu desantvienības pārgāja Padomju Krievijas un 
Azerbaidžānas robežu un sāka virzīties uz galvaspilsētu Baku. 
Azerbaidžānas armijas vienības neizrādīja nopietnu pretestību, 
un jau nākamajā dienā Baku bija ieņemta.  Beidza pastāvēt Azer-
baidžānas Demokrātiskā Republika — pirmā musulmaņu valsts 
ar demokrātisko pārvaldes iekārtu.

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr.hist.

Kļūdas labojums
Aprīļa numura Jura Ciganova materiālā «Mūsu kara flotes 
vēsturē ielūkojoties» 13. lappuses pirmās slejas pēdējā 
rindkopā pareizi jābūt: «1940. gada 17. jūnijā Latvijas 
teritoriju okupēja PSRS Sarkanā armija.»

2017. gada novembrī Latvija no Vācijas pārņēma Ziemeļ-
jūras un Baltijas jūras NATO dalībvalstu Jūras spēku sakaru 
ekspertu darba grupas (North Sea And Baltic Maritime Complan 
Working Group — NORBAL COMPLAN WG) vadību uz turp-
mākajiem diviem gadiem, proti, līdz 2019. gada novembrim.

Darba grupas priekšsēdētājs šajā laikā ir komandkapteinis 
S.  Grasmanis (ŠB SAC), darba grupas sekretārs — bocmanis 
N. Smiltnieks (JS N-6), bet priekšsēdētāja palīga amatu izpilda 
Lietuvas JS N-6 pārstāvis komandleitnants Š. Šimkus.

Darba grupa strādā NATO Jūras spēku pavēlniecības (Allied 
Maritime Command (MARCOM) N-6) uzdevumā, lai sagatavo-
tu, uzturētu un izplatītu sakaru plānu sakaru nodrošināšanai 
starp NATO kuģiem un gaisakuģiem Baltijas jūras, Norvēģu jū-
ras, Barenca jūras un Ziemeļu jūras reģionā.

Šī darba grupa tika izveidota un uzsāka darbu 2002. gadā. 
Tās pirmā sanāksme notika Orhūsā, Dānijā.

NORBAL COMPLAN darba grupu pārstāv septiņu NATO 
dalībvalstu — Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Dā-
nijas un Norvēģijas — jūras spēku sakaru eksperti. Darba gru-
pas sanāksmes norisinās divas reizes gadā pēc rotācijas principa 
kādā no septiņām dalībvalstīm. Rotācijas princips tiek ievērots, 
arī nododot darba grupas vadību ik pēc diviem gadiem kādai no 
dalībvalstīm.

Latvija darba grupā iesaistījās drīz pēc pievienošanās NATO 
un jau 2004. gada rudenī rīkoja sanāksmi Rīgā.

Šogad, simboliski atzīmējot Latvijas vadības uzsākšanu dar-
ba grupā, sanāksme tika rīkota Rīgā šā gada 17.—19. aprīlī. 

Sagatavojis kkpt. S. Grasmanis, NBS ŠB SAC priekšnieks.
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Juris Ciganovs,
Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks.
Foto — no LKM krājuma.

MĀRTIŅŠ VĀCIETIS 
(amatā no 1929. gada 19. decem-
bra līdz 1931. gada 26. martam)

Dzimis 1873. gada 2. janvārī Lēdurgas 
pagastā. Pabeidzis Ģertrūdes draudzes sko-
lu Rīgā, vēlāk — Rīgas pilsētas reālskolu. 
1891. gadā kā brīvprātīgais iestājies Krievi-
jas impērijas armijā, dienējis 99. kājnieku 
pulkā. 1892. gadā iestājies Maskavas jun-
kurskolā, kuru pabeidzis 1894. gadā pod-
poručika dienesta pakāpē, vēlāk dienējis 
41.  artilērijas brigādē, no 1895. gada — 
41. artilērijas parkā, no 1897. gada  
25. artilērijas brigādē. 1898. gadā piešķirta 
poručika dienesta pakāpe. No 1900. gada 
dienējis 16. armijas korpusā kā artilērijas 
vecākais adjutants. 1901. gadā paaugsti-
nāts par štābkapteini. Piedalījies Krievijas 
un Japānas karā. No 1906. gada — virs-
nieks 25.  artilērijas brigādē kapteiņa 
 dienesta pakāpē. 1913. gadā pabeidzis 

 artilērijas virsnieku skolu. Tajā pašā gadā 
paaugstināts apakšpulkveža dienesta pa-
kāpē. No 1914. gada jūlija 25. artilērijas 
brigādes komandieris. Piedalījies Pirmajā 
pasaules karā. 1916. gada novembrī slimī-
bas dēļ no frontes evakuēts uz Petrogradu, 
bet decembrī — uz Kislovodsku. 1917. ga-
dā ieskaitīts Kijevas kara apgabala virs-
nieku rezervē. 1917. gada augustā atvaļi-
nāts no armijas slimības dēļ. Dzīvojis 
Tambovas apgabalā, 1918. gada augustā 
pārbraucis Latvijā. 

1918. gada 11. decembrī iestājies Latvi-
jas Pagaidu valdības Apsardzības ministri-
jas dienestā pulkveža-leitnanta dienesta 
pakāpē. 1919. gada 2. janvārī Rīgā ienākot 
Padomju Krievijas Sarkanajai armijai, pa-
licis pilsētā. Tā paša gada aprīlī mobilizēts 
Sarkanajā armijā, bet jau 22. maijā no tās 
dezertējis — šajā dienā Rīgā iegāja pretlie-
linieciskā karaspēka vienības. 

1919. gada 12. jūlijā iestājies Latvijas 
armijā, bijis Apsardzības ministrijas ieroču 
apgādes pārzinis, no 20. jūlija Artilērijas 
rezerves priekšnieks. No 1919. gada sep-
tembra Galvenās artilērijas pārvaldes 
priekšnieks, sekmīgi veicis Latvijas armijas 
artilērijas vienību formēšanu Bermontiā-
des laikā. 1919. gada decembrī piešķirta 
pulkveža dienesta pakāpe. 1922. gada mar-
tā pulkvedis no dienesta armijā atvaļinās, 
bet 1924. gada martā atkal tiek ieskaitīts 
kara dienestā Latvijas armijā kā artilērijas 
inspektora palīgs. «Šeit jo sevišķi intensīvi 
ģenerāļa Vācieša darbība risinājusies vasa-
ras periodos. Kad viņš gan blakus ģenerā-
lim Kalniņam [artilērijas inspektors ģene-
rālis Eduards Kalniņš], gan arī pašam iz-
pildot artilērijas inspektora pienākumus, 
vadījis praktiskās šaušanas apmācības 
Daugavpils artilērijas poligonā,» tā par vi-
ņu rakstīja laikraksts «Latvijas Kareivis». 
Savukārt vēsturnieka Edgara Andersona 
vērtējumā M. Vācietis «daudz darījis, lai 
Latvijas armijā būtu pietiekami daudz ar-
tilērijas virsnieku, kuru sākuma gados ļoti 
trūka. Vācietis arī rūpējās, lai artilēristi 
būtu labi apmācīti.»

