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Imants Vingolds,
LVA valdes priekšsēdētājs.
Foto — no autora personiskā arhīva. 

Miglainajā 9. novembra rītā kopā ar Rīgas 28. vidusskolas 
jaunsargiem devāmies uz Liepāju, kur šogad Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskolas sporta bāzē nu jau 14. reizi norisinās 
Lāčplēša balvu izcīņa. Balvas ir iespaidīgas kā pēc izmēra, tā arī 
prestiža ziņā. Lāčplēša balvu idejas autors un ilggadējs to izcīņas 
organizators ir Latviešu strēlnieku apvienības Liepājas nodaļas 
vadītājs Juris Skrodelis. Uzvarētāji skolu grupā saņem ceļojošo 
balvu «Lāčplēša vairogs», bet jaunsargu grupā — ceļojošo  
balvu «Lāčplēša zobens», turklāt ar tiesībām piestiprināt  
katrai balvai plāksnīti ar uzvarētāja nosaukumu. 

Kā paredzēts sacensību nolikumā, precīzi plkst. 10.00 dalībnie-
ki ir nostājušies ierindā. Skan sasveicināšanās, ziņojumi un kopā 
dziedam valsts himnu «Dievs, svētī Latviju!». Pēc uzrunām, ko teic 
Latviešu strēlnieku apvienības priekšsēdētājs Jānis Aivars Baškers, 
O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns un Ze-
messardzes 44. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants 
Vilmārs Vecvagars, pirmās komandas dodas trasē. 

Sacensības organizē Liepājas pilsētas izglītības pārvalde sadar-
bībā ar Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, Jaunsardzes un in-
formācijas centra 1. novada nodaļu, Latviešu strēlnieku apvienību 
un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu. Šogad sacensībās pie-
dalās jaunieši no deviņām vispārizglītojošām un profesionālajām 
izglītības iestādēm. Dalībnieki ir vecumā no 15 līdz 19 gadiem, 
proti, startē Liepājas 7. vidusskolas, A. Puškina Liepājas 2. vidus-
skolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, kā 
arī Liepājas 8. un 12. vidusskolas komandas, piedalās arī Liepājas 
3. pamatskola ar savu komandu. 

Tradicionāli sacenšas arī 12 Kurzemes reģiona jaunsargu ko-
mandas. Liepājā ieradušās jaunsargu komandas no Aizputes, Gro-
biņas, Pāvilostas, Piltenes, Sikšņiem, Talsiem, Ugāles, Kalniem, 
Kuldīgas, Ventspils un, protams, arī mājinieki — Liepājas jaunsar-
gu komandas. Šajā reizē diemžēl nepiedalās Jelgavas komanda, 
toties ir ieradušies Rīgas 28. vidusskolas jaunsargi instruktora 
kapteiņa Rolanda Mandeļa vadībā. 

Par piemiņas medaļām dalībniekiem, kā arī komandu balvām 
un īpašām medaļām sacensību uzvarētājiem gādā Latviešu strēl-
nieku apvienības valde. Šo militāro sporta spēļu mērķis ir popula-
rizēt Lāčplēša dienu jauniešu vidū kā Latvijas Brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņas dienu un sekmēt jauniešu izglītošanu un sagata-
vošanu valsts aizsardzības jomā. Dalība sacensībās veicina jauniešu 
pilsonisko un patriotisko audzināšanu, fiziskās sagatavotības piln-
veidošanu un attīstību, kā arī veido prasmi strādāt komandā. Katrā 
komandā startē seši skolēni, divas meitenes un četri zēni. Stafetes 
laikā jāveic vienpadsmit kontrolpunkti, kuros tiek pārbaudīta gan 
skolēnu fiziskā sagatavotība, gan zināšanas par Latvijas armiju. 

Kad pirms starta komandu pārstāvji iepazinās ar sacensību trasi, 
daudziem negaidīts bija uzdevums, ka nācās pārvarēt šķēršļu joslu 
ar baseinu tajā. Nebija viegli arī uzrāpties NATO standartam atbil-
stošajā trīs stāvu namu imitējošā šķērslī un nokļūt atpakaļ uz zemes. 

Arī NBS dienesta pakāpju uzšuvju precīza atpazīšana nebija viegls 
uzdevums. Protams, triecienšautenes izjaukšana un salikšana ir šo 
sacensību sākuma uzdevums un šādu sacensību klasika, bet koman-
das biedru nešana uz finišu sacensību pēdējā posmā prasīja visus 
spēkus, kas dalībniekiem tobrīd bija atlikuši. Sacensības noritēja rai-
ti, skolēniem bija iespējams iepazīties ar Zemessardzes 44. kājnieku 
bataljona bruņojumā esošajiem ieročiem un tehniku. Par karstu tēju 
un zupu rūpējās pārvietojamās lauka virtuves apkalpe. Jācildina sa-
censību laikā skanošā mūzika un dziesmas, kas neapšaubāmi vairoja 
cīņas sparu. Apskaņošanas tehnika darbojās teicami. 

Apmēram pēc divām stundām tika noskaidroti uzvarētāji sko-
lēnu grupā. 1. vietu un balvu «Lāčplēša vairogs» izcīnīja Oskara 
Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas komanda, 2. vieta — Liepājas 
valsts 1. ģimnāzijas, bet 3. vieta — PIKC «Liepājas valsts tehni-
kums» komandai. 

Kamēr rit uzvarētāju apbalvošana, jaunsargu grupā komandas 
turpina cīņu par galveno balvu — «Lāčplēša zobenu». Kad sacensī-
bu rezultāti arī jaunsargu grupā ir apkopoti, noskaidrojas, ka Lat-
vijas simtgadē šajās sacensībās ir uzvarējusi Liepājas jaunsargu 
vienība (instruktors Varis Jansons). Šī vienība saņem arī balvu par 
1. vietu un piemiņas medaļas. Otrajā vietā ierindojas Kalnu vidus-
skolas jaunsargu vienība, bet trešajā vietā atkal Liepājas jaunsargi. 

 Katra komanda, kas piedalījās sacensībās, saņēma kliņģeri, kas 
lieti noderēja, atjaunojot trasē iztērētos spēkus. 

Latviešu strēlnieku apvienības vārdā gribu pateikties par atbal-
stu sacensību rīkošanā Aizsardzības ministrijai un Jaunsardzes un 
informācijas centram. 

LĀČPLĒŠA BALVAS 
IZCĪNA LIEPĀJĀ
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Esam nosvinējuši savas valsts simtgadi, un tagad katram 
ir savs simtgades godināšanas stāsts. Savs tiem, kas soļoja pa-
rādē, savs tiem, kas saņēma augstākos valsts apbalvojumus, 
un savs tiem, kas piedalījās lentīšu locīšanā Latvijas Kara mu-
zejā. Savs arī tiem, kas šajā laikā vienkārši darīja savu darbu 
vai pildīja dienestu.

Šajā žurnāla numurā gribam īpaši uzsvērt to, ko ik uz so-
ļa redzējām valsts svētku dienās — mēs lepojamies ar mūsu 
karavīriem! Sabiedrība lepojas, ģimenes lepojas, bērni lepo-
jas, ka tētis vai mamma ir karavīrs! Mēs lepojamies, kopā ar 
karavīriem apmeklējot svētku parādi, mēs lepojamies ar 
tiem, kuri soļoja parādē, — ar karavīriem, ar zemessargiem, 
ar jaunsargiem, ar visiem tiem, kuri simtgades svētku noska-
ņojumu nesa ikvienā Latvijas vietā. 

Ar kādu noskaņu mēs sākam nākamo simtgadi? Ar cerī-
bām, ka būs labāk, ar apņemšanos būt savai valstij piederīgi 
un godprātīgi darīt katrs savu darbu, apzinoties, kas arī tas ir 
mūsu valstij.

Saglabāsim šo noskaņu!

Cēsīs Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas 18. gadadie
nai veltītajā svinīgajā pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs Rai
monds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji un skolas sa
darbības partneri. Pasākumā tika atklāts Instruktoru skolas renovē

tais autoparks. 
Svinīgajā sapulcē aizsardzības ministrs R. Bergmanis, Nacionālo bruņoto 

spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkvedis Valts Āboliņš un 
Instruktoru skolas komandieris majors Vasilijs Gračovs pasniedza apbalvo
jumus Instruktoru skolas labākajiem karavīriem un civilajiem darbiniekiem. 
Instruktoru skola saņēma dāvanu valsts simtgadē — Kārļa Grūbes darba 
«Karavīra svinīgais solījums» atdarinājumu, kura autore ir Līga Jansone.

Vairākos novados notika Latvijā izvietotās NATO paplašinātās 
klātbūtnes kaujas grupas organizētās militārās mācības «Tomahawk 
Knocking». Tās norisinājās Alūksnes novada Alsviķu pagasta «Meža 
Strautiņos», poligonā «Lāčusils», Daugavpilī, Kuldīgā, Lielvārdē 
un Ventspils novada Vārves pagastā. 

Mācību mērķis bija pilnveidot NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupas un Nacionālo bruņoto spēku sadarbību un 
savietojamību un veicināt to ciešāku integrāciju. 

Aptuveni 2000 skolēnu un skolotāju no visiem Latvijas reģio
niem apmeklēja Skolēnu dienu Ādažu garnizonā, lai iepazītos ar 
Nacionālo bruņoto spēku ikdienu un galvenajiem uzdevumiem. 

Viņiem bija iespēja apskatīt Sauszemes spēku Mehanizētās kāj
nieku brigādes kaujas apakšvienību tehniku un ekipējumu, tikties ar kara
vīriem, kā arī vērot dažādus paraugdemonstrējumus un piedalīties militā
rās stafetēs. 

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas 
apkopojusi Zigrīda Krauze.  

 Foto — Gatis Dieziņš, Armīns Janiks un Ēriks Kukutis.

Ādažu bāzē notika piemiņas pasākums, lai godinātu Latvijas 
karavīrus, kuri, pildot kaujas uzdevumus, ziedojuši savu dzīvību. 
Kritušo karavīru piemiņas pasākumu apmeklēja aizsardzības mi
nistrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku koman

dieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. 
Jau tradicionāli pirms Lāčplēša dienas Ādažu bāzē rīkotajam piemiņas 

brīdim, kas veltīts starptautiskajās operācijās Afganistānā un Irākā krituša
jiem karavīriem, dots nosaukums «Karavīru nakts». 

Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulk
vedis Ilmārs Atis Lejiņš, stāstot par kritušo karavīru piemiņas pasākumu, 
uzsvēra: «Pat ja karavīrs ir kritis, viņš joprojām ir mūsu biedrs. Tas dod 
mums spēku un ticību iesaistīties grūtos kaujas uzdevumos.» 

Pasākums sākās Ādažu bāzes kapelā ar svētbrīdi, pēc kura kritušo kara
vīru piederīgie, dienesta biedri, ar kuriem kopā dienējuši kritušie, un Āda
žu bāzē izvietotie karavīri nolika svecītes pie kritušajiem biedriem veltītā 
pieminekļa.

Darba vizītē Latvijā uzturējās Spānijas Bruņoto spēku koman
dieris ģenerālis Fernando Alehandre, lai ar Nacionālo bruņoto 
spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu pārrunātu 
aktualitātes aizsardzības jomā, kā arī divpusējā sadarbībā. 

Vizītes laikā, godinot kritušo karavīru piemiņu, Spānijas Bruņoto spē
ku komandieris piedalījās svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā Rīgas 
Brāļu kapos. 

Ģenerālis F. Alehandre apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Apvie
noto štābu, iepazinās ar Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 
spējām un uzdevumiem un tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā 
kaujas grupas Spānijas kontingenta karavīriem, lai pārrunātu viņu dienesta 
gaitu Latvijā.

Latvijas Televīzijā (LTV) aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleit
nants Leonīds Kalniņš apmeklēja pirmizrādi LTV dokumentālajai 
filmai «Iezīmētie». 

Aizsardzības ministrs R. Bergmanis izteica pateicību LTV komandai 
par iniciatīvu uzņemt filmu par brīvprātīgo rezervistu apmācību, kas ir 
nozīmīgs atbalsts aizsardzības nozarei, lai skaidrotu sabiedrībai iesaistes 
iespējas mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. Dokumentālā filma 
«Iezīmētie» stāsta, kā kļūst par karavīriem, un tā tapusi, trīs LTV žurnālis
tiem piedaloties apmācībās un kļūstot par Nacionālo bruņoto spēku rezer
ves karavīriem, kā arī dokumentējot šo procesu. 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis atklāja stēlu pie
ciem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas atdusas Rīgas Lielajos 
kapos. Stēla izgatavota un uzstādīta Jaunsardzes un informācijas 
centra projekta «Atceries Lāčplēšus» ietvaros.  Stēla ir aizsardzības 

nozares dāvinājums Rīgas pilsētai Latvijas simtgadē. 

Gaidot Latvijas simtgadi, piemiņas zīmes uzstādītas arī daudzos Latvi
jas novados, kur apzināti Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. 

Uzstādot stēlas projektā «Atceries Lāčplēšus», ir radītas jaunas pie
miņas vietas, kur pulcēties Lāč plēša dienā, atceres pasākumos un citos 
nozīmīgos brīžos, godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. 
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INTERVIJA

Taivo Trams
Foto — Ēriks Kukutis un Armīns Janiks.

Latvijas simtgades gadā gan  
11. novembra, gan valsts lielās  
jubilejas dienas parādi komandē 
Zemessardzes komandieris  
brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš.  
Dažas dienas pirms 18. novembra  
viņš intervijā «Tēvijas Sargam»  
stāsta par gatavošanos 18. novembra 
parādei, par ieguldīto darbu, izaicināju
miem un izjūtām, kas ar to saistās.

— Ar kādām izjūtām uzņēmāt ziņu, 
ka būsiet Latvijas simtgades svarīgāko 
militāro parāžu komandieris?

— Šo faktu es uzzināju jau pagājušajā 
gadā, jo biju parādes rezerves komandie-
ris. Tā ir tradīcija — ja vienā gadā esi pa-
rādes rezerves komandieris, tas nozīmē, 
ka nākamajā gadā jākomandē parāde, tā-
tad priekšā ir vesels gads, lai sagatavotos 
un atbilstoši noskaņotos. Parādes koman-
dieri tiek izvēlēti pēc rotācijas principa — 
katra spēka veida komandieris pēc kārtas 
komandē parādi. Šogad šis gods ticis Ze-
messardzes komandierim, kas arī nodro-
šina Latvijas Armijas karoga vienību gan 
11. novembra parādē, gan 18. novembrī.

Runājot par 11. novembra parādi, jā-
teic, ka mums bija daži jauninājumi — šo-
gad pie Brīvības pieminekļa startēja tikai 
Rīgas garnizona vienības. Ir izveidota Rī-
gas brigāde, un tās pakļautībā ir visi batal-
joni, kas piedalījās parādē. Šogad no 350 

cilvēkiem, kas soļoja parādē, vairāk nekā 
100 bija zemessargi — tas ir rekordliels 
skaits, un tam ir ļoti dziļa simboliska un 
emocionāla nozīme. Starp zemessargiem 
pat bija konkurence, lai tiktu parādē un 
soļotu ar savas vienības karogu.

— Vai šis pienākums vienlaikus nav 
arī milzīgs izaicinājums?

— Protams, man ir liels prieks un gan-
darījums, bet tā ir arī milzīga atbildība. 
Šāda iespēja ir reizi mūžā. Tieši tādēļ mēs 
ieguldījām pamatīgu darbu, lai sagatavo-
tos parādēm. Tagad jau shēma ir skaidra, 
tas, kā viss izskatīsies, cik liels būs dalīb-
nieku skaits un kāds būs ierindas sastāvs. 
Mēs zinām par militāro tehniku un gaisa-
kuģiem, par Jūras spēku kuģiem, kas atra-
dīsies piestātnē, taču tas viss prasīja ļoti 
lielu laika un spēku ieguldījumu.