Pasniedzis lekcijas virsnieku kursos un 
Kara skolā. 1926. gada 18. novembrī pie-
šķirta ģenerāļa dienesta pakāpe. 1929. gada 

17. septembrī viņš atvaļināts no karadie-
nesta sakarā ar štatu samazināšanu, savu 
amatu atstājis 16. novembrī, bet jau drīz 
pēc mini stru prezidenta Hugo Celmiņa aici-
nājuma kļuvis par viņa vadītā Ministru ka-
bineta kara ministru. Iepriekšējais kara mi-
nistrs A. Ozols no sava amata bija demisi-
onējis, un M. Vācietis kļuva par piekto ģene-
rāli mūsu militārā resora vadībā. Šajā ama-
tā M. Vācietis bija līdz H. Celmiņa valdības 
demisijai 1931. gada 4. martā, nedaudz 
vēlāk — 27. martā — nododot savu posteni 
nākamajam ministram pulkvedim Eduar-
dam Laimiņam. Pēc aiziešanas no politis-
kās dzīves kā pensionārs dzīvo Rīgā un Car-
nikavā, kur viņam piešķirta māja. 

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 
ģenerālis M. Vācietis bija viens no Latvijas 
Centrālās padomes galvenā politiskā do-
kumenta — 1944. gada 17. marta memo-
randa parakstītājiem. «Bijušais kaŗa mi-
nistrs ģenerālis Vācietis (viņš nemaz nebi-
ja rada boļševiku kara vadonim pulkve-
dim Jukumam Vācietim) Carnikavas 
muižas nelielajā vienstāvu «pilī» bija ierī-
kojis elegantu dzīvokli ar labām stila mē-
belēm un pavasaros un vasarās kopa aug-
ļu kokus, puķes un sakņu dobes. [..] Re-
dzēdams, ka parakstus jau bija devuši vi-
su triju baznīcu galvas, augstie tiesas 
kungi un daži ģenerāļi, bijušais kaŗa mi-
nistrs labprāt pievienoja savu parakstu 
[memorandam],» — par to, kā ģenerālis 
M. Vācietis parakstīja šo dokumentu, vē-
lāk atcerējās Fēlikss Cielēns. 

Miris 1945. gada 19. martā Rīgā. Apbe-
dīts Carnikavas kapos. 

EDUARDS KĀRLIS  
OSVALDS LAIMIŅŠ 
(amatā no 1931. gada 26. marta 
līdz 1931. gada 5. decembrim)

Dzimis 1882. gada 17. augustā Trikātas 
pagasta Zaltēs, lauksaimnieka ģimenē kā 
jaunākais no deviņiem bērniem. 1899. gadā 
beidzis Trikātas draudzes skolu. 1902. ga-
dā pabeidza Ufas mērnieku skolu, pēc tam 
iestājies Krievijas impērijas armijas Kara 
topogrāfu skolā, kuru pabeidzis 1904. gadā 

UZZIŅAI

Latvijas republikas valdību 
apsardzības (kara) ministri
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podpraporščika dienesta pakāpē. Dienējis 
krievu armijas 115. kājnieku pulkā. No 
1905. gada aprīļa darbojies Krievijas 
Tālajos Austrumos kā Ziemeļrietumu 
 robežjoslas topogrāfisko darbu vadītājs. 
No 1906. gada topogrāfs 3. Mandžūrijas 
kara topogrāfijas pārvaldē, no 1907. gada 
strādā Omskas kara apgabala štāba to-
pogrāfu nodaļā. 1907. gadā piešķirta po-
ručika dienesta pakāpe. No 1909. gada 
dienēja kā virsnieks 115. kājnieku pulkā. 
1910. gadā iestājies Krievijas impērijas ar-
mijas Ģenerālštāba akadēmijā, 1912. gadā 
pabeidzis akadēmijas Ģeodēzijas kursu  
un piekomandēts Pulkovas observatorijai. 
Šajā laikā jau ir paaugstināts štābkaptei-
ņa dienesta pakāpē (1911). No 1914. gada 
augusta virsnieks Ģenerālštāba Kara to-
pogrāfijas pārvaldē, no 1915. gada līdz 
1917. gadam — dienēja Omskas kara ap-
gabala štāba topogrāfijas nodaļā. Uz Ģe-
nerālštābu atsaukts 1917. gada aprīlī, ok-
tobrī iecelts par pasniedzēju Kara topogrā-
fu skolā, vienlaikus darbojās kā mācīb-
spēks Pēterburgas topogrāfiskajā institūtā. 
No 1918. gada janvāra līdz augustam 
dienējis Sarkanās armijas Galvenajā to-
pogrāfijas pārvaldē. Atvaļinājies no die-
nesta 1918. gada augustā. 

Pēc tam pārbraucis uz Latviju, dzīvojis 
Trikātas pagastā. 1919. gada aprīlī no jau-
na mobilizēts Sarkanajā armijā, kur dienē-
jis kā Mācību iestāžu daļas mācību līdzekļu 
un topogrāfisko plānu pārziņa palīgs. Pret-
lieliniecisko spēku uzbrukuma laikā Rīgai 
1919. gada 22. maijā no Sarkanās armijas 
dezertējis. 

1919. gada 28. maijā iestājies Latvijas 
Republikas Pagaidu valdības bruņotajos 
spēkos pulkveža-leitnanta (kopveža) die-
nesta pakāpē, dienējis 1. atsevišķās latvie-
šu brigādes jeb Dienvidlatvijas armijas 
brigādes štābā. 1919. gada jūlijā iecelts par 
Latvijas armijas Austrumu frontes štāba 
priekšnieku, no augusta — par Kurzemes 
divīzijas štāba priekšnieku. 1919. gada de-
cembrī paaugstināts pulkveža dienesta pa-
kāpē. Pēc K. Ulmaņa vadītās otrās Pagaidu 
valdības apsardzības ministra D.  Sīman-
sona demisijas 1919. gada 8. septembrī ie-
celts par apsardzības ministra biedru un 
pildījis ministra pienākumus līdz 1919. ga-
da 10. decembrim. (No 1919. gada 8. sep-
tembra Pagaidu valdības Ministru kabi-
neta sēdes: «Uz ministru prezidenta un 
apsardzības ministra priekšlikumu ieceļ 
par apsardzības ministra biedru kopvedi 
Laimiņu.») Bijis apsardzības un kara mi-
nistra biedrs arī nākamajās valdībās (šajā 
amatā līdz 1924. gada februārim). Viņš 