Ja runājam par parādes apjomu — tā 
patiešām ir simtgades parāde. Tajā pieda-
līsies 2000 cilvēku — tas ir trīs reizes vai-
rāk nekā iepriekšējā gadā. Katrs bruņoto 
spēku bataljons, katra vienība būs pārstā-
vēta kopējā ierindā. Iepriekšējos gados so-
ļoja tikai pārstāvji no katras brigādes, šo-
gad būs 1700 soļotāju, vairāk nekā 77 vie-
nības, no tām — 21 Zemessardzes batal-
jons, 700 zemessargu. Tie ir gandrīz 10% 
no visas Zemessardzes...

Esam gatavojušies gan mājās, savās 
vienībās, gan arī parādes priekšvakarā — 
to norises vietās. 17. novembra vakarā no-
tiek parādes ģenerālmēģinājums, un, ka-
mēr nebūs noslīpēts katrs solis un viss 

nebūs skaidrs līdz pēdējam sīkumam, to 
nebeigsim. Ir viena problēma, ko es kon-
statēju 11. novembra parādē — ieraksts un 
dzīvā mūzika atšķiras, un parādes dalīb-
nieki uz to reaģē dažādi. Pie orķestra pava-
dījuma ir jāpierod, jāsaprot, kā likt kāju. 
Bet treniņos to var iemācīties.

— Ar ko šī parāde atšķirsies no ie
priekš piedzīvotajām?

— Parāde būs ļoti daudzpusīga. Pro-
tams, piedalīsies jaunsargi, būs arī citu 
valstu karogu grupas — pavisam kopā 22 
valstis. Pats par sevi, būs deviņu nāciju ka-
rogi no NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas. Pirmo reizi mums spēlēs 
trīs orķestri — NBS štāba orķestris, Ze-
messardzes orķestris, kam tā būs debija, 
un orķestris no ASV. Liels pārsteigums 

SIMTGADES PARĀDE  
PĀRSTEIDZ AR VĒRIENU  
UN JAUNUMIEM
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skatītājiem noteikti būs fanfaru grupa no 
Itālijas, kas muzicēs ļoti neparastā veidā — 
skrienot. Šogad pirmo reizi parāžu vēsturē 
kā pirmie ar saviem karogiem soļos pār-
stāvji no studentu korporācijām, kuru 
biedri bija pulkveža Oskara Kalpaka batal-
jona Studentu rotas karavīri. Jo — kas pir-
mie aizgāja kaujā? Tie bija studenti, Stu-
dentu rota. Tādēļ mēs simboliski dodam 
viņiem iespēju atklāt simtgades parādi.

Mēģināsim arī parādīt Latvijas karavī-
ra vēsturisko tērpu un ieročus — Štāba 
bataljona karavīri soļos formās, kādas val-
kāja Brīvības cīņu karotāji. Tas ir intere-
sants vēsturisks akcents, parādot, kādi 
mēs bijām un kā esam attīstījušies šajos 
simt gados.

— Skatītājus noteikti interesēs arī 
militārā tehnika.

— Protams, piedalīsies arī daudzvei-
dīga militārā tehnika — mūsu bruņuma-
šīnas, jaunās haubices, kvadrocikli un tak-
tiskie transportlīdzekļi, Spānijas tanki 
«Leopard», Kanādas bruņutehnika un 
daudz kas cits. Viena no lielākajām intri-
gām noteikti ir mūsu pretgaisa aizsardzī-
bas spēju demonstrējums — parādē būs 
gan tuvās darbības pretgaisa aizsardzības 
sistēmas «Stinger», gan arī pilnīgs jau-
nums — tālās darbības pretgaisa aizsar-
dzības sistēmas «Patriot». Tas ir ļoti labs 
signāls un stratēģiskās komunikācijas 
veids, demonstrējot, ka mēs neesam vieni 
un mums ir spēcīgi sabiedrotie.

Runājot par gaisakuģiem — parādē 
būs visi mūsu helikopteri, piedalīsies arī 
Valsts robežsardzes helikopteri un iznīci-
nātāji no Šauļu un Amari gaisa spēku bā-
zēm, kā arī «airBaltic» jaunā lidmašīna, 
kas uz Latvijas simtgadi ir izkrāsota mūsu 
valsts karoga krāsās. Protams, viss atkarīgs 
no laika apstākļiem — ja būs migla un ze-
mi mākoņi, tad — drošība pirmajā vietā, 
riskēt nevaram. 

Savukārt Jūras spēku spējas demon-
strēs 18 dažādi kuģi no Latvijas, Vācijas, 
Dānijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Kanādas, 
Igaunijas, Nīderlandes, Lietuvas, Norvēģi-
jas, Zviedrijas un Polijas. Tie atradīsies 
piestātnē, un visiem būs iespēja tos apcie-
mot svētku dienās. Iespaidīgs pārsteigums 
noteikti būs Dānijas fregate, kas ir vairāk 
nekā 138 m gara.

— Cik ilgu laiku prasa sagatavošanās 
šāda līmeņa pasākumam?

— Gatavošanās 18. novembra parādei 
sākās pirms diviem mēnešiem — šo darba 
grupu vadīja NBS Apvienotā štāba priekš-
nieks. Sākumā pārdomājām, kā tas viss 

varētu izskatīties, sagatavojām dizainu, 
tad papildinājām ar detaļām. Nosūtījām 
piedāvājumus citām valstīm, kas gribētu 
piedalīties simtgades parādē. Viss ieplāno-
tais, visas mūsu cerības ir īstenojušās.

— Simtgades parādi komandē Ze
messardzes komandieris — tas savā ziņā 
ir arī cieņas apliecinājums mūsu brīv
prātīgajiem.

— Jā, tas noteikti ir arī Zemessardzes 
novērtējums. Zemessardze šajā laikā ir 
kļuvusi stiprāka un pārliecinātāka par sa-
vām spējām. To uzskatāmi parāda fakti. 
Iepriekšējos gados mēs nevarējām sa-
sniegt 8000 cilvēku personālsastāva robe-
žu, bet pašlaik Zemessardzē ir 8280 ze-
messargi — par 300 vairāk nekā iepriekšē-
jos gados! Tas nozīmē, ka cilvēki mums ir 
noticējuši, redzot, ka mēs savus solījumus 
esam izpildījuši. Domāju, ka ļoti liela no-
zīme bija iespējai nodrošināt zemessargus 
ar pilnu ekipējumu. Uzreiz ir jūtama pavi-
sam cita atdeve no cilvēka, kurš piedalās 
mācībās. Otra lieta — mēs esam būtiski 
uzlabojuši mācību procesa kvalitāti, aktīvi 
izmantojot nometnes. Šogad dažādās no-
metnēs piedalījās līdz 700 zemessargu, 
esam sertificējuši savus paaugstinātas ga-
tavības vadus. Rezultāti ir ļoti labi, un mēs 
esam gatavi uzsākt nākamo posmu, pa-
augstinot savu kaujas gatavību.

Darba gan ir ļoti daudz — drīzumā 
bruņojumā ienāks 120 mm mīnmetēji, kas 
mums jāapgūst, lai katrā bataljonā būtu 
viens sagatavots vads. Arī pretgaisa aizsar-
dzības sistēmas «Stinger» jāievieš katrā 
bataljonā. Tas ir liels darbs un liela atbildī-
ba, bet mēs zinām, ka to paveiksim.

Gribu uzsvērt, ka arī zemessargu at-
tieksme pret mācībām ir mainījusies. Pie-
mēram, «Namejā» atsaucība no zemessar-
giem bija liela. Sākumā gaidījām 2000—
2500 zemessargus, bet mācībās piedalījās 
3300 zemessargi — gandrīz trešā daļa no 
kopējā skaita. Viņi visi bija atraduši laiku, 
speciāli ņēmuši atvaļinājumu un brīvdie-
nas, lai būtu daļa no šīm mācībām. Tas 
parāda mūsu briedumu un motivāciju, 
vienotību kopīgam mērķim.

— Kas jums pašam ir šie svētki, un 
vai ar tiem saistās kādas īpašas tradīcijas 
arī ģimenē?

— Šie svētki man vienmēr ir bijuši ļoti 
svarīgi. Katru gadu gan ģimenes lokā, gan 
militārajā kolektīvā mēs svinam un izvēr-
tējam gada laikā sasniegto. Domāju, ka 
šajos gados esam sasnieguši ļoti daudz, 
mums ir jābūt ļoti lepniem par sevi un val-
sti — jo tā ir galvenā vērtība, kas mums ir. 

Ar tikpat stingru soli, ar paceltu galvu un 
lepnumu pašiem par sevi mums vajadzētu 
iet arī uz priekšu.

Es vairāk laika pavadu dienestā nekā 
mājās, ģimenei sanāk atvēlēt salīdzinoši 
maz laika. Protams, mēs ģimenē gatavo-
jam svētku vakariņas un visi kopā sēža-
mies pie galda, bet tas ir tad, kad visi die-
nesta uzdevumi jau ir izpildīti. Tāda ir 
karavīra dzīve — svētkos prioritārās ir sa-
biedriskās norises. Taču arī svētku dienās 
esam kopā — mana ģimene svin kopā ar 
mani attālināti, piedaloties pasākumos kā 
skatītāji vai arī vērojot tos televīzijā.  

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemes
sardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
darbu sācis Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa 
numurs — 1811.

«Mēs apzināmies, ka ne vienmēr iedzīvotājiem ir 
iespēja atbraukt līdz tuvākajam Zemessardzes bataljo
nam, lai iegūtu sev interesējošo informāciju par dienes
tu Zemessardzē un uzreiz saņemtu atbildes. Vienota 
pieteikšanās tālruņa līnijas izveide ir lieliska iespēja 
efektīvi sniegt informāciju Latvijas pilsoņiem, kuri vē
las dot savu pienesumu mūsu valsts aizsardzībā,» ar 
gandarījumu uzsver Zemessardzes komandieris brigā
des ģenerālis Ainārs Ozoliņš. «Mums ir ko piedāvāt 
ikvienam Latvijas pilsonim neatkarīgi no dzīvesvietas 
un līdzšinējās pieredzes, tāpēc aicinām Latvijas pilso
ņus aktīvi izmantot šo iespēju, zvanīt un gūt izsmeļošu 
informāciju par iespējām, ko piedāvā Zemessardze,» 
aicina Zemessardzes komandieris. 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku 
struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. 

Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus, kuri sasnie
guši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem. 
Informācija par prasībām uzņemšanai Zemessardzē ir 
atrodama Zemessardzes mājaslapas www.zs.mil.lv sa
daļā — Prasības uzņemšanai Zemessardzē. 

Zemessardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem brīv
prātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un 
aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam 
pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus 
un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, 
kopīgi darbojoties vienotā komandā Latvijā un ārval
stīs. 

Pārliecība par tautas pašaizsardzības organi-
zācijas nepieciešamību radās 1991. gada barikāžu 
dienās. Šo gadu laikā Zemessardze ir izveidoju-
sies par skaitliski lielāko Nacionālo bruņoto spē-
ku struktūru un valsts aizsardzības pamatu. Ze-
messardze dod iespēju Latvijas Republikas pilso-
ņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties 
par tās drošību.

Video par dienestu Zemessardzē: 
https://youtu.be/jMcnpL8Fskk 

Uzzini vairāk par pieteikšanos Zemessardzei:
1811
esizemessargs@mil.lv 
www.zs.mil.lv. 

ZEMESSARDZEI IZVEIDOTS 
VIENOTAIS PIETEIKŠANĀS 
TĀLRUŅA NUMURS — 1811

https://youtu.be/jMcnpL8Fskk
mailto:esizemessargs@mil.lv
http://www.zs.mil.lv/
http://www.sargs.lv/
http://www.zs.mil.lv/
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LĀČPLĒŠA DIENA

11. novembrī mūsu valstī svin Latvijas armijas uzvaru  
pār Bermonta karaspēku. Tas notika pirms 99 gadiem 
Daugavas krastos. Šogas Lāčplēša dienā Latvijas  
galvaspilsētā un citās gan tuvākās, gan tālākās, gan 
lielākās, gan mazākās valsts vietās notika dažādi  
svinīgi pasākumi, bet vakarā, pieminot latviešu  
karavīrus, tika iedegtas tūkstošiem svecīšu.

Šogad Lāčplēša diena iekrita svētdienā – tātad brīvdienā. Un 
tas nozīmēja, ka Lāčplēša dienas pasākumus šogad apmeklēs 
daudz vairāk cilvēku nekā citus gadus. Svētku svinīgumu vairoja 
arī tuvie valsts simtās gadadienas svētki. Šīs dienas svinīgie pasā-
kumi Rīgā sākās ar tradicionālo ekumenisko dievkalpojumu Do-
ma baznīcā, kurā piedalījās valsts un bruņoto spēku augstākās 
amatpersonas.  Rīgas pils Svētā gara tornī notika īpaša karoga 
maiņas ceremonija, kurā piedalījās tie cilvēki, kas pirms 30 ga-
diem, proti, 1988. gada 11. novembrī, šeit pirmo reizi pēc okupā-
cijas pacēla sarkanbaltsarkano karogu. Šis mirklis toreiz kļuva par 
vienu no nacionālās Atmodas priekšvēstnešiem.

Lāčplēša dienas lielākais notikums, ko ar Latvijas televīzijas 
starpniecību varēja vērot visa valsts, bija militārā parāde Brīvības 
pieminekļa pakājē Rīgā. Pirms militārās parādes norisinājās svi-
nīgā goda sardzes maiņa pie Brīvības pieminekļa — tradīcija, 
kurai pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta trīsdesmitajos 
gados. 

Parādē piedalījās 350 Nacionālo bruņoto spēku karavīri, ze-
messargi, Valsts robežsardzes pārstāvji, policisti un ugunsdzēsēji. 

LATVIEŠU KARAVĪRU 
         PIEMIŅAS DIENA

http://www.sargs.lv/
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Parādi komandēja Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis 
Ainārs Ozoliņš. Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa prombūtnes 
laikā — viņš piedalījās Pirmā pasaules kara noslēguma simtgades 
pasākumos Francijā — militāro parādi pieņēma jaunievēlētās Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis. 

Brīvības cīnītāju piemiņu šajā dienā godināja daudzās vietās. 
Rīgā — pie O. Kalpaka pieminekļa Esplanādē un Sudrabkalni-
ņā. Notika arī svinīgs lāpu gājiens no Rīgas Brāļu kapiem uz Vec-
rīgu. Savukārt pie Latvijas Kara muzeja un pie kultūras nama 
«Ziemeļblāzma» norisinājās Nacionālo bruņoto spēku organizē-
tās aktivitātes, cilvēki varēja apskatīt mūsu karavīru un mūsu 
sabiedroto valstu armiju militāro tehniku, iepazīties ar pašiem 
karavīriem.

Reta bija tā mūsu valsts pilsēta vai novads, kur šajā dienā ne-
notika kāds svinīgs pasākums, koncerts vai Nacionālo bruņoto 
spēku rīkota aktivitāte. Vairākās pilsētās ar vietējo pašvaldību un 
uzņēmēju atbalstu tika pacelti lieli valsts karogi, pieminot latviešu 
karavīru uzvaru Neatkarības karā un godinot Latvijas Republikas 
100. gadadienu. No Kurzemes rietumu gala līdz Latgales austru-
miem pie Latvijas brīvības izcīnītājiem veltītajiem pieminek-
ļiem un piemiņas vietām gūlās ziedi, goda sardzē stāvēja karavīri 
un jaunsargi, cilvēki nāca nolikt svecītes karavīru piemiņai, tika 
godināti kritušie karavīri. Šogad visi ar Lāčplēša dienu saistītie 
pasākumi un svinības bija vērienīgāki nekā citus gadus un arī da-
lībnieku pulki bija krietni lielāki. 