pildījis apsardzības ministra pienākumus 
pēc Ē. Feldmaņa demisijas no 1920. gada 
13. līdz 15. februārim. Pēc 1924. gada feb-
ruāra atteicās no amata, izstājās no kara-
dienesta, lai pievērstos akadēmiskajam 
darbam. No 1922. gada E. Laimiņš strādā 
kā mācībspēks Latvijas Universitātes Inže-
nierzinātņu fakultātē, tiek ievēlēts par do-
centu. Viņa uzdevums ir organizēt fakultā-
tes struktūrvienību — ģeodēzijas nodaļu. 
Fakultātē pasniedza augstāko ģeodēziju, 
astronomiju un kartogrāfiju. Vienlaikus  
E. Laimiņš darbojas Brāļu kapu izbūves ko-
mitejā un Brīvības pieminekļa celšanas ko-
mitejā. 1924. gadā darbojās Baltijas jūras 
valstu ģeodēziskās komisijas organizācijas 
komitejas darbā un bija šīs komisijas 
priekšsēdētāja biedrs. 

Tomēr atkal nācās pievērsties politikai. 
No 1924. gada decembra līdz 1926. gada 
decembrim un no 1928. gada janvāra līdz 
1931. gada martam — Latvijas Republikas 
iekšlietu ministrs. 1928. gadā viņš tika ievē-
lēts 3. Saeimā, bet 1931. gadā — 4. Saei-
mā, abās reizēs no Latviešu zemnieku sa-
vienības saraksta. 1929. gada 9. decembrī 
demisionējot H. Celmiņa vadītā Ministru 
kabineta kara ministram A.  Ozolam, ie-
celts par kara ministra amata pienākumu 
izpildītāju, vienlaikus paliekot iekšlietu 
ministra amatā. 

1931. gada 25. martā Latvijas Repub-
likas Saeima ar 51 balsi par un 44 balsīm 
pret apstiprināja jaunu valdību ministru 
prezidenta K. Ulmaņa vadībā. Par šīs val-
dības kara ministru kļuva E. Laimiņš.  

26. martā plkst. 11.00 no rīta notika kara 
resora vadības maiņa, un Eduards Lai-
miņš pārņēma Kara ministrijas vadību. 
Viņa pēdējam politiskajam amatam nebi-
ja lemts ilgs mūžs, jo minētā valdība no-
strādāja tikai nedaudz vairāk par devi-
ņiem mēnešiem. 

3. novembrī, sanākot jaunievēlētajai 
4. Saeimai uz savu pirmo sēdi, Kārlis Ul-
manis paziņoja par savas valdības demisi-
ju, un atkal sākās garas un mokošas saru-
nas par jaunās koalīcijas valdības veido-
šanu. Nākamās valdības veidošanas saru-
nās E. Laimiņa vārds vairākkārt bija mi-
nēts kā iespējamais nākamais kara mi-
nistrs, taču beigās šo amatu uzticēja citam. 
5. decembrī Kara ministrijas vadību pār-
ņēma nākamās — Marģera Skujenieka 
vadītās valdības kara ministrs, proti, ģe-
nerālis Jānis Balodis. 

No 1934. gada jūnija E. Laimiņš bija 
Rīgas pilsētas vecākā biedrs, vienlaikus 
turpinot darboties Latvijas Universitātē 
kā profesors. 1935. gadā viņam tiek pie-
šķirts inženierzinātņu goda doktora grāds 
(Dr. ing. h. c.). No 1939. gada oktobra līdz 
pat valsts okupācijas sākumam 1940. gada 
jūnijā bijis Rīgas pilsētas vecākais. 

Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā no 
1941. gada jūlija līdz 1944. gadam Rīgas 
pilsētas valdes Komunālās un dzīvokļu 
saimniecības nodaļas (vēlāk nekustamo 
īpašumu pārvaldes) priekšnieks. Vienlai-
kus bijis Rīgas universitātes ārkārtas profe-
sors (1941—1944). 1944. gadā izceļoja uz 
Vāciju, darbojās Eslingenes DP nometnes 
pārvaldē. 1950. gadā kopā ar ģimeni iz-
brauca trimdā uz ASV, dzīvoja netālu no 
Bostonas, darbojās Hārvarda universitātē 
kā zinātniskais līdzstrādnieks. 

«Parastajā vingri mierīgajā solī profe-
soru var redzēt rīta stundā aizstaigājam pa 
kokiem apaugušo aleju uz patālo Hārvar-
da universitātes bibliotēku, kas viņam kā 
agrākajam universitātes observatorijas zi-
nātniskajam spēkam ir brīvi pieejama. Kā-
dus materiālus viņš vāc un pētī, to neviens 
nav īsti uzzinājis, bet mēs varam it labi 
nojaust, ka tā ir nopietna pētniecība. Pro-
fesors Laimiņš kalpo savai zinātnieka sūtī-
bai un zinības neapmierināmam garam,» 
tā 1968. gadā, E. Laimiņa 85 gadu jubile-
jas reizē, rakstīja trimdas izdevums «Uni-
versitas». 

Zinātnieks un karavīrs E. Laimiņš no-
dzīvoja gandrīz simt gadus. Viņš miris 
1982. gada 16. februārī Bostonā, Masačū-
setsas pavalstī ASV. Viņš bija pēdējais dzī-
vais demokrātiskās Latvijas Republikas 
starpkaru laika ministrs.  

UZZIŅAI
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Somu jēgers kaujas ietērpā.

1. maijā — Rīgas pilsētas 2. teātrī Latviešu operetes rīko-
ti «Maija svētki».

2. maijā — Rīgas gubernators fon Altens pilsētas Pārti-
kas valdes pārziņa leitnanta Lāma pavadībā apmeklē ēdienu 
namus.

3. maijs — Ar lekciju par kubismu un futūrismu mākslā 
lekciju ciklu Rīgā nobeidz M. Valters. Rīgas prese atzīmē: 
«Pilsētas apstādījumi ar puķēm, gar kanāla malām, pa Baste-
ju kalnu, pie teātra, gar Esplanādi, pa parku un tā joprojām, 
šogad gan nebūs tik bagātīgi kā miera laikos [..] Tagad ir 
liela vajadzība pēc cita, ne pēc greznuma puķēm, bet pēc 
pārtikas līdzekļiem, pēc kartupeļiem, zirņiem, kāpostiem 
utt. Tāpēc šķiet, ka dažas no tām vietām, kuras agrāk bija 
apstādītas puķēm acu pamielošanai, tagad varētu apstādīt 
minētiem augiem, lai pamielotu mūsu garšu.»