Tā sākās Patriotu nedēļa, kuru vainago valsts neatkarības 
gadsimta svinības.

  
Sagatavojis Juris Ciganovs.

Foto — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš.

http://www.sargs.lv/
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Džoanna Eglīte
Foto — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš.

Lai arī šogad valsts svētkus svin it visa Latvija, tomēr  
daudziem saturu tiem devušas un izkopušas Latvijas  
Kara muzeja aktivitātes. Muzejs, būdams pašā Vecrīgas sirdī, 
gandrīz vienmēr atvērts un bez maksas pieejams, ne vien 
apkopojis un padarījis ikvienam iepazīstamu šīs zemes vēsturi, 
bet arī pastāvīgi meklējis jaunus veidus un šķautnes, kā stāstīt un 
radīt priekšstatu par Latviju dažādos tās laika posmos. Latvijas 
Kara muzejs iedibinājis vairākas tradīcijas, kas jo īpaši iezīmē 
valsts dzimšanas laiku — 11. un 18. novembri. Latvijas  
simtgades priekšvakarā šī bija tūkstošiem cilvēku apmeklēta 
vieta, kur iedvesmoties un smelties noskaņu svētkiem.

Šogad Lāčplēša diena tika svinēta tikpat plaši kā valsts svētki. 
«11. novembris un Rīgas atbrīvošana 1919. gadā bija notikums, 
kura jēgu un sekas saprata visā Latvijā. Tā bija uzvara, kurā pie-
dalījās tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju un karavīru. 1919. gada 
novembris bija ļoti personisks laiks, kas apliecināja kopīgu gri-
bu,» saka Mārtiņš Mitenbergs, Latvijas Kara muzeja Izglītības un 
informācijas nodaļas vadītājs. «Savukārt valsts dibināšana gadu 
iepriekš bija elitārs, slēgts, dažu inteliģentu cilvēku īstenots noti-
kums, par kuru daudzi Latvijas iedzīvotāji uzzināja tikai pēc vai-
rākām nedēļām, un neviens īsti nezināja, ko tas nākotnē nozīmēs. 
Savā ziņā mums ir divas Latvijas dzimšanas, un abi šie datumi 
mums ir ļoti būtiski.» 

Varbūt manis locīta lentīte ir pie tavām krūtīm?
Latvijas Kara muzeja darbinieki bija tie, kuri pirms astoņiem 

gadiem aizsāka karoga krāsu lentīšu locīšanas akciju «Uzdāvini 
lentīti». Mazie karodziņi novembrī gadu no gada locīti un dāvi-
nāti svētku laikā. Nu par lentīšu akciju zina visā Latvijā, tajā plaši 
piedalās, un reti kurš novembrī pie apģērba nesprauž Latviju su-
minošu simboliku. 

«Skolēniem saviļņojumu sagādāja doma, kad Lāpu gājienā, 
redzot sarkanbaltās lentītes pie dalībnieku apģērba, viņi pieņēma, 
ka kāda no tām noteikti ir arī viņu locīta,» saka Rīgas Valda Zālī-
ša sākumskolas skolotāja Marta Radziņa. Skolotāja uz Latvijas 
Kara muzeju valsts svētku laikā jau vairākus gadus vedusi skol-
niekus. Šogad tie bijuši piektklasnieki. 

Latvijas skolēnu locītās lentītes svētku parādes laikā un vēlāk 
pievakarē Daugavmalā 11. novembrī dalīja jaunsargi, tās bija brī-
vi pieejamas pie muzeja un muzeja telpās. Šogad salocītās lentītes 

aizceļoja arī uz vairākām Rīgas slimnīcām un sociālās aprūpes 
centriem. 

«Šī ir ļoti sirsnīga un pacilājoša akcija,» saka Imants Paeglītis, 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsē-
dētājs. «Lentītes svētku laikā rotāja mūsu slimnīcas pacientu un 
darbinieku krūtis un radīja piederības sajūtu svētkiem.» 

No simboliem uz iedziļināšanos un izzināšanu
 «Latvijas dzimšana ir sarežģīts posms, un bieži arī pieaugu-

šo vidū gada laikā piemirstas ne tikai vēsturiski fakti, bet arī kop-
aina,» saka skolotāja Marta Radziņa. «Ir vērtīgi šos notikumus no 
jauna sev atgādināt. Ar mazajiem skolniekiem nākam uz muzeju 
gadu no gada un ikreiz klausāmies Latvijas dzimšanas stāstu ar 
interesi. Mēs zinām, ka nemainīgi šeit muzejā var smelties Lāč-
plēša dienas, valsts dibināšanas un svētku sajūtu.»

Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadī-
tājs Mārtiņš Mitenbergs dalās vērojumā, ka gadu gaitā mainījušās 
prioritātes, kādēļ cilvēki svētku laikā apmeklē muzeju. Iepriekš 
galvenais akcents bijis uz lentīšu locīšanu — skolas un klases sav-
starpēji sacentušās, kurš salocīs vairāk. Pēdējos gados jauni cilvēki 
daudz padziļinātāk interesējas par vēstures nodarbībām muzejā. 

«Lentīšu locīšana ir kā noslēgums šīs pieredzes gūšanā,» saka 
Mārtiņš Mitenbergs, piebilstot, ka lentīšu locīšanas un dalīšanas 
akcija, kas tika aizsākta pirms astoņiem gadiem, viņaprāt, ir sevi 
piepildījusi. 

«Svētku rotas šobrīd pieejamas katrā kioskā un lielveikalā, tā-
pēc, iespējams, mums jāpieņem, ka Latvijas simtgades priekšva-
karā vienu jauku mērķi esam sasnieguši — mums ir kļuvis svarīgi 
novembrī piespraust pie krūtīm svētku lentīti, un tam vairs nav 
nepieciešams īpašs pamudinājums.» 

Muzejā vairākas ekspozīcijas veltītas 1918. un 1919. gadam 
Latvijas vēsturē. Svētku laikā visi apmeklētāji pamatā vēlas aplū-
kot un izzināt tieši tās. Arī nodarbības veltītas šim laika posmam. 

Visu gadu muzejā ir atvērts Latvijas simt
gadei dāvināts albums, kur ikviens Latvijas 
iedzīvotājs aicināts ierakstīt savas dzimtas 
karavīra stāstu un atstāt sava karavīra foto
grāfiju — kā ieguldījumu Latvijas vēstures 
saglabāšanā un uzturēšanā.

SVĒTKI 
DZIMST 
TUR, KUR 
TOS SVIN
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PATRIOTISMS

«Aktīvu tikšanos ar skolām sākam jau oktobrī, un to intensitāte 
mazinās decembrī ap Ziemassvētku kauju laiku. Mums ir svarīgi, 
lai visiem, kuri vēlas iedziļināties Latvijas dzimšanas notikumos, 
būtu iespēja nesteidzīgi aplūkot ekspozīcijas un saņemt nedalītu 
uzmanību un laiku no vēsturniekiem, Kara muzeja darbinie-
kiem,» paskaidro Mārtiņš Mitenbergs.

Radīt lepnumu svinēt svētkus
«Jauni cilvēki šobrīd ir ļoti atsaucīgi, ja tiek uzrunāti un iesais-

tīti personīgi,» savu vērojumu pauž Anita Tenisa, Ķekavas vidus-
skolas vēstures skolotāja, kura šogad novembrī Latvijas Kara 
 muzejā viesojās ar 12. klases skolniekiem. «Veids, kā ar jaunie-
šiem darbojas Latvijas Kara muzeja darbinieki, rezonē, rada pie-
derības, pacilātības sajūtu un motivāciju ar lepnumu svinēt Lat-
vijas svētkus.» 

Gan Rīgas Valda Zālīša sākumskolai, gan Ķekavas vidusskolai 
Latvijas Kara muzeja apmeklējums ir tikai viens no notikumiem 
svētku laikā. Skolās notiek tematiski pasākumi, tiek kopīgi iets 
lāpu gājienā, noliktas svecītes un pat apmeklēts teātris, lai labāk 
izjustu un izprastu Latvijas dzimšanas laiku.

«Mums jau trīs gadus skolā ir tradīcija Lāčplēša dienas pieva-
karē pulcēties ar ģimenēm skolas pagalmā, aizdegt lāpas, dziedāt 
karavīru dziesmas, doties līdz Lielajam Kristapam Daugavmalā 
un aizdegt sveces,» par savas skolas tradīciju pieredzi stāsta Mar-
ta Radziņa, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja.

Kad ir īstais laiks izprast Latvijas dzimšanu?
Pēdējo gadu laikā Latvijas Kara muzeja apmeklētāji, kuri vēlas 

piedalīties nodarbībās, kļuvuši arvien jaunāki. «Pirms dažiem 
gadiem, kad pie mums pieteicās bērnudārznieki, bijām pārsteig-
ti un apmulsuši, jo veids, kā runāt ar tik maziem cilvēkiem, ievē-
rojami atšķiras no sarunas ar vidusskolēniem,» stāsta Mārtiņš 
Mitenbergs. Pamazām izstrādātas vairākas nodarbības, kuru 
laikā mazie pēta sev saprotamas lietas Latvijas vēsturē vieglā un 
rotaļīgā veidā, bet vienlaikus viņos saglabājas piedzīvotās izjūtas 
un domas. 

«Bērni, piemēram, iepazīst Latvijas karavīra ēdienkarti, ir no-
darbību posmi pie Brīvības pieminekļa, kad pētām tēlus tā pakā-
jē. Atgriezušies muzejā, veidojam plakātus, paši būvējam piemi-
nekli, rīkojam viktorīnas. Ar mazajiem nodarbības ir ļoti sirsnī-
gas. Turklāt viņi ir tieši un neslēps — saprot vai nesaprot, ir inte-
resanti vai nav,» saka Mārtiņš Mitenbergs.  Viņš dalās ar Izraēlā 
gūto pieredzi, kur par tautai smago un sarežģīto holokausta tēmu 
skolās sāk runāt tikai 16 gadu vecumā, uzskatot, ka agrāk to ir 
grūti izprast. 

«Mūsu skolās Latvijas dzimšanas posms vēstures stundās tiek 
aplūkots 8. klasē, kad jauniešiem ir 14 gadu. Neesmu drošs, vai tas 
nav par agru, jo laiks starp 1918. un 1919. gadu ir tik pretrunīgs 
un daudzšķautņains, ka tik jaunam cilvēkam bieži pietrūkst gan 
dzīves pieredzes, gan uztveres iemaņu, lai šo informāciju izpras-
tu,» spriež Mārtiņš Mitenbergs. Nodarbības Latvijas Kara muzejā 
šajā ziņā ir palīdzošas, un darbinieki ikreiz iedrošina skolēnus, ka 
šī vienmēr būs atvērta vieta, kur atsvaidzināt vai papildināt zinā-
šanas par Latviju.

Mainās cilvēku vērtības
Visu novembri Latvijas Kara muzejs sumina Latviju — aizsā-

kot šo laiku ar ugunskura aizdegšanu brīvības cīnītājiem un aiz-
sardzības ministra un Nacionālo bruņoto spēku komandiera 
svētku uzrunām un turpinot visa mēneša garumā — ar lentīšu 
locīšanu, kuras plecu pie pleca darināja Latvijas skolēni ar NBS 

un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavī-
riem. Pie muzeja bija skatāma militārā tehnika un ekipējums, 
notika koncerti, un nepārtraukta apmeklētāju plūsma vēra muze-
ja durvis, sasniedzot līdz pat 5000 apmeklētāju dienā. 

Latvijas Kara muzeja darbinieki ar gandarījumu vēro, ka ne 
tikai svētkos, bet arī ikdienā muzejā arvien biežāk redzamas ģime-
nes ar bērniem. «Šķiet, ka lielveikalu kults pamazām beidzas un 
cilvēkiem brīvā laika pavadīšanas saturs un jēga kļūst svarīgāki.»

Lai arī valsts simtgades svinības tuvojas noslēgumam, nāka-
majā — 2019. gada — vasarā tiks atzīmēta Latvijas armijas dibi-
nāšanas simtgade. Savukārt janvārī muzejs vērs jaunu, vērienīgu 
Brīvības cīņām veltītu ekspozīciju. Visu gadu muzejā ir atvērts 
Latvijas simtgadei dāvināts albums, kur ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs aicināts ierakstīt savas dzimtas karavīra stāstu un atstāt sava 
karavīra fotogrāfiju — kā ieguldījumu Latvijas vēstures saglabā-
šanā un uzturēšanā.  
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Turpinot ilggadējo tradīciju, arī Latvi-
jas simtgades priekšvakarā Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu 
kapituls ir izvēlējušies cilvēkus, kuriem, 
paužot atzinību par valsts un sabiedrības 
labā paveikto, piešķirtas valsts augstākās 
goda zīmes — Atzinības krusts un Viestu-
ra ordenis. Šo cilvēku vidū ir daudz aizsar-
dzības jomas pārstāvju.

Par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķirta Atzinības krusta V 
šķira un iecelts par ordeņa kavalieri ze-
messargs, izglītības un kultūras darbi-

nieks, ansambļa «Dobeles zemessargi» 
dibinātājs un vadītājs Artūrs Reiniks.

Ar Atzinības krusta V šķiru, ieceļot 
par ordeņa kavalieri, apbalvots biedrības 
«Latviešu virsnieku apvienība» biedrs, ilg-
gadējais alpīnists un alpīnisma treneris 
Imants Egberts.

Savukārt Viestura ordeņa I šķiru, ie-
ceļot par ordeņa lielkrusta komandieri, 
Valsts prezidents un Ordeņu kapituls no-
lēma piešķirt Norvēģijas Bruņoto spēku 
komandierim admirālim Hokonam Brū-
nam-Hansenam un Kanādas Bruņoto 
spēku komandierim ģenerālim Džonata-
nam Vānsam.

Viestura ordeņa II šķira, ieceļot par 
ordeņa lielvirsnieku, piešķirta bijušajam 
NATO ģenerālsekretāra palīgam aizsar-
dzības plānošanas un politikas jautājumos 
ģenerālleitnantam Horstam Heinriham 
Brausam.

Viestura ordeņa III šķira, ieceļot par 
ordeņa virsnieku, piešķirta Nacionālo 
bruņoto spēku Militārās policijas ko-
mandierim pulkvedim Tālim Majoram. 

Viestura ordeņa VI šķira, ieceļot par 
ordeņa virsnieku, piešķirta Zemessar-
dzes 46. kājnieku bataljona Izlūkošanas 
nodaļas priekšniekam majoram Raimon-
dam Požarskim un Nacionālo bruņoto 
spēku Apvienotā štāba Personāla depar-
tamenta priekšniecei pulkvežleitnantei 
Ilzei Žildei.

Ar Viestura ordeņa V šķiru, ieceļot 
par ordeņa kavalieriem, apbalvoti Zemes-
sardzes 3. Latgales brigādes 34. artilērijas 
bataljona poligona «Meža Mackeviči» at-
balsta nodaļas priekšnieks kapteinis Aivars 
Driņģis, Zemessardzes Studentu kājnieku 
bataljona Izlūkošanas nodaļas priekš-
nieks, Zemessardzes zinātnes, pētniecības 
un inovāciju ieviešanas centra vadītājs 
kapteinis Juris Ķiploks, Nacionālo bruņoto 
spēku Jūras spēku Mīnu kuģu es kadras 
ūdenslīdēju komandas komandiera viet-
nieks kapteiņleitnants Egils Legz diņš, at-
vaļinātā Militārās izlūkošanas un drošī-
bas dienesta amatpersona Aija Peinberga, 
kā arī nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki Ilga Bergmane, Skaidrīte Dance, 

Alberts Gūtmanis, Leo Hiršsons un nacio-
nālais partizāns Modris Zihmanis.

Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes 
(zeltītu) goda zīmi apbalvoti Nacionālo 
bruņoto spēku Gaisa spēku vadības un 
štāba Operatīvās un mācību plānošanas 
pārvaldes Operāciju daļas kvalificēta spe-
ciāliste štāba virsseržante Vija Krūma, Na-
cionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju 
pavēlniecības Speciālo uzdevumu vienī-
bas virsseržants štāba virsseržants Jānis 
Miķis un Zemessardzes 54. inženierteh-
niskā bataljona Veterānu apvienības vete-
rāns štāba virsseržants Ernests Punculs.

Ar Viestura ordeņa otrās pakāpes 
(sudraba) goda zīmi apbalvoti Zemessar-
dzes 32. kājnieku bataljona Veterānu ap-
vienības priekšnieks virsseržants Antons 
Cauņa un Nacionālo bruņoto spēku Saus-
zemes spēku Mehanizētās kājnieku bri-
gādes Kaujas atbalsta bataljona Militārās 
izlūkošanas rotas Tālās izlūkošanas vada  
1. tālās izlūkošanas izlūknodaļas izlūku 
instruktors seržants Sandijs Vecauziņš.

Sagatavojis Taivo Trams.
Foto — Gatis Dieziņš.

Tālis Majors

AIZSARDZĪBAS JOMAS 
PĀRSTĀVJI SAŅEM VALSTS 
AUGSTĀKOS APBALVOJUMUS

GODINĀM

Vija Krūma

Jānis Miķis

Imants Egberts

Artūrs Reiniks
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš. 

Nacionālo bruņoto spēku attīstības 
svarīgākais nosacījums ir jaunu, 
enerģisku un izaicinājumiem gatavu 
jauniešu interese par dienestu tajos.  
Lai nodrošinātu šo interesi un līdz ar  
to arī pietiekamu personālsastāvu 
noteikto uzdevumu izpildei, rūpējas 
rekrutētāji. Par situāciju rekrutēšanas 
jomā stāsta Nacionālo bruņoto spēku  
Rekrutēšanas un atlases centra  
(RAC) Rekrutēšanas un atlases daļas 
priekšnieks Rihards Rozenbaums.

— Raksturojiet, lūdzu, kāda kopumā 
pašlaik izskatās situācija rekrutēšanā?

— Situācija nav viennozīmīga. Līdz 
šim daudz esam runājuši par demogrāfis-
ko krīzi, taču, pēc statistikas datiem, nu 
jau mums drīz no tās vajadzētu iet ārā. No 
nākamā gada varam sagaidīt pāris simtu 
lielu jauniešu pieaugumu. Taču jāņem arī 
vērā, ka ekonomika valstī kopumā attīs-
tās, startē daudz lielu projektu, piemē-
ram, «Rail Baltic» vai lidostas pārbūve — 
tie visi paņems daļu mūsu potenciālo 
kandidātu.

— Kas ir rekrutētāju galvenais mēr
ķis kandidātu izvēlē?

— Mūsu potenciālais kandidāts ir jau-
nietis pēc vidusskolas beigšanas. Pašlaik 
to jau var droši saukt par zelta paaudzi, 
kuru tver un ķer visi iespējamie darba de-
vēji — gan privātās, gan valsts struktūras. 

— Un kā RAC sokas ar zelta paau
dzes piesaisti?

— Pēc mūsu apkopotajiem datiem par 
pēdējiem trim gadiem, pagājušajā gadā 
bija neliels kritums atlasītā personālsastā-
va skaita ziņā, taču šogad noteikti ceram 
pārsniegt pagājušā gada rezultātus un 
pietuvoties aizpagājušā gada rezultātiem, 
kad mēs uzņēmām dienestā 607 cilvēkus. 
Gada sākumā minimālais mērķis bija  
550 cilvēki, pašlaik jau var iesaukt dienes-
tā 523 jauniešus, un priekšā ir vēl divi ie-
saukumi. Domājam, ka ir reāli sasniegt 
600 kandidātu slieksni. Ņemot vērā kopē-
jo ainu valstī, uzskatu, ka rezultāti ir vai-
rāk nekā labi. Protams, ikdienā mēs strā-
dājam ar daudz lielāku cilvēku skaitu, bet 
šie skaitļi parāda, cik cilvēku paraksta lī-
gumu par profesionālo dienestu. Ideāli 
būtu, ja kandidātu attiecība pret vakanču 
skaitu būtu 3:1, tad noteikti būtu jūtamāka 

konkurence un iespējas izvēlēties labākos. 
Pašlaik šī attiecība ir vidēji 1,8—2:1. 

— Ar ko skaidrojama situācijas uzla
bošanās?

— Par labu noteikti nācis ieguldītais 
darbs divu — trīs gadu garumā. Mūsu dar-
bā nav nekā sarežģīta: darām vienkāršas 

DIENESTS 
JAUNIEŠUS PIESAISTA AR 
UNIKĀLU DZĪVES PIEREDZI

Turpinājums 12. un 13.  lpp. �
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lietas — braucam uz skolām, piedalāmies 
pasākumos, runājam ar jauniešiem, skolu 
beidzējiem. Skolās mūs zina un atceras — 
arī šogad, runājot ar kandidātiem, daudzi 
minēja, ka tad un tad skolā bija rekrutētāji, 
kas stāstīja par dienestu un mācību iespē-
jām bruņotajos spēkos. Protams, nevar 
noliegt arī reklāmas ietekmi. Par bruņota-
jiem spēkiem dzird un zina arvien vairāk. 
Liela atdeve ir arī mūsu sadarbībai ar part-
neriem, piemēram, Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūru, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru, Nodarbinātības 
valsts aģentūru u.c. Mēs esam panākuši 
zināmu atpazīstamību. Vēl pirms gada — 
diviem mums reizēm nācās lūgties, lai 
varam piedalīties ar savu informāciju kā-
dā pasākumā, bet tagad jau valsts un paš-
valdību iestādes mūs aicina pašas. Un ne 
tikai tāpēc, lai pasākumā demonstrējam 

bruņumašīnas vai ieročus, bet tieši stāstām 
par dienesta iespējām bruņotajos spēkos.

— Kur sokas labāk — Rīgā vai valsts 
reģionos?

— Nevar nošķirt Rīgu no reģioniem 
un otrādi, jo liela daļa jauniešu koncentrē-
jas galvaspilsētā. Piemēram, studenti — ir 
daudz spilgtu piemēru, kad cilvēks atnāk 
no reģiona uz Rīgu, bet saikne ar reģionu 
joprojām saglabājas. Mēs varam ar lekciju 
uzstāties, piemēram, Valkā vai Rēzeknē, 
bet cilvēks atnāk pie mums, jau dzīvojot 
Rīgā.

— Kāds kopumā ir kandidātu saga
tavotības līmenis?

— Salīdzinot ar laiku pirms gada — di-
viem, to cilvēku īpatsvars, kam, kārtojot 
fiziskās sagatavotības normas, vērtējums 
bija «vāji», ir samazinājies. Sabiedrībā ko-
pumā vērojama tendence vairāk pievēr-
sties dažādām fiziskajām aktivitātēm, līdz 
ar to šajā jautājumā es neesmu pārāk pesi-
mistisks. Protams, lielākajai daļai kandidā-
tu nav ideāli rādītāji, taču vismaz minimā-
lo līmeni vairumā gadījumu var sasniegt. 

Jāsaka gan, ka ir jaunieši, kam pietrūkst 
motivācijas izdarīt visu līdz galam, negri-
bas sevi piespiest. Tās ir lietas, ko vajadzēja 
ieaudzināt ģimenē un skolā. Pieredze rāda, 
ka cilvēki spēj sevi motivēt atnākt, bet bieži 
vien pietrūkst motivācijas turpināt pār-
baudījumus. Piemēram, piesaistot kandi-
dātus, kas atgriežas no dzīves ārvalstīs, — 
tiklīdz šeit rodas kādas aizķeršanās, piemē-
ram, ar dokumentu pielīdzināšanu, un 
process ievelkas ilgāk par diviem mēne-
šiem, viņus jau pārtver citi darba devēji.

— Starp citu, vai ārvalstīs dzīvojoša
jiem tautiešiem ir interese par dienestu 
Latvijā?

— Bruņotie spēki šī gada maijā iesais-
tījās «Tele 2» sociālajā iniciatīvā «Latvija 
strādā», kas aicina Latvijas darba devējus 
aktīvi iesaistīties reemigrācijas veicināšanā. 
Mēs aicinām ārzemēs dzīvojošos tautiešus 
atgriezties un kā vienu no darba iespējām 
piedāvājam dienestu bruņotajos spēkos. 
Izvirzījām diezgan ambiciozus mērķus — 
gada laikā no maija līdz maijam piesaistīt 
30 cilvēkus. Izskatās, ka spēsim pietuvo-
ties šim mērķim. Lielākā problēma, kā jau 
minēju, ir dokumentu pielīdzināšana per-
sonām, kuras ilgāku laiku ir dzīvojušas un 
mācījušās ārvalstīs.

— Runa ir par neilgi ārzemēs dzīvo
jušajiem vai tiem, kas tur pavadījuši visu 
bērnību?

— Ir gan tādi, kas dažus gadus nostrā-
dājuši ārzemēs, gan tādi, kas kā mazi bērni 
aizbrauca vecākiem līdzi, ir pabeiguši tur 
mācību iestādes un tagad atgriežas. Valstis 
ir visdažādākās — dominē Anglija un Īri-
ja, bet ir arī ASV, Somija, Vācija un Dānija. 
Arī visdažādākās izglītības, sākot no strād-
niekiem bez īpašas specialitātes, beidzot 
ar juristiem, IT speciālistiem utt. Valstij 
kopumā tās ir ļoti pozitīvas tendences.

Līdzīgi iepriekšējiem gadiem jopro-
jām saglabājas arī tendence, ka profesio-
nālajā dienestā atgriežas tie, kas savulaik 
ir atvaļinājušies un padzīvojuši civilajā vi-
dē dažus gadus. 2017. gadā tādu bija 70, 
šogad — jau 60.

— Ar ko var piesaistīt potenciālos 
karavīrus?

— Ir standarta frāzes — stabilitāte, iz-
augsme, atalgojums, darbs komandā. Taču 
es gribu uzsvērt, ka papildus tam dienests 
armijā dod tādu pieredzi, ko neviens cits 
darbs nesniegs. Mēs atšķirībā no citiem 
darba devējiem neprasām iepriekšēju dar-
ba pieredzi, bet paši to iedodam. Ne tikai 
tādu, kas nākotnē var noderēt citā darbā, 

�Sākums 11. lpp.

REKRUTĒŠANA
KRISTĪNE KĀRKLIŅA —  
SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
SPECIĀLISTE, KONSULTĒ 
KANDIDĀTUS ATLASES 
PROCESĀ

— Es strādāju ar kandidātiem posmā no 
pieteikšanās līdz brīdim, kad viņi paraksta 
līgumu par profesionālo dienestu. Ar kandi-
dātiem ikdienā komunicējam visos iespēja-
mos veidos, sākot ar e-pastu un telefonu, 
līdz pat īsziņām, kas daļai patīk labāk. 

Jautājumi ir ļoti dažādi. Ir standarta jau-
tājumu kopums, ko nākas dzirdēt gandrīz 
no katra kandidāta, bet ir arī interesanti un 
pat kuriozi gadījumi. Piemēram, vai var die-
nestā ņemt līdzi savu spilvenu. Ceru, ka tas 
bija vairāk domāts kā joks.

Katrs gadījums ir individuāls. Tas, cik 
ātri cilvēks nokārtos visas formalitātes, ir 
vairāk atkarīgs no viņa paša, no tā, cik daudz  
kandidāts ir gatavs veltīt savu laiku, lai pa-
kārtotu ikdienas lietas un ātrāk pabeigtu 
atlases procesu. Ir kandidāti, kas spēj divās 
dienās visus pārbaudījumus pilnībā nokār-
tot, ir tādi, kam tas prasa krietni ilgāku lai-
ku. Mēs mēģinām katram visu plānu sakār-
tot tā, lai būtu mazāka braukāšana un lai 
vienā reizē būtu iespējams paveikt vairāk.

Esmu novērojusi, ka mainās tendences 
saistībā ar to, kā cilvēki ir gatavi komunicēt. 
Šķiet, ka pašlaik cilvēkiem ir vieglāk sazinā-
ties attālināti. Bieži vien komunikācija labāk 
noris ar īsziņām nekā zvaniem. Bet ir arī otra 
daļa, kas par katru cenu vēlas cilvēcisko kon-
taktu, reizēm brauc pat lielus attālumus, lai 
tikai aizpildītu pieteikuma anketu klatienē.

MĀRTIŅŠ ANDŽE — 
REKRUTĒŠANAS  
ATLASES DALAS  
GALVENAIS SPECIĀLISTS,  
DODAS REKRUTĒŠANAS 
BRAUCIENOS PA VISU LATVIJU

— Darba ikdiena — zvanām skolas va-
dībai vai karjeras konsultantiem, piedāvā-
jam aizbraukt ciemos ar lekciju par bruņo-
tajiem spēkiem. Akcentu liekam uz vidus-
skolēniem un viņu iespējām studēt Latvijas 
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Slodze 
ir liela, piemēram, nesen mēneša laikā vie-
sojāmies septiņās Nodarbinātības valsts 
aģentūras filiālēs. Mācību gada laikā caur-
mērā divās trīs skolās nedēļā noteikti iero-
damies. Mēdz būt mēneši ar 19—20 pasā-
kumiem visā Latvijā. Kopā esam četri 
rekrutētāji, un tik liela braukāšana nekad 
mūžā iepriekš nav bijusi. Dzīve paiet uz ri-
teņiem, ēdot ātrās uzkodas. Toties gada bei-
gās izjūtam gandarījumu, redzot dienestā 
pieņemto skaitu.

Skolās tagad ir vērojama lielāka intere-
se par mūsu piedāvājumu. Nodarbinātības 
valsts aģentūras aktivitātēs reizēm nākas sa-
stapt jauniešus ar tādu kā bezcerības un no-
lemtības izteiksmi acīs. Taču ir arī daudz 
tādu, kuri vēlas mainīt savu dzīvi uz labo 
pusi un rīkojas. Interesi reizēm izrāda arī 
vecāki, kuri grib sakārtot savu atvašu dzīvi.

Saņemam visdažādākos jautājumus. 
Mums vaicā ne tikai par dienestu. Prasa par 
fizisko sagatavotību, to, kā gatavoties tes-
tiem. Iesakām būt ne pārāk pašpārliecinā-
tiem, bet vispirms izmēģināt savus spēkus. 
Ir arī daudz stereotipu — ir jaunieši, kas sa-
klausījušies no vecākiem, kā bijis armijā pa-
domju laikā, un tad nu mums nākas lauzt 
šos nepareizos priekšstatus. 
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REKRUTĒŠANA

bet arī dzīves pieredzi. Dienests ir arī labs 
pakāpiens cilvēkiem ar ambīcijām — pie-
mēram, politologam ar lieliem nākotnes 
mērķiem šāds ieraksts CV var ļoti palīdzēt.