4. maijā — Rīgas pilsētas 2. teātrī vasaras sezonu atklāj 
vācu 8. Armijas teātris

5. maijs — ar Rīgas gubernatora atļauju pareizticīgie 
drīkst Lieldienu nakts dievkalpojuma laikā atrasties ielās arī 
nakts aizlieguma laikā. 

8. maijā — Rīgas latviešu izglītības biedrības Augstskolu 
sekcijas sēdē apspriež arī gaidāmo Rīgas Politehniskā institū-
ta darbības atjaunošanu.

11. maijā — Rīgā, Vērmanes parkā sāk koncertēt vācu 
kara orķestris. Prese raksta: «No Vērmaņa parka mūzikas es-
trādes arī agrākos laikos dzirdēja labu kareivju mūziku, jo 
orķestru vadītāji bija pa lielākai daļai vācieši un čehi, kuri 
vienkāršos krievu kareivjus prata sekmīgi apmācīt izpildīt 
grūtākus koncerta gabalus. Tagad muzikāliskai Rīgai ir iz-
devība dzirdēt orķestri, kur ne vien kapelmeistars, bet arī viņa 
mūziķi ir baudījuši pamatīgāku muzikālisku izglītību [..].»

12. maijā — Latvju humora un satīras vakars dzejā, drā-
mā un dziesmā Rīgas Latviešu biedrībā.

13. maijā — Rīgas Politehnikas padome paziņo par iece-
rēto augstskolas atklāšanu Rīgā oktobrī.

15. maijā — no Rīgas uz Rīgas jūrmalu pēc kara izraisītā 
pārtraukuma izbrauc pirmais satiksmes vilciens (tikai 2 va-
goni, 15 pasažieri), pasažieriem jāizkāpj pie saspridzinātā 
Lielupes tilta, uz sava rēķina jāpārceļas pāri upei, kur Buļļu 
stacijā gaida cits vilciens ar galapunktu Tukumā.

16. maijā — Rīgas latviešu izglītības biedrība spriež par 
mācību grāmatu izdošanu latviešu skolām.

19. maijā — Rīgas Latviešu biedrības zālē notiek Lietu-
viešu komitejas rīkota teātra izrāde, tautas dejas uz skatuves 
u.c. priekšnesumi. Ienākumi — lietuviešu patversmēm Rīgā. 

21. maijā — Rīgas prese ziņo, ka pilsētā sāk trūkt konfek-
šu, kuras iedzīvotāji izmanto trūkstošā cukura vietā, turklāt 
tirgotāji sūta šo preci uz Vidzemi.

24. maijā — Ludzas apriņķa zemstes sapulce atbalsta lē-
mumu par Latgales atdalīšanos no Krievijas; riteņbraucēju 
biedrības «Marss» pilnsapulce Rīgā pārrunā darbības atjau-
nošanu, jauna velodroma būvi u.c.

26.—27. maijā — plašu ziedojumu vākšanas kampaņu 
Rīgā organizē Latviešu centrālā palīdzības komiteja. 

28. maijā — Rēzeknes apriņķa zemstes sapulce ar 24 bal-
sīm par un 9 pret atbalsta lēmumu par Latgales atdalīšanos 
no Krievijas.

 
Sagatavojis Ēriks Jēkabsons, LU profesors.

PIRMS 100 GADIEM: 
1918. GADA 
NOTIKUMU 
HRONOLOĢIJA 
LATVIJĀ

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

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

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

HRONIKA
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Ģenerālis Mārtiņš Peniķis

ATCERĒSIMIES MŪSU ARMIJAS VEIDOTĀJUS

Ģenerālis Mārtiņš Peniķis 
dzimis 1874. gada 6. novembrī 
Kuldīgas apriņķa Turlavas pagasta 
«Atālmauļos». Mācījies Kuldīgas 
ministrijas skolā. 1896. gadā brīv-
prātīgi iestājies cariskās Krievijas 
armijā — 133. kājnieku pulkā Je-
katerinoslavā. 1902. gadā beidzis 
Čugujevas junkuru skolu. Pēc tam 
dienējis 121. kājnieku pulkā Har-
kovā.  Piedalījies Krievu—japāņu 
karā. 1913. gadā iestājies Ģenerāl-
štāba kara akadēmijā. Sākoties 
Pirmajam pasaules karam, atgrie-
zies pulkā kā rotas komandieris, no 1916. gada jūnija — bataljona 
komandieris. Vairākkārt ievainots un kontuzēts. No 1916. gada  
16. novembra 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka komandieris. Pul-
kam dodoties uz Krieviju, palika Latvijā. Kritis vācu gūstā. 

1918. gada novembra beigās viņš tika atbrīvots un atgrie-
zās  Latvijā. M.  Peniķa kā virsnieka izaugsmes ceļš bija straujš. 
Podporučiks — 1902. gadā, poručiks — 1906. gadā, štābkapteinis  
jau 1910. gadā, kapteinis — 1915. gadā, apakšpulkvedis un pulk-
vedis — 1917. gadā. 1918. gadā M. Peniķis brīvprātīgi iestājies 
Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos. Viņu iecēla par Kur-
zemes kara iecirkņa priekšnieku. M.  Peniķa darbības rezultātā 
pamazām jauniešos radās vēlme dienēt Latvijas karaspēka vienī-
bās. Arī pirmo Kalpaka bataljona atsevišķo latviešu jātnieku no-
daļu izveidoja ar Peniķa aktīvu atbalstu. Liepājā izveidoja aizsar-
dzības rotas. No 1919. gada jūnija Peniķis bija Liepājas latviešu 
karaspēka priekšnieks, bet no 1919. gada 1. septembra tika iecelts 
par kara mācības iestāžu priekšnieku. 1919. gada 12. oktobrī ie-
celts par 2. Vidzemes kājnieku divīzijas komandieri un Dienvidu 
frontes pavēlnieku. Vadīja cīņas pret Bermontu. M. Peniķis no-
mainīja pulkvedi Jorģi Zemitānu, kurš zaudēja pirmās kaujas ar 
bermontiešiem. Peniķa nopelns ir ne tikai tas, ka viņa vadītais 
karaspēks neatdeva bermontiešiem Rīgu, bet pārgāja pretuzbru-
kumā un atguva Daugavas kreiso krastu. Latvijas valdība augstu 
novērtēja Peniķa veikumu Latvijas atbrīvošanā no ienaidniekiem. 
Viņu 1920. gada 13. augustā paaugstināja par ģenerāli, apbalvoja 
ar Lāčplēša Kara ordeni un iecēla par minētā ordeņa domes locek-
li. M. Peniķis no šī datuma pildīja arī Galvenā štāba priekšnieka 
pienākumus, kā arī bija karaspēka inspektora vietas izpildītājs 
(1921.—1924.). Galvenais štābs Peniķa vadības laikā pieņēma 
vairākus armijai nozīmīgus lēmumus, to skaitā Karaklausības li-
kumu, lauka reglamentu, garnizona reglamentu u.c. 1922. gada  
9. janvārī apsardzības ministrs G. Zemgals apstiprināja arī kara-
vīra svinīgā solījuma tekstu. 1924. gada 23. februārī tika likvidēts 
karaspēka inspektora postenis. Ar Valsts prezidenta G. Zemgala 
pavēli 1928. gada 21. aprīlī Peniķis tika atbrīvots no Galvenā štāba 
priekšnieka pienākumiem, un viņu iecēla par armijas komandie-
ri. No armijas atvaļināts sakarā ar maksimālā vecuma sasniegša-
nu 1934. gada 14. novembrī. M. Peniķis daudz darījis militārās 
vēstures pētīšanā, lasījis lekcijas virsnieku kursos. Bijis Latvijas 
vēstures institūta loceklis, Lāčplēša Kara ordeņa domes priekšsē-
dētāja biedrs, Triju Zvaigžņu ordeņa kapitula loceklis. Viņš ir 