— Kas īsti pretendentam ir jādara?
— Pirmais solis — jāaizpilda pieteiku-

ma anketa, to var izdarīt gan tīmekļvietnē 
mil.lv, gan jebkurā NBS vienībā, gan arī pa-
sākumos, kuros mēs piedalāmies. Sākotnē-
jo informāciju var iegūt, piezvanot mums 
vai rakstot e-pastā. Ir vairāki tūkstoši vēs-
tuļu e-pastā gadā tikai ar jautājumiem.

Te jāizsaka atzinība mūsu atlases spe-
ciālistiem, jo, vēlākais, divu dienu laikā 

tiek sniegta atbilde ikvienam cilvēkam. 
Pat ja cilvēks ir atsūtījis tikai pieteikuma 
anketu, veicot nepieciešamās pārbaudes, 
ar viņu tūlīt sazināsies un norādīs, ko darīt 
tālāk. Tas pats sakāms par atbildēm uz jau-
tājumiem.

— Un kādi priekšstati par dienestu ir 
kandidātiem?

— Spriežot pēc jautājumiem, ko mē-
dzam saņemt, šķiet, ka sabiedrība vēl pil-
nībā nav informēta par to, ka mums ir un 
ko vispār nozīmē profesionālais militā-
rais dienests. Pat daļa jauniešu uzskata, 
ka Latvijā ir kaut kas līdzīgs obligātajam 

militārajam dienestam piecu gadu garu-
mā. Piemēram, jautā, vai es tikšu mājās, 
vai man maksās algu. Domā, ka visus pie-
cus gadus dzīvos kazarmās un mājās tiks 
labākajā gadījumā reizi mēnesī. Mēģi-
nām pārliecināt — tevi ne vien neturēs 
pastāvīgā armijas režīmā, bet arī maksās 
atalgojumu, tev pienāksies sociālās ga-
rantijas un darba laiks būs caurmērā tāds 
pats kā visiem citiem. Daudzi ir pārsteig-
ti, ka, mācoties Latvijas Nacionālajā aiz-
sardzības akadēmijā, valsts gan apmaksā 
augstāko izglītību, gan maksā karavīra 
algu.

— Cik cilvēku izdodas piesaistīt vi
dēji, teiksim, nedēļā?

— Prognozēt cilvēku pieplūdumu, sa-
līdzinot ar iepriekšējiem gadiem, praktis-
ki nav iespējams. Ļoti uzskatāmi tas atspo-
guļojas pieteikuma anketu daudzumā — 
skaitļi nesakrīt nevienu gadu, nevienu 
mēnesi, un nekāda racionāla izskaidroju-
ma tam nav. Mēģinām saistīt ar reklāmām 
vai rekrutēšanas aktivitātēm, bet nekas 
nesanāk. Ir reizes, ka nedēļas laikā saņe-
mam 6—8 anketas, bet reizēm vienas die-
nas laikā pat 10 pieteikumus. Jūlijā vienas 
nedēļas laikā saņēmām vairāk nekā 100 
anketas. Mēģinot plānot atlasi gadu uz 
priekšu, tas ir ļoti izaicinoši. 

http://www.sargs.lv/
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PĒTĪJUMS

SOMIJAS ĪSTENOTĀ 
PRETRUNĪGĀ ATTURĒŠANA
ATTURĒŠANA AR NOLIEGUMU 
KOPĀ AR ATTĀLINĀTO ATTURĒŠANU1

Čārlijs  
Saloniuss-Pasternaks,
Somijas ārpolitikas institūta  
(Finish Institute of International Affairs)
pētnieks.

Sākums septembra un 
oktobra numurā.

Saistībā ar mainīgo drošības 
vidi ļoti aktuāls ir kļuvis ilgtermiņa 
projekts, kas paredz Somijas drošī-
bas dienestu likumu apkopošanu. 
Atklāsmes par globālajām paplaši-

nātajām novērošanas programmām ir palielinājušas bažas par 
Somijas iestāžu uzraudzības pilnvaru paplašināšanas sociālajiem 
un ekonomiskajiem riskiem. Tomēr ir maz politisku domstarpī-
bu par nepieciešamību atjaunināt likumus, kas reglamentē mili-
tārās izlūkošanas datu vākšanu, drīzāk bažas attiecas uz kompo-
nentiem saistībā ar civilo izlūkdatu vākšanas darbībām. No iztu-
rētspējas un prevencijas skatpunkta tas ir viens no galvenajiem 
neatrisinātajiem trūkumiem Somijas pašreizējā «galvenās pre-
vencijas» paradigmā.

Papildus iepriekš minētajām vietēja mēroga reakcijām So-
mijas atturēšanas stiprināšanai Somija ir arī palielinājusi starp-
tautisko sadarbību plašā frontē. Šī pastiprinātā sadarbība ir vis-
uzskatāmākā Somijas drošības politikas maiņa pēdējos četros 
gados, un to atbalsta lielākā daļa iedzīvotāju. Neminētais mērķis 
ir palielināt palīdzības saņemšanas potenciālu neatkarīgi no 
krīzes būtības.

Formālā sadarbība ar Zviedriju ir strauji paplašinājusies kopš 
2014. gada, un 94% iedzīvotāju to uzskata par pozitīvu.2 Sākotnē-
jās darbības ciešākai divpusējai sadarbībai tika veidotas, lai uzla-
botu sadarbības spēju un loģistikas plūsmu starptautiskajās ope-
rācijās. 2015. gada sākumā Zviedrijas aizsardzības ministrs Pēters 
Hultkvists kopējā ministru pasākumā paziņoja, ka mērķis bija 
būt gataviem darboties situācijās, kas ir «ārpus miera».3 Kopš tā 
laika ir izveidota Zviedrijas un Somijas jūras karaspēka grupa, 
kurai līdz 2023. gadam ir paredzētas pilnīgas operatīvās spējas 
zemūdens meklēšanas un mīnu iznīcināšanas jomā un citur. Tur-
klāt abu valstu vienības 2017. gada otrajā pusē piedalījās mācībās 
kā katras valsts aizsardzības integrēta daļa. Piemēram, zviedru 
«Gripen» kaujas lidmašīnas trenējās Somijas aizstāvībai, kas bija 
daļa no Somijas Gaisa spēku lielākā uzdevuma 2017. gadā.

Somijas attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) 
ir vēl padziļinājušās. Kaut arī aizsardzības jomā attiecības ar ASV 

kopš 20. gs. 90. gadu «Hornet» iepirkuma ir nemitīgi attīstījušās, 
pēdējos piecos gados šī tendence ir paātrinājusies. 2016.  gadā 
64% iedzīvotāju to uztvēra kā pozitīvu attīstību, 2017. gadā, ne-
daudz samazinoties, līdz 59%.4 Novērojot arvien nestabilāku 
drošības vidi un atzīstot nepieciešamību sagatavoties, lai aizstā-
vētu reģionālos sabiedrotos, ASV 2012. gadā pārdeva Somijai sa-
vu vismodernāko «gaiss-zeme» ieroci — apvienoto «gaiss-zeme» 
attālinātās vadības raķeti JASSM. No 2015.  līdz 2017.  gadam 
neierasti daudz ASV par aizsardzību atbildīgo ierēdņu devās uz 
Somiju. Pašlaik sadarbība ir ierobežota formālas aizsardzības 
alianses trūkuma dēļ, lai gan 2016. gadā parakstītais nodomu me-
morands/paziņojums ir atvieglojis dažus jautājumus saistībā ar 
praktiskās sadarbības stiprināšanu. Paaugstinātu sadarbības lī-
meni atspoguļo to ASV militāro vienību skaits, kas apmeklēja vai 
piedalījās mācībās Somijā. Tomēr šis aktivitātes pieaugums ir ti-
kai daļa no lielākas ASV spēku klātbūtnes reģionā.

Attiecībā uz daudzpusējo sadarbību Somijas centieni ir vēr-
sti uz NATO, ES un Ziemeļeiropas valstu sadarbību. Tie pārsva-
rā tiek īstenoti Ziemeļeiropas valstu aizsardzības sadarbības 
(NORDEFCO) platformas ietvaros. Sadarbība ar NATO ir mainī-
jusi fokusu no krīzes vadības uz kolektīvo aizsardzību. Katru ga-
du Somija piedalās mācībās, kas skaidri formulē kolektīvu 5. pan-
ta aizsardzību gan taktiskajā, gan politiski stratēģiskajā līmenī. 
61 procents iedzīvotāju sadarbību ar NATO uzskata par pozitīvu. 
Kaut arī šī sadarbība Somijai nenodrošina 5. pantā paredzētās ko-
lektīvās drošības garantijas, Somijas politisko lēmumu pieņēmēji 
palielināto spēju sadarboties redz kā lielāku iespēju Somijai sa-
ņemt palīdzību.

Somija bieži ir iesaistīta sadarbībā aizsardzības jomā visā ES, 
un pēdējo četru gadu notikumu ietekmē (Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no ES, Donalda Trampa prezidentūra, Krievijas un 
Ukrainas konflikts) sadarbība tagad sāk jaunu fāzi — pastāvīgo 
strukturēto sadarbību (PESCO). Tomēr pastiprinātā sadarbība 
neietekmē Somijas uzskatus par atturēšanu vai sagatavošanos 

Trešā potenciālo izaicinājumu grupa ir saistīta ar 
Somijas sabiedrības attīstību, it īpaši tās atbalstu 
pašreizējās sistēmas izveidei — iesaukšanu armijā 
un plašās rezerves, ko tā dod. Īpaša nozīme ir 
nākamo paaudžu attieksmei pret valsts militāro 
dienestu. Aplūkojot ilgāka termiņa tendences,  
maz ticams, ka pašreizējās karaklausības sistēmas 
uzturēšanas atbalsts radikāli mazināsies, bet, ja tas 
notiks, vairāku gadu laikā tā ietekme uz Somijas 
galveno atturēšanu būtu noārdoša.
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darbiem nacionālās aizsardzības jomā. Somija, savukārt, ir iero-
sinājusi, ka ES ir jāveido sava veida «militārā Šengena», kas ļautu 
vieglāk pārvietot militāro aprīkojumu visā ES. Galvenās ieguvējas 
gan varētu būt NATO dalībvalstis, kurām būtu vieglāk īstenot ka-
raspēka pārcelšanu plašākai attālinātas atturēšanas stiprināšanai 
alianses ietvaros. Joprojām nav skaidrs, kādas priekšrocības «mi-
litārā Šengena» sniegtu Somijas atturēšanas politikai.

Visbeidzot, Somija arvien vairāk ir piedalījusies oficiālās, bet 
mazāk strukturētās daudzpusējās aizsardzības sadarbības for-
mās, piemēram, «Ziemeļu grupā» vai britu vadītajā Apvienotajā 
ekspedīcijas spēkā. Šīs sadarbības formas var uzskatīt par riska 
ierobežošanas veidu, jo Somija ir iesaistīta vairākās uz drošību 
vērstās kooperatīvās grupās.

Dažādu veidu pastiprināta sadarbība ir palielinājusi spēju 
sadarboties, savukārt, apvienojot to ar politiskiem paziņoju-
miem, rodas lielāka palīdzības iespējamība ārkārtas situācijās. 
Vienlaikus tas vieš neskaidrības Krievijai, izstrādājot savu stra-
tēģiju, jo nav īsti skaidrs, kādi spēki apvienotos pret viņu. Līdz 
ar to atturēšanas pasākumos ietekme var būt «nenoteiktai attā-
linātai atturēšanai», kas liek rēķināties ar nenoteiktību, vai pa-
pildus somu galvenajam atturēšanas mehānismam ir arī attāli-
nātā atturēšana.

Somijas atturēšanas  
politikas ietekmējošie faktori ilgtermiņā

Vispārējās drošības vides attīstība ietekmē Somijas spēju no-
stiprināt savu atturēšanas ietekmi, lai gan, kā tas redzams gadsim-
ta ceturksnī pēc aukstā kara, tās ietekmi mazina vietējās preroga-
tīvas. Krievijas pozīcija un attieksme pret drošību uz tās robežām 
joprojām ir svarīgs apsvērums, un Somija turpinās to mazliet ie-
tekmēt. Apspriežot varas asimetriju starp Somiju un Krieviju, ir 
svarīgi apsvērt Krievijas lielumu iedzīvotāju skaita, kā arī spēka 
ziņā, ko nodrošina plaši dabas resursi un paplašinātas militārās 
un kodolenerģijas iespējas. Tomēr Krievijas ļoti lielā ģeogrāfiskā 
mēroga dēļ nav lietderīgi tieši salīdzināt visus pieejamos militāros 
līdzekļus, jo nav iedomājams, ka Krievijas politiskie vai militārie 
līderi koncentrēs visu savu militāro spēku vienā ģeogrāfiski iero-
bežotā teritorijā pret vienu perifēru dalībnieku/valsti, piemēram, 
Somiju. Turklāt, ņemot vērā iespējamo pilna spektra (hibrīdo) 
pieeju konfliktiem, ir priekšrocības būt mazākam. Piemēram, tā 
kā visi galvenie dalībnieki sabiedrībā pazīst cits citu un ir augsts 
uzticības līmenis institūcijām, ir sagaidāms, ka Somijas pretestība 
ārējiem draudiem ir relatīvi laba.

Tātad, lai gan varas asimetrija ietekmē Somijas spēju radīt ti-
camu atturēšanas nostāju, tā nav noteicoša. Iekšzemes politiskais 
un sociālais atbalsts uzticamas aizsardzības pozīcijas saglabāša-
nai ir spēcīgs. 

Dažādu tehnoloģiju, civilās, militārās un to divējādas izman-
tošanas attīstība arī ietekmēs Somijas spēju stiprināt savas atturē-
šanas spējas. Datortīkla operāciju jomā Somijai ir pa spēkam at-
tīstīt spējas, kuras var izmantot, lai apdraudētu arī lielas valsts 
infrastruktūru. Neparedzētas civilo un militāro tehnoloģiju kom-
binācijas var radīt arī jaunas iespējas atturēšanas veidošanai. To-
mēr dažu parasto militāro tehnoloģiju pieaugošās izmaksas iero-
bežos Somijas spēju uzturēt uzticamus aizsardzības spēkus un tā-
dējādi balstīties uz galvenās atturēšanas pieeju. Somija ir iegādāju-
sies līdzekļus, lai apsvērtu ierobežotu tradicionālo atturēšanu ar 
sodīšanu. Tomēr šajā jautājumā nav bijušas gandrīz nekādas pub-
liskas vai politiskas debates, un tas neatbilst Somijas stratēģiskajai 
kultūrai, tā ka tas jāuzskata par maz ticamu nākotnes scenāriju. 

Visbeidzot, iespējamība mazai valstij bez kodolieročiem izveidot 
atturēšanas līdzekļus pret salīdzinoši lielāku kodollielvaru ir cen-
trālas nozīmes jautājums.

Trešā potenciālo izaicinājumu grupa ir saistīta ar Somijas sa-
biedrības attīstību, it īpaši tās atbalstu pašreizējās sistēmas izvei-
dei — iesaukšanu armijā un plašās rezerves, ko tā dod. Īpaša no-
zīme ir nākamo paaudžu attieksmei pret valsts militāro dienestu. 
Aplūkojot ilgāka termiņa tendences, maz ticams, ka pašreizējās 
karaklausības sistēmas uzturēšanas atbalsts radikāli mazināsies, 
bet, ja tas notiks, vairāku gadu laikā tā ietekme uz Somijas galve-
no atturēšanu būtu negatīva.