neskaitāmu rakstu un grāmatu autors par militāro tematiku.  
Nevar nepieminēt tādus fundamentālus darbus kā «Pasaules 
karš, 1914, 1915 un 1916, un latviešu strēlnieku bataljonu — pul-
ku cīņas», «Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919, vasarā un ru-
denī», «Latvijas armijas sākums un cīņas Latvijā līdz 1919. gada 
jūlijam» u.c. 

Mārtiņš Peniķis  apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeņa II un  
III šķiru. 1920. gada 13. augustā ar ordeņa III šķiru (Nr.2) apbal-
vots par kaujas vadīšanu un Torņakalna ieņemšanu 1919. gada 
10. novembrī. 1927. gada 4. novembrī ar ordeņa II šķiru (Nr.6/49) 
apbalvots par nopelniem Latvijas brīvības cīņās, kā arī daudziem 
ārvalstu un cariskās Krievijas ordeņiem. 1943. gada rudenī ģene-
rālis M.  Peniķis atteicās sadarboties ar vācu okupācijas varu. 
1944. gadā devās uz Vāciju, bet nokļuva Vācijas padomju okupā-
cijas zonā, vajadzēja atgriezties Latvijā. Ģenerālis M. Peniķis aiz-
gāja mūžībā sirmā vecumā 1964. gada 28. februārī. Apbedīts 
Rīgas Meža kapos.

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

6. Rīgas kājnieku pulka karavīri ar lieliniekiem atņemtajiem 3 collu lielgabaliem. 
1920. gada vasara. Starp karavīriem — Vidzemes divīzijas komandieris 
pulkvedis Mārtiņš Peniķis.

Latvijas armijas komandieris ģenerālis Mārtiņš Peniķis viesojas uz kara flotes 
flagkuģa «Virsaitis». 1928.—1929. gads.
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Baltijas valstu gaisa 
telpas patrulēšanu 
uzņemas Portugāle

Šī gada 2.maijā Dānija nodeva NATO Baltijas valstu gaisa telpas 
patrulēšanas misijas vadību Portugālei. Dānija vadīja Baltijas gaisa telpas 
patrulēšanas misiju kopš šī gada 8. janvāra. Portugāles Gaisa spēki no Šauļu 
aviācijas bāzes turpmākos sešus mēnešus patrulēs Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas gaisa telpu ar četriem iznīcinātājiem F-16. Šī ir Portugāles ceturtā 
maiņa Šauļos, un tajā piedalās 90 cilvēki (piloti, apkalpojošais personāls, 
sakaru speciālisti utt.). Līdz šī gada oktobrim Baltijas gaisa telpas patrulēša-
nas atbalstošo funkciju no Šauļiem pildīs Spānija (piektā rotācija) ar sešiem 
iznīcinātājiem «Eurofighter Typhoon». Vienlaikus četri Francijas (septītā 
rotācija) iznīcinātāji «Mirage-2000-5» dislocēsies Emari aviobāzē Igaunijā, 
integrējoties paplašinātajā patrulēšanas misijā.

NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tika uzsākta 
2004.gadā, kad Baltijas valstis iestājās Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. 
Portugāles vadītā patrulēšanas maiņa kopumā ir 47. pēc kārtas. NATO gaisa 
telpas patrulēšanas paplašinātā misija, kas vienlaikus tiek veikta no Šauļiem, 
Emari un Malborkas aviācijas bāzes Polijā, nodrošina NATO pilotiem labas 
treniņu iespējas kopā ar Baltijas reģionā izvietotajām NATO paplašinātās 
militārās klātbūtnes (eFP) kaujas grupām, nacionālo valstu sauszemes un 
jūras spēku vienībām, kā arī gaisa telpas novērošanas un kontroles apakš-
vienībām. 

Lietuvas aizsardzības ministrs Vitauts Žuks svinīgās spēku rotācijas 
ceremonijas laikā pateicās Dānijas kontingentam par drošām debesīm ga-
da pirmajos mēnešos, norādot, ka Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas 
starptautiskā misija apliecina alianses valstu solidaritāti un savstarpējo 
atbalstu kolektīvās drošības garantēšanā. V. Žuks tostarp informēja, ka Lie-
tuva tuvākajā nākotnē plāno attīstīt tuvā un vidējā rādiusa pretgaisa aizsar-
dzības spējas. Ministrs arī pauda pārliecību, ka Baltijas reģiona valstīm ir 
svarīgs alianses gaisa spēku atbalsts gan mācību rīkošanai, gan potenciālās 
agresijas atvairīšanai sadarbībā ar NATO paplašinātās militārās klātbūtnes 
(eFP) kontingentiem.

NATO turpina pilnveidot 
kolektīvās aizsardzības 
spējas un iesaistās militārās 
mobilitātes projektā ar ES

2018. gadā NATO rīkos kopumā 106 starptautiskās militārās mācības 
ar alianses dalībvalstīm un partnervalstīm. 45 NATO mācības šogad notiks 
uz sauszemes, 12 — gaisā, bet 15 — jūrā. Pārējās mācības būs veltītas 
kiberuzbrukumu atvairīšanai un krīzes situāciju noregulēšanai. Uzlabojot 
kaujas spējas, NATO dalībvalstis šogad rīkos kopumā 180 nacionālās mācī-
bas ar dažādu spēka veidu un ieroču šķiru iesaisti. Salīdzinājumam jāmin, ka 
2017. gadā NATO īstenoja 106 starptautiskās militārās mācības, bet alian-
ses dalībvalstis — 162 nacionālās mācības un treniņus.