Secinājumi

Somijas pieeja atturēšanai ir vēsturiski veidota kā atturēšana 
ar noliegumu, un, tā kā Somija nav militārās alianses dalībniece, 
tā noteikti ir galvenā izvēle. Kopš aukstā kara tās totālās aizsardzī-
bas modelis ir modernizēts uz visaptverošo drošības sistēmu. 
Mērķis ir signalizēt jebkuram potenciālajam pretiniekam, ka, vis-
ticamāk, tam neizdosies gūt labumus, ko tas cenšas panākt, iz-
mantojot militāro spēku pret Somiju.

Lai to papildinātu, Somija ir izstrādājusi atturēšanu ar dialogu 
pieeju. Galvenā ideja ir skaidrot Somijas kaimiņiem, ka viņiem 
nav jābaidās, un kara gadījumā starptautiskajai sabiedrībai skaid-
ri jānorāda, kurš būtu/ir agresors. Pieejamie pierādījumi, ko sa-
vos paziņojumos cits pēc cita ir izteikuši Krievijas un Rietumu 
līderi un amatpersonas, liecina, ka šādai atturēšanai ar dialogu ir 
pozitīvs efekts. Tomēr šķiet apšaubāmi, ka dialogam atsevišķi bū-
tu atturoša ietekme. Visticamāk, ir nepieciešami abi atturēšanas 
veidi (noliegšana un dialogs).

Ja Somija (šobrīd) kļūtu par NATO dalībnieci, kas ir maz ti-
cams, Somijas atturēšanas domāšanā vajadzētu iekļaut attālināto 
atturēšanu. Militārā un tehniskā dalība neradīs problēmas, taču 
attālinātās atturēšanas loģika daudziem somiem ir sveša. 46 pro-
centi somu uzskata, ja Somija nav militāras alianses sastāvā, tas 
palielina somu drošību, 30 procenti uzskata, ka tam nav ietekmes, 
un tikai 16  procenti uzskata, ka nepiedalīšanās aliansē mazina 
Somijas drošību5. Pēdējo desmit gadu laikā šo viedokļu proporci-
jas lielā mērā ir saglabājušās stabilas. 

Somija, visticamāk, turpinās savu pašreizējo ceļu, lai stipri-
nātu savu atturēšanas politiku. Tomēr Somijas pastiprinātā 
starptautiskā sadarbība ir radījusi netiešas attālinātās atturēša-
nas potenciālu. Tas savukārt pretiniekam jāņem vērā, jo pastāv 
liela iespēja, ka Somija saņems palīdzību pret viņu vērstas agre-
sijas gadījumā.   

PĒTĪJUMS

1 Raksts (tulkojusi N. Vanaga) balstās uz Noras Vanagas un  
Toma Rostoka  grāmatas «Deterring Russia in Europe:  
Defence Strategies for Neighbouring States» nodaļu  
«Finland’s ambiguous deterrence: mixing deterrence  
by denial with ambiguous extended deterrence»,  
ko ir sarakstījis Čārlijs Saloniuss-Pasternaks  
(Charly Salonius-Pasternak). Grāmatu publicējusi  
izdevniecība «Routledge».

2  ABDI 2017.
3 SVT. (2015). Sverige Fördjupar Militära Samarbetet Med 

Finland. SVT Nyheter. 2015.
4  ABDI 2017.
5  ABDI 2017.
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VĒSTURE

Juris Ciganovs,
Dr. hist.

Pirmā tikko dibinātās Latvijas Republikas Pagaidu valdībai 
lojālo latviešu karavīru parāde norisinājās 1918. gada 27. decem-
brī Rīgā, tagadējās Brīvības un Stabu ielas krustojumā. 

1918. gada novembra beigās Baltijas jūrā ieradās Lielbritāni-
jas jūras kara flotes eskadra kontradmirāļa Edvīna Aleksandra 
Sinklēra vadībā. 17. decembrī eskadra, kas sastāvēja no apmēram 
20 karakuģiem, pietauvojās Daugavas grīvā. Britu kara jūrnieki 
patrulēja arī Rīgas ielās, palīdzot uzturēt sabiedrisko kārtību pil-
sētā. Latvijas Pagaidu valdībai uzticamas nacionāla karaspēka 
vienības bija tikai dažas, un karavīru skaits tajās bija nepietie-
kams. Pilsētā atklāti darbojās lielinieku aģitatori, bet no austru-
miem Latvijas galvaspilsētai tuvojās Padomju Krievijas kara-
spēks. «Angļu patruļas vakar vakarā parādījās uz Rīgas ielām un 
pa nakti apstaigāja pilsētu,» 1918. gada 28. decembrī rakstīja 
«Jaunākās Ziņas».

 Bet vēl dienu iepriekš — 27. decembrī — Latvijas Pagaidu 
valdība, vēloties demonstrēt Lielbritānijas un Francijas militāra-
jiem pārstāvjiem, ka ne visi latvieši ir lielinieku propagandas sa-
aģitēti un ka Kārļa Ulmaņa valdībai ir arī uzticamas karaspēka 
vienības, Brīvības un Stabu ielas stūrī sarīkoja pirmo tai lojālo 
vienību parādi. Šajā parādē piedalījās Instruktoru rezerves rota 
un daļa Studentu rotas, parādi komandēja Instruktoru rezerves 
rotas komandieris kapteinis Jānis Balodis — vēlākais ģenerālis un 
kara ministrs. Parādi organizēja lielā steigā. Šī 23. decembra pa-
rāde bija iezīmīga arī ar to, ka Rīgas ielās pirmo reizi skanēja 

militārās komandas latviešu valodā, kuras iepriekšējā dienā no 
krievu valodas steidzami bija pārtulkojis kapteinis Aleksandrs 
Plensners (vēlākais pulkvedis), kas pildīja Ģenerālštāba priekš-
nieka funkcijas. 

Pats Plensners savos 1978. gadā trimdā izdotajos memuāros 
«Divdesmitā gadsimta pārvērtības» raksta: 

«Lai rādītu kā Sabiedrotajiem, tā citiem, ka mums jau dažas 
vienības pietiekami labi organizētas, bet tām lieli apgādes un ap-
bruņojuma trūkumi, valdība pavēlējusi (1918. gada) 27. decembrī 
Instruktoru rezerves rotas un Studentu rotas («parādi») Baloža 
vadībā. Apsardzības ministrijā par šo rīkojumu (vismaz es un daži 
citi) uzzinājām tikai dienu iepriekš, un tūlīt radās jautājums, kādā 
valodā komandēs? Latviešu, saprotams. Bet kas zina latviešu ko-
mandas? Strēlniekos bija komandējuši krieviski (kaut varētu arī 
latviski), krieviski arī vēl joprojām komandēja arī sarkano strēlnie-
ku vienībās. Vai angļu un iedzīvotāju priekšā drīkstētu komandas 
izkliegt krieviski? 

Tā ar Ramatu-Lejgalieti stājāmies pie komandu latviskošanas, 
gribēdami no krievu valodas komandām attālināties, cik vien var. 
Mums likās labāk un kareivīgāk varbūt drusku paslīdēt vācu pa-
raugā. Tāpēc steigā pārtaisījām nepieciešamākās komandas, pa-
mēģinājām pēc priekšniecības piekrišanas, pavairojām un aizsūtī-
jām vienībām. Mums likās, ka tās bija skanīgākas un labākas nekā 
tās, ko vēlāk, burtiski krievu paraugā, pieņēma pēc abu brigāžu 
[domāta 1. atsevišķā latviešu brigāde un Ziemeļlatvijas brigāde] 
apvienošanas. Tā «Uz labo!», «Uz kreiso!» utt. vietā mums bija: 
«Lab-up!», «Kreis-up!» utt. Skate notika Stabu un Brīvības ielas 
krustojumā, un ar to varēja būt mierā. 

Angļi pēc tam mūsu vienībām atļāva iepazīties uz saviem ku-
ģiem ar automātiskajiem ieročiem, tos vēl neizsniedzot. Likās, ka 
nevainīgā skate bija ļoti nokaitinājusi Vinnigu un citus vācu lielvī-
rus, jo rotas maršējušas gar vācu logiem. [..]» 

Pirmo Latvijas karavīru soļojumu vēlākais kara ministrs un 
šīs parādes komandieris Jānis Balodis atmiņās atceras kā ne se-
višķi rožainu: 

«1918. gada decembra beigās (27. vai 28.) saņēmu apsardzības 
ministra pavēli ar savu vienību, tas ir, Virsnieku rezerves rotu, ie-
rasties mūsu karaspēka vienību skatē, kas notikšot Stabu ielā (pie 
Brīvības ielas). Karavīri nostājās ierindā ar fronti uz Daugavas 
pusi. Skatē gaidīja angļu admirāļa Sinklera ierašanos, kas pieņem-
tu parādi. 

Vēlāk uzzināju, ka parādi, ja šo skati vispār tā varam nosaukt, 
uzdots komandēt vairākiem virsniekiem (kādiem trim vai četriem), 
bet tie viens pēc otra bija atteikušies, dažādi aizbildinoties. Tādēļ 
pēdējā brīdī komandēšanu uzdeva man. 

Šī skate notika negaidot, tādēļ bija labi, ka ierindas mācībās 
komandas apguvām jau latviešu valodā. Trūcīgais apģērbs un ap-
bruņojums, kā arī mazais dalībnieku skaits nevarēja izraisīt labu 
iespaidu mūsu Pagaidu valdības locekļos, nemaz jau nerunājot par 
angļu viesiem.»  

PIRMĀ LATVIJAS 
NACIONĀLO VIENĪBU PARĀDE — 
1918. GADA BEIGĀS

Komandu tulkojums no krievu valodas. 1918. gada 26. decembris.
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Latvijas Republikai šogad apritēja 
gadsimts, un valsts proklamēšanas svinī-
bu centrālais notikums — militārā parā-
de 11. novembra krastmalā Rīgā — solī-
jās būt patiesi grandiozs. Un tā arī bija! 
Tā bija lielākā un vērienīgākā militārā 
parāde kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas. Parādē piedalījās 1700 karavī-
ru, zemessargu, policistu, robežsargu, 
ugunsdzēsēju un jaunsargu. Militārās pa-
rādes ierindā soļoja arī mūsu draugi no 
sabiedroto valstu armijām. Kopā ar Lat-
vijas karavīriem parādē piedalījās arī ka-
ravīri no Albānijas, Kanādas, Horvātijas, 
Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, So-
mijas, Lielbritānijas, Itālijas, Lietuvas, 
Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumā-
nijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, 
Zviedrijas un ASV. Dažas valstis bija pār-
stāvētas ar karoga grupām, bet vairākas 
arī ar lielākām karaspēka vienībām. Tā-
pat kā Lāčplēša dienas militāro parādi, 
arī 18. novembrī to komandēja Zemes-
sardzes komandieris brigādes ģenerālis 
Ainārs Ozoliņš.

Šoreiz militārās parādes ievadā bez 
Latvijas armijas karoga grupas soļoja arī 
mūsu karavīri starpkaru vēstures posma 
formas tērpos ar vēsturiskajiem ieročiem. 
Tādējādi Latvijas Nacionālie bruņotie 
spēki demonstrēja vēsturisko pēctecību 
un atdeva godu tiem Latvijas karavīriem, 
kuri pirms gadsimta izcīnīja savai valstij 
brīvību Neatkarības kara kaujās.

Bez daudzajām karavīru vienībām 
militārās parādes rindās bija vērojams arī 
iespaidīgs militārās tehnikas daudzums. 
Un ne tikai mūsu bruņoto spēku un sa-
biedroto tehnika un ekipējums. Savas teh-
niskās iespējas demonstrēja arī Latvijas 
robežsargi, policisti, glābēji un ugunsdzē-
sēji. Desmitiem tūkstošu parādes vērotāju 
varēja skatīt gan dažādas kaujas mašīnas, 
bruņumašīnas, tankus, lielākus un mazā-
kus lielgabalus, pretraķešu sistēmas, raķe-
tes, kā arī daudz ko citu.

Kaujas tehnika ne tikai pieskandināja 
11. novembra krastmalas ielas, bet bija 
vērojama arī gaisā — helikopteri, lidma-
šīnas, pat jaunā «airBaltic» lidmašīna ar 
nacionālo krāsojumu uz sāniem. Savu-
kārt Daugavā varēja vērot Jūras spēku un 
arī mūsu sabiedroto karakuģus.

Sagatavojis Juris Ciganovs.
Foto — Armīns Janiks, Gatis Dieziņš.

2018. GADA
18. NOVEMBRA 
PARĀDE —  
LIELĀKĀ UN  
VĒRIENĪGĀKĀ
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INTERESANTI

Modris Esserts
Foto — no LKM krājuma un  
autora personiskā arhīva. 

Līdz ar Latvijas armijas izveidošanos 
1919. gada vasarā dzima arī tās pirmā teh-
niskā kaujas vienība — I bruņotais divi-
zions. Tajā apvienoja bruņumašīnas un 
bruņuvilcienus, kas kalpoja kā spēcīgs mi-
litārais un morālais atbalsts kājniekiem. 
Pirmās bruņumašīnas savāca no bēgoša-
jiem lieliniekiem. Tās bojātā stāvoklī bija 

pamestas pilsētas nomalēs un pagalmos. 
Pirms tās varēja laist kaujas laukā, bija va-
jadzīgs pamatīgs remonts.

1. oktobrī divizionu papildināja ar bru-
ņumašīnu «Imanta». Arī tai trūka ložme-
tēja, un tā kādu laiku tika turēta rezervē. 

«Imanta» bija britu firmas «Sheffield- 
Simplex» produkts, būvēts pēc Krievijas 
armijas pasūtījuma. Mašīnai par bāzi iz-
mantota minētās firmas vieglā automobi-
ļa šasija ar sešu cilindru 30 ZS jaudas mo-
toru. Pēc firmas piedāvātā projekta bija 

paredzēts būvēt mašīnu vienam ložmetē-
jam grozāmā tornī. Tas neapmierināja 
pasūtītāja prasības. Pēc Krievijas Kara 
automobiļu skolas virsnieka štābkapteiņa 
Mironova pārstrādātā projekta mašīnu 
vajadzēja būvēt ar diviem diagonāli izvie-
totiem ložmetēju kaujas torņiem, kas 
krietni palielināja mašīnas masu. Bruņas 
tika stiprinātas pie oškoka karkasa. Pavi-
sam Krievijas armijai tika piegādātas  
25 šādas mašīnas. Automobili izmēģināja 
toreizējā Krievijas galvaspilsētā Petrogra-
dā un secināja, ka bruņumašīnas šasija ir 
stipri pārslogota (4032 kg bez bruņojuma 
un apkalpes), gadījās pat diferenciāļa, 
pusass un kartera lūzumi. Komisija seci-
nāja, ka mašīnas nav piemērotas frontei, 
tāpēc piedāvāja pārbūvēt tās par bruņo-
tām drezīnām. Tomēr 1917. gadā mašīnas 
tika izvilktas no noliktavas un nodotas 
patrulēšanai revolūcijas nemieru pārņem-
tajās Petrogradas ielās. 

Pretuzbrukuma operācijā (bermon-
tiešiem) tika iesaistīta arī bruņumašīna 
«Imanta», kas kopā ar «Kurzemnieku» 
no Daugavas labā krasta ar pontoniem 
tika pārcelti uz Bolderāju, lai pabalstītu 
Latgales divīzijas kājnieku pulkus. Jāteic, 
ka «Imanta», pārslogotās šasijas un maz-
jaudīgā motora dēļ sagādāja Latvijas ar-
mijai lielas problēmas. Piemēram, Dzilnu 
rajona smilšainajās kāpās mašīna nespēja 
atbalstīt 6. Rīgas kājnieku pulka daļas, tā-
pat pie Piņķu mācītājmuižas 9. Rēzeknes 
kājnieku pulka bataljonu, jo vājā motora 
dēļ tās komandieris baidījās izbraukt pir-
majās kaujas līnijās. Piesardzība bija pa-
matota. 20. novembrī kaujās pie Smārdes 
«Imanta» pietuvojās pretiniekam, bet, 
kad apmēram 40 soļu tuvumā tā atklāja 
intensīvu uguni, pēkšņi no pārslodzes 
noslāpa mašīnas motors. Apkalpe, lai ne-
tiktu ielenkta un iznīcināta, bija spiesta 
pamest mašīnu, atstājot to ienaidniekam. 
Par spīti atsevišķām neveiksmēm, Latvi-
jas armijas pretuzbrukums bija sekmīgs. 
Nākamajā dienā uzbrukums Smārdes ra-
jonā tika atkārtots un ar «Zemgalieša» 
palīdzību bermontiešu pretošanās sa-
lauzta. Vajājot ienaidnieku, latviešu vie-
nības atguva arī «Imantu» brīdī, kad ie-
naidnieks ar iejūgtiem zirgiem to vilka uz 
Tukumu.

Pēdējā laikā sabiedrības uzmanība 
pievērsta bruņumašīnai «Imanta», jo pa-
visam nesen kādās lauku mājās pie Liep-
nas ir atrasti leģendārā spēkrata 30 fra g-
menti, kas tagad izstādīti publiskai ap-
skatei Rīgas Motormuzejā. Tas ir patiesi 
unikāls gadījums, jo tika uzskatīts, ka no 
starpkaru posma militārā tehnika ir 

BRUŅUMAŠĪNAS 
«IMANTA» 
ATDZIMŠANA
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 zudusi uz visiem laikiem. Lai gan ir arī 
patīkami izņēmumi, piemēram, Piemas-
kavas Kubinkas tanku muzejā ir saglabā-
jies «Vickers Carden Loyd» tanks, kas ta-
gad ir eksponēts atbilstoši Latvijā starp-
karu laikā pieņemtajam maskējošam krā-
sojumam. Arī Prāgas armijas muzejā ir 
skatāms Latvijas armijas 1928. gadā Čeho-
slovākijā iegādātais kājnieku lielgabals, 
par kuru savā laikā plaši rakstīts žurnālā 
«Baltfort». Ir liecības, ka arī Spānijā mūs 
vēl gaida pārsteigumi.

Bruņumašīna «Imanta» 1940. gadā ti-
ka pārbūvēta a/s «Vairogs», pielāgojot tai 
jaunu šasiju un citus uzlabojumus. Darbus 
pabeidza īsi pirms Latvijas okupācijas. 
Jaunā padomju vara spēkratu ieskaitīja 
Sarkanās armijas 24. teritoriālajā strēlnie-
ku korpusā. Drīz tas piedzīvoja Otro pa-
saules karu. Strēlnieku korpusa 181. divī-
zijas kolonnai pārvietojoties Vidzemes 
Ziemeļaustrumos, tā nonāca vācu apšau-
dē, kurā divas bruņumašīnas tika sašautas, 
un viena no tām bija «Imanta».  

JAUNA GRĀMATA 

Grāmatu 2018. gadā angļu valodā iz-
devusi Baltijas aizsardzības koledža Tartu, 
Igaunijā, papīra un elektroniskajā, on-line 
formātā. Grāmata balstīta uz pētījumu, 
kurš veikts Latvijas Universitātes (LU) 
Medicīnas fakultātē (MF) ar Latvijas slim-
nīcu biedrības atbalstu. R. Ražuks ir LU 
MF pasniedzējs, bet B. Sepodes — LU MF 
absolvente.

Pētījuma materiāls vākts no 2016. ga-
da oktobra līdz 2017. gada februārim. 21 
Latvijas slimnīcu administrācija saņēma 
Pasaules veselības organizācijas adaptētu 
aptaujas lapu savas gatavības izvērtēšanai 
ārkārtas situācijām. Jautājumi bija par va-
dību un kontroli, šķirošanu, pakalpojumu 

un cilvēkresursu pieejamības nepārtrauk-
tību, medicīnisko piederumu rezervēm. 
Rezultāti liecina, ka tikai 19,05% Latvijas 
ārstniecības iestāžu piemēro galvenos 
principus un stratēģiju, sagatavojot rīcības 
plānu ārkārtas situācijām, kā arī vadās pēc 
tā sava personāla apmācībā. Savukārt at-
bilstoša ārkārtas situāciju vadības sistēma, 
kā arī reāla darbības koordinācijas kārtība 
ar kaimiņos esošajām ārstniecības iestā-
dēm un veselības aprūpes sistēmas admi-
nistrāciju bija 23,81% slimnīcu. Tikai 
13,77% ārstu šajās slimnīcās zināja par 
esošo rīcības plānu ārkārtas situācijā. Ap-
mācības civilajā aizsardzībā un katastrofu 
medicīnā bija nodrošinātas 11,8% ārstu. 

Jāatzīmē, ka 71,15% aptaujāto ārstu izteica 
vēlmi apmeklēt katastrofu medicīnas ap-
mācības. 

Secinājumos autori konstatē, ka Latvi-
jas ārstniecības iestādes un ārsti vēl nav 
sagatavoti rīcībai katastrofu gadījumos. 
Latvijas veselības aprūpes iestādes neno-
drošina precīzu apmācību par incidentu 
vadības sistēmas ieviešanu saviem darbi-
niekiem. Tādējādi lielākā daļa medicīnas 
darbinieku nav pilnībā informēti par viņu 
lomu un pienākumiem masveida negadī-
jumu vai katastrofu gadījumā, un viņi ne-
spēj darboties kā kompetenta komanda. 
Slimnīcu ārkārtas situāciju plāni jāuzskata 
par obligātiem un neaizskaramiem. Lielā-
kā daļa aptaujāto ārstu apgalvo, ka viņiem 
ir pieredze katastrofu situācijās, taču vien-
laikus viņi nezina savu lomu oficiālajā ār-
kārtas situācijas plānā un incidentu vadī-
bas sistēmas ieviešanā. Šo trūkumu sistē-
mā var uzlabot tikai ar izglītības, apmācī-
bas un medicīniskās izpratnes palīdzību. 
Intervētie Latvijas medicīnas ārsti atzina, 
ka viņi būtu gatavi saņemt apmācību ka-
tastrofu medicīnā, lai novērstu atšķirības 
starp kompetencēm.

Standartizētu protokolu, unificētas 
apmācības un mācību ieviešana valsts ci-
vilās aizsardzības sistēmas ietvaros, kai-
miņu slimnīcu, policijas, ugunsdzēsēju, 
veselības aizsardzības iestāžu un slimnīcu 
darbinieku iesaistīšana pilnīgi noteikti va-
rētu uzlabot spēju sekmīgi reaģēt katastro-
fu gadījumos.

Sagatavojis Romualds Ražuks.

ROMUALDS RAŽUKS, BARBARA SEPODES 
LATVIJAS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU 
GATAVĪBA KATASTROFU PĀRVALDĪŠANĀ

Līdzīgs un atšķirīgs liktenis 
piemeklēja arī citus Baltijas 
valstu kaujas spēkratus. 
Par to tapšanu un gaitām 
no Pirmā pasaules kara līdz 
Baltijas valstu okupācijai 
vēsta bagātīgi ilustrētā 
Modra Esserta grāmata 
«Bruņutehnika Baltijā» 
(1915—1941). 
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Pēc starptautisko ekspertu vērtējuma, Arktikas reģions var 
pretendēt uz ceturto daļu no pasaules ogļūdeņražu — naftas un 
gāzes — krājumiem, turklāt 55% no tiem atrodas vietās, kuras 
pieder vai uz kurām pretendē Krievija. Nav brīnums, ka Krievijas 
Federācijas politiskā vadība savas pretenzijas uz pagaidām nesa-
dalīto Ziemeļu Ledus okeāna akvatoriju un dabas bagātībām at-
balsta ar militārās infrastruktūras un karaspēka vienību izvērša-
nu un nostiprināšanu Arktikas teritorijā. Kā šā gada augustā tei-
cis aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, «Krievijas nacionālo inte-
rešu aizstāvība Arktikas reģionā un tā aktīva attīstība ir Bruņoto 
spēku darbības prioritāte». Šī mērķa sasniegšanai Aizsardzības 
ministrija realizē komplekso karaspēka grupējuma spēju pilnvei-
došanas plānu. 

Radiolokācijas un pretgaisa aizsardzības līdzekļi ir izvietoti 
tālākajās ziemeļaustrumu salās, jūras kara flote tiek papildināta ar 

ARKTIKAS 
ARMIJA

JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

1.

2.

3.

modernākajām zemūdenēm un virsūdens kuģiem. Sauszemes 
karaspēka un jūras kājnieku vienības Kolas pussalā saņem Arkti-
kas apstākļiem pielāgotu tehniku un ieročus. Šajā virzienā galve-
nais triecienspēks ir 80. un 200. motostrēlnieku (arktiskās), kā arī 
61. jūras kājnieku brigāde — pirmā pussalas dienvidos, pārējās 
divas — pie Murmanskas.  

Brigāžu apakšvienību apbruņojumā ir specifiska bruņuteh-
nika (kaujas tanki T-72B3 un T-80BVM, daudzfunkcionālie 
bruņutransportieri MT-LBV, bruņutransportieri BTR-82), pret-
gaisa aizsardzības ieroči (zenītraķešu kompleksi «Tor-M2DT» 
un «Pancirj-SA»), transporta līdzekļi (visurgājēji TTM-901 
«Berkut», «Trekol 39249», GAZ-3344-20, DT-10PM un DT-30PM). 
Uz divposmu bruņotas visurgājēja šasijas izstrādā 120 mm paš-
gājējas artilērijas iekārtu «Magnolija». 

T-72B3 ir šo tanku tipa jaunākā modifikācija, kas tapusi, ka-
pitāli modernizējot padomju laikā saražotās kaujas mašīnas. 
Karaspēkā tanks parādījās 2013. gadā, kopējais to skaits tuvojas 
tūkstotim vienību. T-72B3 kaujas masa sasniedz 46 tonnas, apkal-
pē ir trīs cilvēki — komandieris, tēmētājs un mehāniķis vadītājs, 
dīzeļdzinēja jauda — 840 vai 1130 ZS, maksimālais ātrums —  
60 km/h, pilntvertnes nobraukums ar papildtvertnēm — līdz  
500 km. Tanks spēj pārvarēt 1,2 m dziļu braslu (5 m ar zemūdens 
vadības aprīkojumu), 30o nogāzi, 30o sānsveri, 0,8 m augstu sienu 
un 2,6…2,8 m platu grāvi. Aizsardzību nodrošina sprāgstošie 
dinamiskās aizsardzības konteineri «Kontakt-5» vai «Reļikt», 
daudzslāņu bruņas un borta ekrāni. 

Apbruņojums — 125 mm lielgabals, prettanku raķešu kom-
pleksi «Svirj» vai «Refļeks» (raķetes tiek šautas caur lielgabala 
stobru), 12,7 mm ložmetējs uz torņa un ar lielgabalu sapārots  
7,62 mm ložmetējs. Uguns vadības sistēma ar mērķu izsekošanas 
automātu un nakts tēmēkli «Sosna-U» un citiem jauninājumiem 
T-72B3 spējas maksimāli pietuvina T-80 un T-90 jaunākajiem va-
riantiem. T-72B3 ir novērots kaujas laukā Ukrainā un Sīrijā.

T-80 tehniski un pēc vispārējās uzbūves ir līdzīgs T-72 — 
mehāniķis vadītājs atrodas kaujas mašīnas priekšgalā tieši pa vi-
du, pārējie divi apkalpes locekļi — tornī, komandieris pa labi un 
tēmētājs pa kreisi no lielgabala. T-80BVM kaujas masa — 46 ton-
nas, dzinēja jauda — 1250 ZS (īslaicīgi forsējams līdz 1400 ZS), 
maksimālais ātrums — 70 km/h, pilntvertnes nobraukums ar pa-
pildtvertnēm — līdz 370 km, pārgājība līdzīga kā T-72B3. 

Galvenais modifikācijas T-80BVM apbruņojums ir 125 mm 
lielgabals 2A46, kas vienlaikus kalpo arī kā radionovades kom-
pleksa «Refļeks» lāzera novades prettanku raķešu (masa — 17,2 kg, 
bruņsitība — 770 mm, šaušanas tālums — 5000 m) starta iekārta. 

Kā dzinējs tiek izmantota gāzes turbīna. Šāda spēka iekārta 
ļauj tankam strauji attīstīt pilnu jaudu, arī zemā gaisa temperatū-
rā (pie –40  oC — trijās minūtēs). Tiesa gan, degvielas patēriņš 
sasniedz 750 litrus uz 100 km.

http://www.sargs.lv/


23TĒVIJAS SARGS, NR.11, NOVEMBRIS, 2018WWW.SARGS.LV

Daudzfunkciju kāpurķēžu bruņutransportieris MT-LB ir vie-
na no universālākajām padomju bruņumašīnām. Tas ir izmanto-
jams gan kā prettanku lielgabalu un lauka haubiču vilcējs, gan 
kājnieku pārvadāšanai (īpaši šķēršļotā apvidū), gan kā bāze dažā-
dām speciālām mašīnām. MT-LB ir samērā lēta un ekspluatācijā 
vienkārša mašīna, ko pierāda tās izplatība (ap 30 valstīs) un ražo-
šanas apjoms (kopā ar modifikācijām ap 50 000). 

MT-LB gaitas daļa sastāv no sešiem liela diametra atbalsta 
riteņiem. Parastās 350 mm platās kāpurķēdes var nomainīt ar  
565 mm platām sniega kāpurķēdēm (modifikācija MT-LBV), kas 
ļauj samazināt relatīvo spiedienu uz zemi līdz 0,28 kg/cm² — tik-
pat, cik ejošam cilvēkam. MT-LB peldēšanu nodrošina kāpurķē-
žu griešanās.

Jaunākais sērijveidā ražotais Krievijas bruņutransportieris 
BTR-82 ir padomju armijas apbruņojumā bijušā BTR-80 versija 
ar spēcīgāku 300  ZS dīzeļdzinēju (ātrums 90 km/h uz šosejas,  
9 km/h peldot) un būtiski modificētu apbruņojumu. Speciāli 
konstruētā stabilizētā virstorņa iekārtā ir izvietoti lielgabals un/
vai ložmetēji, kas ļauj šaut kustībā. Termovīzijas tēmēklis/tālmērs 
pieļauj ieroču izmantošanu naktī līdz pat 3000 m attālumā. 

Pašgājēji zenītraķešu kompleksi «Tor-M2DT» un «Pancirj-SA» 
uz divdaļīgo kāpurķēžu visurgājēju DT-30PM bāzes spēj nodro-
šināt sauszemes apakšvienību pretgaisa aizsardzību 15—16 km 
attālumā un 10 km augstumā. 

 Peldošie kāpurķēžu transportieri DT-10PM un DT-30PM ir 
speciāli konstruētas mašīnas izmantošanai Arktikā — gan ziemā 
sniega kupenās, gan vasarā purvos. Priekšējā modulī ir vieta ap-
kalpei un dzinējam, aizmugurē var izvietot kājnieku desantu, 
kravu, ieroču sistēmas. Visas četras metru platās gumijotās kā-
purķēdes ir velkošas, hermētiskais korpuss nodrošina peldspēju. 
Abas modifikācijas atšķiras ar masu un gabarītiem, taču ir apgā-
dātas ar 710 ZS jaudas dīzeļdzinējiem, kuri ļauj attīstīt 36 km/h 
ātrumu. Relatīvais spiediens uz zemi ir minimāls — 0,21… 
0,27, kg/cm2.