Šogad lielākās nacionālā mēroga mācības «Ramstein Alternate» 
15.—19.  maijā organizēja Vācijas Gaisa spēki. Šī gada vasarā lielākās  
NATO mācības «Unified Vision ‘18» ir ieplānotas no 4. līdz 29. jūnijam, un 
tajās piedalīsies ASV, Čehija, Francija, Vācija, Nīderlande un Norvēģija. 
Visa gada mērogā lielākās NATO mācības ir «Trident Juncture», kas notiks 
no 25. oktobra līdz 7. novebrim, iesaistot vairāk nekā 30 alianses dalībvalstis 
un partnervalstis. «Trident Juncture» tiek rīkotas reizi trīs gados, un mēroga 
ziņā tās ir vislielākās NATO jebkad rīkotās mācības. 

Kolektīvo aizsardzības spēju pilnveidošanai un spēku mobilitātes 
rādītāju uzlabošanai NATO un Eiropas Savienība ir vienojušās realizēt 
militāro vienību ātras pārdislocēšanas plānu, kas tiks aktualizēts konflikta 
gadījumā ar Krieviju. Abas organizācijas veidos tā saukto militāro Šenge-
nu un veiks likumdošanas unificēšanas pasākumus militāro vienību per-
sonāla un kaujas tehnikas pārvietošanai pāri visu dalībvalstu teritorijām 
bez robežšķērsošanas formalitāšu kārtošanas. ES un NATO veiks arī 
kopīgus transporta infrastruktūras plānošanas un pilnveidošanas pasā-
kumus, lai autoceļu un dzelzceļu tīkls, viadukti un tilti būtu piemēroti 
militārās tehnikas transportēšanai. 

Kā skaidro ES komisāre transporta jautājumos Violeta Bulca, turpmā-
kās investīcijas Eiropas ceļu infrastruktūrā tiks plānotas kopīgi, lai efektī-
vāk definētu un realizētu prioritātes, kas ir līdzīgas visām ES dalībvalstīm. 
No jauna būvētie ceļi un tilti (to kravnesība, platums, augstums) tiks pro-
jektēti ar divējādu nozīmi — civilajām un militārajām vajadzībām. Tas pa-
visam nedaudz sadārdzinās transporta infrastruktūras projektus, taču tiks 
nodrošināts būtisks ieguvums drošības kontekstā un spēku mobilitātes 
uzlabošanā. Militārās Šengenas idejas autori uzsver, ka netiks būvēti tikai 
militāro vienību pārvietošanai paredzēti ceļi vai tilti.

ĀRZEMJU ZIŅAS 
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Svinīgā ceremonijā Portugāles Gaisa spēku pārstāvis pārņem gaisa 
telpas patrulēšanas uzdevumu.

Portugāles GS iznīcinātāji F-16.

Kanādas armijas kaujas mašīna pa Bundesvēra būvēto tiltu šķērso upi 
Portugālē mācībās «Trident Juncture», kas trīs valstīs — Portugālē, 
Itālijā un Spānijā — norisinājās no 2015. gada 21. oktobra līdz  
6. novembrim, iesaistot 36 000 karavīru no 30 valstīm.

http://www.sargs.lv/
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Uzņem starptautiskās 
pretmīnu mācības

No 11. līdz 25. maijam Igaunijas teritoriālajos ūdeņos norisinājās 
starptautiskās pretmīnu mācības «Open Spirit 2018», kurās piedalījās 
800 karavīri no 15 NATO dalībvalstīm un partnervalstīm. Mācību dalīb-
nieki pildīja uzdevumus Tallinas ostas tuvumā, kā arī Sāremā, Hījumā, 
Serves un Muhu salas apkārtnē. Mācībās mīnu meklēšanu veica vairākas 
ūdenslīdēju komandas un 20 dažādas nozīmes kuģi, to skaitā NATO pastā-
vīgā pretmīnu grupa (#SNMCMG1), kuras sastāvā ir Nīderlandes zem-
ūdeņu atbalsta kuģis HNLMS «Mercuur» un mīnu tralis HNLMS 
«Urk», kā arī Norvēģijas, Beļģijas un Vācijas jūras spēku mīnu traļi «Otra», 
«Narcis» un «Bad Bevensen».

Starptautiskās pretmīnu mācības «Open Spirit» notiek katru gadu 
kopš 1995. gada, un tās rotācijas kārtībā veic uzdevumus Igaunijas, Latvi-
jas un Lietuvas teritoriālajos ūdeņos. Mācību mērķis ir attīrīt jūru no Pirmā 
un Otrā pasaules kara laikā izliktajām mīnām, un eksperti lēš, ka to skaits 

Baltijas valstu ūdeņos un Somu jūras līcī varētu sasniegt kopumā 150 000. 
2017. gada starptautiskajās pretmīnu mācībās «Open Spirit» jūrā tika atras-
ti un neitralizēti 58 sprādzienbīstami priekšmeti. 

Plāno uzņemties lielāku lomu 
drošības stiprināšanā Eiropā

Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Leiene ir vērsusies parla-
mentā, pieprasot palielināt aizsardzības budžetu par 12 miljardiem eiro. 
Papildu finansējums nepieciešams Bundesvēra modernizēšanai, apgādes 
uzlabošanai un konstatēto kaujas spēju trūkumu novēršanai. Vācijas finan-
šu ministrs Olafs Šolcs ir plānojis, ka aizsardzības budžets tiks palielināts 
tikai par 5,5 miljardiem eiro laikā līdz 2021. gadam. U. fon der Laiene savu-
kārt ir izteikusi brīdinājumu, ka jau 2019. gadā Aizsardzības ministrija var 
iesaldēt zemūdeņu vai transporta lidmašīnu iegādes projektus, ja parla-
ments neatbalstīs būtisku aizsardzības budžeta kāpinājumu. 

2017. gadā Bundesvēra budžets bija aptuveni 37 miljardi eiro, bet šo-
gad tas plānots 39 miljardu eiro apmērā. Lai gan absolūtajos skaitļos Vācija 
ierindojas pasaules valstu pirmajā desmitniekā ar lielākajiem militārajiem 
tēriņiem, tā vēl nav sasniegusi 2% aizsardzības izdevumu līmeni no iekšze-
mes kopprodukta (IKP) atbilstoši NATO prasībām. Lai Vācija aizsardzības 
izdevumu ziņā sasniegtu 2% no IKP, Bundesvēra finansējumam būtu jāsa-
sniedz 60 miljardi eiro. 

Pagājušajā gadā Bundesvērs publiskoja plānus līdz 2024. gadam pa-
lielināt armijas skaitlisko sastāvu no 178 000 līdz 198 000 karavīru, bet aiz-
sardzības nozares civilo darbinieku skaitu — līdz 61 000. Šāds personāla 
pieaugums tiek skaidrots ar Bundesvēra uzdevumu skaita ievērojamu pa-
lielināšanos pēdējos gados. 

Aizsardzības jomas stiprināšana balstās 2016. gadā pieņemtajā Bun-
desvēra Baltajā grāmatā, kur uzsvērta Vācijas vadošā loma Eiropā cīņā 
pret drošības izaicinājumiem un humānisma katastrofām. Jāatzīmē, ka 
2006. gadā izdotā Bundesvēra Baltā grāmata neakcentēja militārās jo-
mas prioritāro lomu, jo tolaik situācija pasaulē bija daudz mierīgāka. 

Proti, Krievija bija ierindota partnervalstu lomā, Ukrainā, Sīrijā un Lībijā 
bija miers, nebija aktualizējušies draudi no teroristu organizācijas «Daesh», 
kā arī nebija samilzusi bēgļu problēma Eiropā. Pašlaik Eiropā un pasaulē 
ir notikušas vērā ņemamas drošības situācijas izmaiņas, kas vairs neļauj 
NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm ieturēt neitrālu lomu starptautis-
kajā drošības politikā.

2018. gada Aizsardzības ministrijas plāns paredz realizēt 18 liela mē-
roga iegādes, un katrai no tām jau šogad būs vajadzīgi līdzekļi vairāk nekā 
25 miljonu eiro apmērā. Piemēram, Vācija plāno uz deviņiem gadiem iegā-
dāties līzingā Izraēlas ražotos bezpilota lidaparātus «Heron» (visa projekta 
izmaksas sasniegs 1,024 miljardus eiro). Bundesvērs šogad plāno pasūtīt arī 
septiņus jaunus meklēšanas un glābšanas helikopterus, kā arī sešas militārās 
transporta lidmašīnas «Hercules» un trīs degvielas uzpildes lidmašīnas 
KC 130J-30 (minēto lidaparātu un dažādu aviācijas bāzēšanās ierīču kopējā 
vērtība sasniegs 1,18 miljardus eiro), 18 raķešu sistēmas MARS II, radaru 
tehnoloģiju iznīcinātājiem «Eurofighter», tehnisko apkopju pakalpojumu 
helikopteriem NH90 u.c. Visu šo plānu realizācija būs atkarīga no tā, kā-
du Bundesvēra finansējuma apjomu parlaments apstiprinās 2018. gada 
likumā par budžetu. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi 
majore Vizma Kaļčeva. 

Foto — www.kam.lt; www.f-16.net;
www.navaltoday.com; https://www.timesofisrael.com;

https://www.defenseindustrydaily.com;
www.royalnavy.mod.uk; www.army-armee.forces.gc.ca.

Nīderlandes Karalisko jūras spēku zemūdeņu atbalsta kuģis HNLMS 
«Mercuur» (A900) Tallinas ostā pirms starptautiskajām mācībām 
«Open Spirit 2018».

Izraēlas BPL «Heron». Kanādas KC 130J-30 un Norvēģijas KC 130J (priekšplānā).
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MOZAĪKA

ASV Kongress ir pieprasījis no ASV Bruņoto spēku Apvieno-
tā štāba priekšnieka ģenerāļa Marka Milli sagatavot detalizētu 
ziņojumu par trūkumiem un nepieciešamajiem pasākumiem 
ASV armijas apmācībā kaujām urbanizācijas apstākļos. Līdz šim 
ģenerālis M. Milli savās uzrunās un publikācijās jau bija paudis 
viedokli, ka ASV armija nav pietiekami sagatavota kaujām mega-
pilsētās. Lai novērstu šos trūkumus, amerikāņu armijai ne ilgāk 
kā tuvākajos 10 gados būtu jāveic militāro vienību modenizācijas 
programma, nodrošinot pilsētvides kauju apmācību un finansē-
jot militārā ekipējuma pielāgošanas pasākumus kaujām mega-
pilsētās. Pašlaik ir sareģīti prognozēt, cik lielas investīcijas būs 
vajadzīgas ASV armijas modernizācijai un pilsētu kauju centra 
(urban warfare center) izveidei. 

Pēc M. Milli domām, reformas rezultātā atsevišķām pašreizē-
jām armijas kaujas vienībām būs jākļūst skaitliski mazākām, 
vieglākām un ātrākām, piemērotām uzdevumiem šaurās ielās, 
daudzstāvu celtnēs un tuneļos. Būtiskas izmaiņas būs jāievieš arī 
spēku maskēšanās un dzīvostspējas uzturēšanas jomā, jo mūsdie-
nu tehnoloģiju straujā attīstība (viedtelefoni) praktiski neļauj pil-
sētā palikt nepamanītiem. Katrs cilvēks var nofotografēt vai nofil-
mēt un reālajā laika režīmā izplatīt globālajā tīmeklī informāciju 

par operācijā iesaistītajām vienībām. M. Milli uzskata, ka militā-
ro vienību atrašanās vienā vietā pilsētā pāris stundu intervālā jau 
var nozīmēt drošu nāvi. Nopietnu dilemmu rada fakts, ka armijā 
pastāv īpaši spēka lietošanas noteikumi (rules of engagement), 
kuri aizliedz tikai uz aizdomu pamata nošaut visas tuvākajā un 
tālākajā apkartnē esošās civilpersonas, kuras potenciāli varētu 
noplūdināt internetā militāro vienību atrašanās vietu vai infor-
māciju par kaujas spējām. Tādējādi militārā personāla apmācības 
līmenim pilsētvidē būs jāsasniedz daudz augstāki rādītāji nekā 
līdz šim, lai uguns atklāšana pilsētās tiktu izvērtēta daudz kritis-
kāk un kompleksāk. Turklāt, lai kaujām pilsētvidē nodrošinātu 
visatbilstošākos apakšvienību līderus un komandierus, armijā 
būs jāievieš daudz stingrākas komandvadības pārstāvju atlases 
procedūras. Neskatoties uz nepieciešamību trenēt pilsētkauju ka-
pacitāti, ģenerālis uzsver, ka ASV armijai arī nākotnē ir jāsaglabā 
visas lidzšinējās kaujas spējas un formējumi. 

Reaģējot uz drošības situācijas izmaiņām, pēdējos gados 
modernās karadarbības izpētes eksperti arvien biežāk pievērš 
uzmanību faktam, ka tanki «Abrams» taktiski un operacināli nav 
piemēroti karadarbībai pilsētu ielās. Pēdējo karu pieredze un 
globālās drošības situācijas analīze liecina par tendenci, ka kara-
darbība arvien biežāk var izvērsties lielpilsētās. Taču pagaidām 
operacionālo, taktisko un kaujas grupējumu cīņas metodes nav 
adaptētas kaujas uzdevumu veikšanai pilsētās ar debesskrāp-
jiem un neskaitāmiem tuneļiem. Pilsētvidē ar milzīgu iedzīvo-
tāju skaitu situācijas attīstība ir grūti prognozējama, vienlaikus 
apgrūtinot spēku mobilitāti un fiziskās drošības pasākumus. 
Būtisks aspekts ir militārpersonu domāšanas pamatprincipi, 
kad karavīriem ir ļoti grūti pārslēgties no operāciju plānošanas 
un īstenošanas plašā neapdzīvotā apvidū (meži, džungļi, kalni, 
tuksneši u.tml.) uz blīvi apdzīvotām pilsētām. Protams, mūsdie-
nu konvencionālo armiju vājās vietas apzinās arī potenciālie pre-
tinieki — vienalga, vai tās ir neprognozējamās valstis, teroristis-
kie grupējumi vai nemiernieki.

Vēsturē ir daudz piemēru, kad kari notika par dominanci pil-
sētās, taču karadarbība neizvērsās tieši šo pilsētu ielās. Mūsdie-
nās kaujas megapilsētās ir notikušas salīdzinoši reti, un šajos 
gadījumos armijas vienības izņēmuma kārtā adaptējās konkrētai 
operācijai. Ņemot vērā pasaules apdzīvotības rādītāju straujo 
pieaugumu, lielo pilsētu skaits (urbanizācija), visticamāk, turpi-
nās palielināties, un ne tikai ASV, bet arī citu valstu armijām 
nāksies apgūt īpatnības karadarbībai pilsētvidē un izprast pēc-
operācijas periodā veicamo atjaunošanas pasākumu kompleksu. 
Pēdējā desmitgadē militāro konfliktu analītiķi jau strādā pie 
jaunām karadarbības metodēm pilsētvidē, meklējot efektīvākos 
taktikas paņēmienus, kas ne tikai nodrošinās uzvaru pilsētvides 
kaujās, bet arī ļaus īsā laikā efektīvi atgriezt pilsētu ierastā funk-
cionēšanas režīmā. Militāro operāciju plānošanas process līdz 
šim ir vairāk koncentrējies uz primāro uzdevumu — ienaidnieka 
iznīcināšanu, neveltot padziļinātu analīzi karadarbības videi — it 
sevišķi lielpilsētās, tajā skaitā civiliedzīvotāju masveida bojāejas 
riska faktoriem. Jebkura militārā operācija pilsētās vēlāk rada 
daudzu līmeņu negatīvus efektus, kas var apdraudēt vai uz ilgu 
laiku paralizēt pilsētas ekonomisko, informatīvo un strukturālo 
eksistenci. Šo negatīvo seku likvidēšana var prasīt neskaitāmas 
reizes lielākus resursus un daudz ilgāku pilsētas atjaunošanās pe-
riodu, nekā konkrētās militārās operācijas nodarījumi. 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.
Foto — https://mwi.usma.edu/wp-content;

https://mwi.usma.edu/war-books-preparing-urban-warfare.Izraēlas Bruņotie spēki regulāri veic mācības militārajās mācību pilsētiņās.

ASV ARMIJA 
GATAVOSIES 
KAUJĀM 
PILSĒTVIDĒ

https://mwi.usma.edu/wp-content
http://www.sargs.lv/
https://mwi.usma.edu/war-books-preparing-urban-warfare.


Iekļauj ierindā bezpilota 
mīnu traleri

Karalisko jūras spēku (KJS) sastāvā pirmais bezpilota aparāts operē nevis 
gaisā, bet uz ūdens, un tas ir mīnu traleris. Maija sākumā britu kompāniju 
apvienība «Atlas Elektronik UK» nodeva pasūtītājam pirmo bezpilota kute
ri. Tā nosaukums ir «Unmanned Warrior», bet vēl nav zināms šādu kuteru 
pasūtījuma apjoms, kas būs atkarīgs no tā lietošanas efektivitātes un inte
grēšanās KJS vienotajā struktūrā. Plašsaziņas līdzekļos ir pieejama informācija, 
ka pirmā bezpilota mīnu tralera izstrāde izmaksājusi 13 miljonus sterliņu 
mārciņu. Pašlaik plānots, ka autonomo kuteru grupa pilnas kaujas spējas 
sasniegšot 2019. gadā. 

Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas Militāro iepirkumu departamenta 
vadītājs Guto Bebs paudis, ka «Unmanned Warrior» tipa autonomo mīnu traļu 
iekļaušana KJS sastāvā ļaus veikt jūras ceļu attīrīšanu no sprādzienbīstamiem 
priekšmetiem, neapdraudot jūrnieku dzīvības. Šādi autonomie kuteri papildus 
spēs uzlabot tirdzniecības kuģu drošību globālajos ūdeņos, bet Lielbritānijas 
teritoriālajos ūdeņos tie veiks ne tikai britu kuģu, bet arī piekrastes teritorijas 
drošības aizsardzības pasākumus. Jāatzīmē, ka «Unmanned Warrior» tehnolo
ģiskais dizains garantē augstu mobilitāti, jo to var pārvadāt pa autoceļiem, ar 
jūras vai gaisa transportu. Tas nozīmē, ka pēc «Unmanned Warrior» nogādāša
nas operācijas rajonā tas jau dažu stundu laikā ir operacionāls un gatavs kaujas 
uzdevumu veikšanai.

G. Bebs informēja, ka pērn jaunais traleris ir sekmīgi veicis virkni praktis
ko testu un izmēģinājumu, pilnībā pierādot tās spējas, kas norādītas ražotāju 

sniegtajās tehniskajās specifikācijās mīnu meklēšanā un to vietas identificē
šanā. «Unmanned Warrior» ir aprīkots ar vairāk nekā 50 dažādām sistēmām 
un programmām, kas operē gan zem ūdens, gan virs ūdens, gan arī gaisa telpā. 
G. Bebs uzsvēris, ka Lielbritānijas vēsturē pirmo reizi izmēģinājumu laikā tika 
veikts tiks plašs uzdevumu spektrs, neiesaistot nevienu cilvēku vadītu vai 
kontrolētu ierīci vai iekārtu. 

«Atlas Elektronik UK» ražotais bezpilota mīnu traleris.
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