Mazākie un vieglākie (pašmasa — 11 t, krava — 3 t) vidējās 
klases divposmu kāpurķēžu transportieri GAZ-3344-20 ir izman-
tojami cilvēku un kravu pārvadāšanai bezceļa apstākļos, t.sk. 
Arktikā un kalnos. Visas četras to kāpurķēdes ir velkošas, turklāt 
nodrošina kustību ūdenī. GAZ-3344 priekšējā modulī ir vieta 
pieciem, aizmugurējā — 15 cilvēkiem.

Trīsasu riteņu visurgājējs «Trekol 39249» tiek izmantots pār-
vietošanās maršrutu izlūkošanai, t.sk. ledus biezuma mērīšanai ar 
speciāla radara palīdzību. Mašīnas kaujas masa sasniedz 3500 kg. 
Lielās riepas nodrošina ne tikai labu apvidus pārgājību, bet arī 
peldspēju.  

Četrvietīgais sniega motocikls TTM-1901-40 «Berkut» ir 
vieglākais no Krievijas Arktikas spēku visurgājējiem. Tā 80 ZS 
dzinējs ļauj attīstīt līdz 65 km/h ātrumu un pārvadāt (t.sk. vilkt) 
300 kg kravas. Slēgtā kabīne nodrošina komfortablus apstākļus 
pat –50 °C temperatūrā. Uz tās jumta var uzstādīt 7,62 mm kalib-
ra ložmetēju «Pečeņeg».

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

JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

1. 61. jūras kājnieku brigādes kaujas tanks T-72B3, izbraucot no 
Ziemeļu flotes lielā desantkuģa.

2. Kaujas tanks T-80BVM ar iebūvētām dinamiskajām  
bruņām «Reļikt».

3. Kāpurķēžu visurgājējs «Vitjazj» DT-30. 

4. Bruņutransportieris BTR-82.

5. Kāpurķēžu visurgājējs GAZ-3344-20.

6. Trīsasu riteņu visurgājējs «Trekol 39249», pasažieru.

7. TTM-1901-40 «Berkut» sniegā.

7.

6.

5.

4.
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Džoanna Eglīte
Foto — No «Patria Tough Run» arhīva.

Gatavojoties Latvijas armijas 100. dzimšanas dienai, kas tiks 
atzīmēta 2019. gada vasarā — 10. jūlijā, laiks starp valsts un 
armijas apaļajām jubilejām ir ļoti piemērots, lai trenētos Speciālo 
uzdevumu vienības (SUV) un Armijas sporta kluba (ASK) 
«Patria» kopīgi organizētajam šķēršļu skrējienam  
«Patria Tough Run». Kā saka pasākuma organizatori —  
šis skrējiens atklāj labāko, kas ir karavīros, — intelektu,  
izturību, drosmi, optimismu un dzīvesprieku. Vērtības, kuras  
no jauna apzināt sevī un apliecināt apkārtējiem.  
«Patria Tough Run» nākamā gada vasarā būs simbolisks 
suminājums gan Latvijas armijai, gan karavīram — Latvijas 
armijas vērtību nesējam. Neparastu, psiholoģiski izaicinošu 
šķēršļu pārvarēšana to atšķir no jau esošajiem skrējieniem, 
piemēram, no «Stipro skrējiena», «Drosmes skrējiena», 
«Lāčplēša krosa» vai «Karostas mezgla». Īpašu to padara arī 
skrējiena moto «Kopā ar karavīru» un dalībnieku sastāvs —  
bez citu NATO dalībvalstu pārstāvjiem galvenokārt tajā  
startē Latvijas armijas karavīri  un Iekšlietu ministrijas  
darbinieki. Iecerēts, ka Latvijas armijas dzimšanas dienas  
«Patria Tough Run» skrējienā būs plašāk aicināti  
piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji.

Pirmais «Patria Tough Run» notika šī gada jūnijā Kadagā. 
Idejas autori, trīs SUV karavīri, izcīnot 9. vietu Pasaules šķēršļu 

joslas sacensību čempionātā Kanādā 2016. gadā, apņēmās Latvijā 
organizēt laba līmeņa sacensības, kas pārsteigtu dalībniekus un 
sniegtu jaunu pieredzi šķēršļu skriešanā. Guvuši NBS atbalstu, su-
vieši apvienoja spēkus ar ASK «Patria», kura pārstāvji arī ir aizrau-
tīgi un pasaules līmenī rezultatīvi šķēršļu skrējēji. Pamazām tika 
lolots pirmais «Tough Run». Ļoti atbalstoši šajā projektā iesaistīju-
šies arī NBS komandieris, Sauszemes spēku un SUV komandieri. 

Šķērslis kā izaicinājums
Šīs vasaras «Patria Tough Run» piedalījās ap 600 dalībnieku. 

Skrējienam izveidoja 20 šķēršļus — daudzi no tiem bija neparasti. 
Organizatori novēroja, ka spilgtākās emocijas un izaicinājumu 
izdevies sagādāt ar kombinēto šķērsli, kura pārvarēšanai katram 
dalībniekam, atrodoties kustībā, bija jāizdomā sava taktika, kā 

JĀSĀK TRENĒTIES 
LATVIJAS ARMIJAS 
SIMTGADES SKRĒJIENAM!
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INTERESANTI

ergonomiskāk un efektīvāk secīgu pārbaudījumu apvienojumu 
pieveikt. Mulsinošu saskarsmi ar bailēm no augstuma daudziem 
sagādājis šķērslis ar nosaukumu «Pūķa mugura», kas imitēja lēk-
šanu pāri nelielai — divus metrus dziļai aizai. Lēcienā bija jāpa-
spēj pieķerties otras malas stiprinājumam. «Izdarīt ko tādu nelie-
lā augstumā nebūtu nekas sevišķs. Toties apziņa, ka zem tevis ir 
divi metri tukšuma, daudzos izraisīja minstināšanos,» atzīst skrē-
jiena organizatori. 

Taču ne tikai šķēršļu skriešana un fiziski aktīva dzīvesveida 
popularizēšana kļuva par stūrakmeņiem pasākuma izveidei. Ie-
cerēts, ka turpmāk skrējienā tiks aicināti piedalīties civilie Latvi-
jas iedzīvotāji. «Patria Tough Run» idejas autori tajā saskata veidu, 
kā stiprināt saikni starp militāro un nemilitāro pasauli, radot vie-
notības sajūtu un paverot sabiedrībai iespēju darbībā iepazīt Lat-
vijas karavīrus — fiziski, psihiski un intelektuāli stiprus cilvēkus. 
«Iespējams, kādam tas būs iemesls apjaust, ka tieši karavīra ceļš ir 
tas, ko gribētos turpmāk izvēlēties kā savējo,» spriež skrējiena or-
ganizatori. 

Kā gatavoties skrējienam?
Valsts svētki simboliski ir ļoti piemērots brīdis, kad apņem-

ties un sākt gatavoties gaidāmajam «Patria Tough Run» armijas 
simtgades skrējienam, uzskata organizatori. Lai gan precīzs da-
tums vēl nav nosprausts, tomēr ir skaidrs, ka skrējiens notiks 
vasarā — Latvijas armijas simtgades notikumu ietvaros. 

Šķēršļu skrējēja pamatbāze ir pieredze skriešanā. Pagājušajā 
gadā dalībniekiem bija viena 8 km distance, bet dažādās grupās 
atšķīrās šķēršļu daudzums. Papildus gatavošanās programmā 
jāiekļauj spēka un izturības treniņi, jo šķēršļu skrējējam jābūt vis-
pusīgi un fiziski labi attīstītam, lai stipras būtu gan rokas, gan 
kājas, gan vēdera preses muskuļi. Tiem, kuri grib sasniegt labus 
rezultātus, vērts izzināt dažādu skrējienu šķēršļus, praktiski iz-
mēģināt to pārvarēšanu un atrast sev labāko, ātrāko veidu, kā tos 
pieveikt.

«Patria Tough Run» rīkotāji nenoliedz, ka arī jaunajām sacen-
sībām gatavos šķēršļus, kuru pārvarēšanai būs jāsaskaras ar kā-
dām no cilvēkiem raksturīgām baiļu sajūtām. Tomēr arī tam ie-
spējams gatavoties. SUV karavīri jau pamatapmācības kursā tiek 
trenēti saskarties un pārvarēt dažāda veida bailes, bet cilvēkam, 
kurš patstāvīgi gatavojas dalībai «Patria Tough Run» skrējienā, 
organizatori atgādina, ka labākais veids savu baiļu iepazīšanā ir 
būt ar tām tiešā kontaktā. Ja cilvēkam ir bail no augstuma, tad 
jāsāk ar ļoti nelielu augstumu, pakāpeniski to arvien palielinot. 
Tikpat būtiski saskarē ar savām bailēm ir arī saprast to cēloni. 
«Bailēm no zirnekļiem parasti nav nekāda sakara ar pašiem zir-
nekļiem,» atzīst pasākuma organizatori. 

Tomēr ne civila cilvēka, ne SUV karavīra mērķis darbā ar bai-
lēm nav pilnīgi visu baiļu pārvarēšana. «Bailes ir ļoti būtisks cil-
vēku sargājošs mehānisms. Pārgalvība var izrādīties letāla. Svarīgi 
mazināt tās bailes, kuras apgrūtina dzīvi. Bet karavīram ir svarīgi 
trenēt sevi pārvarēt bailes, ja to prasa uzdevums,» secina šķēršļu 
skrējiena organizatori. 

Prieks no sava «nevaru» pārvarēšanas
Publiski «Patria Tough Run» skrējiena idejas autori un orga-

nizatori vēlas saglabāt anonimitāti, norādot, ka tas atbilst dienes-
tam SUV vienībā. «Šī nav profesija, kur tu, pārnākot mājās, stās-
ti, kā tev gāja darbā, un nosauc uzvārdus. Darbs ir tēma, par 
kuru ārpus darba mēs nerunājam. Savukārt par gandarījumu vai 
padarītā novērtējumu — ir svarīgi attīstīt spēju sevi paslavēt un 
atbalstīt. Brīnišķīgi, ja to izdara arī komandieris, NBS vadība vai 
Valsts prezidents, bet tas ir kā papildu prieks. Iekšējam filtram 
ir jābūt sevī.» 

SUV savās rindās uzņem cilvēkus, kuri ir spēcīgi, izturīgi, in-
telektuāli attīstīti un psiholoģiski stabili. Šīs vienības karavīru 
prasmes apvieno visu bruņoto spēku zināšanas un iemaņas — 
gan uz sauszemes, gan jūrā, gan gaisā. Tomēr viņi atzīst, ka daž-
kārt pārāka par visām iepriekš uzskaitītajām kvalitātēm ir ļoti 
liela vēlēšanās kļūt par SUV karavīru. «Gatavība un aizrautība 
sevi pilnveidot mērķim bieži ir vērtīgākā no visām īpašībām,» 
atzīst «Patria Tough Run» organizatori.

Šo domu var izvirzīt kā vadmotīvu, sākot treniņus «Patria 
Tough Run» armijas simtgades skrējienam. Lai kliedētu iespaidu, 
ka skrējiens paredzēts it kā pārcilvēkiem, organizatori iedrošinot 
saka: «Šī gada pasākums apliecināja, ka svarīgāks par izcīnītajām 
vietām un uzvarām ir saviļņojums un prieks, ko cilvēks gūst no 
aktīvas darbības, no sava «nevaru» pārvarēšanas. Nākamās vasa-
ras «Patria Tough Run» būs notikums, kurā visiem — karavīriem 
un civiliem dalībniekiem  — būs iespēja gūt labas un priecīgas 
emocijas un piedzīvot kopības izjūtu.»   
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HRONIKA

1. novembrī — Vācijas armijas pavēlniecība atļauj vietējo 
brīvprātīgo vienību organizēšanu Baltijā, bet vācu 8. armijas 
vadība — apstiprina landesvēra organizācijas plānu. 

2. novembrī — Rīgas namu īpašnieku sapulce spriež, kā 
«apsargāt pilsētas iedzīvotāju dzīvību un īpašumu». Rīgā, varie-
tē «Marine» telpās cīņa par Baltijas meistara (čempiona) titulu 
grieķu-romiešu cīņā, piedalās Dānijas, Kurzemes, Rīgas, Ples-
kavas, Varšavas, Igaunijas, Krievijas un Harkovas pārstāvji.

3. novembrī — ar matrožu sacelšanos Ķīlē sākas revolūci-
ja Vācijā. 

4. novembrī — Vladivostokā ar Francijas pārstāvniecības 
atbalstu izveidots Imantas pulks.

6. novembrī — vācu iestādes Rīgā apcietina Padomju 
Krievijas konsulāta darbiniekus un izraida viņus uz Krieviju.

5.—8. novembrī — Apvienotā Vidzemes, Igaunijas, Rīgas 
un Sāmsalas zemes padome Rīgā, kā viesim piedaloties Kurze-
mes zemes padomes pārstāvim, nolemj ievēlēt Baltijas valdo-
nības padomi un no visu tautību un grupu pārstāvjiem sastā-
vošu Baltijas zemes komiteju, kura izstrādās Baltijas valsts 
satversmi. Izskata arī Latgales Centrālās zemes padomes 
priekšsēdētāja R. Engelharda lūgumu pievienot Latgali topo-
šajai Baltijas valstij. 

8. novembrī — Baltijas civilpārvaldes priekšnieka sasauk-
tā sapulcē spriests par Rīgas apsardzību, latviešu pārstāvji pra-
sa izveidot miliciju, iesaistot visus slāņus, kuri «atzīst personas 
un īpašuma neaizskaramību». 

9. novembrī — Vācijā ķeizars atsakās no troņa, tiek prok-
lamēta republika. Pārtraukta pasažieru satiksme pa dzelzceļu 
starp Rīgu un Berlīni. 

10. novembrī — LSD CK Krievijas birojs nolemj panākt 
ātrāku vācu karaspēka izvešanu no Latvijas un lūgt Padomju 
Krieviju ieņemt Latviju, kā arī gatavot bruņotu sacelšanos. Vā-
cijas karaspēka virspavēlnieks Baltijas zemēs paziņo iedzīvotā-
jiem par Baltijas zemessargu vienības veidošanu.  

11. novembrī — Vācija paraksta Kompjēnas pamieru, Pir-
mā pasaules kara noslēgums. Lielbritānijas valdība atzīst Lat-
viešu pagaidu nacionālo padomi kā «de facto neatkarīgu orgā-
nu». Rīgā sāk darboties LPNP Aizsardzības nodaļa. No Petro-
gradas Rīgā pienāk kārtējais vilciena sastāvs ar aptuveni 2000 
bēgļiem. Rīgā darbu pārtrauc Strādnieku centrāle, kas nosūtīja 
peļņas darbos uz Vāciju 8400 strādniekus un amatniekus.

12. novembrī — Rīgā darbību uzsāk Vācijas 8. armijas zal-
dātu padome. Zemessargu štāba uzsaukums par Baltijas lan-
desvēra izveidi aicina nekavējoties pieteikties visus 18—60 ga-
dus vecos vīriešus. LPNP aicina latviešu karavīrus pieteikties 
reģistrācijas punktos «Latvijas apsardzības un kartības uzturē-
šanai». Strādnieku masu sapulce Valkā nolemj atjaunot strād-
nieku deputātu padomju darbību.
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13. novembrī — Padomju Krievija atceļ ar Vāciju noslēgto 
Brestļitovskas miera līgumu. Rīgā sāk darbu vācu brīvprātīgo pie-
teikšanās punkts Mazajā ģildē, piesakās ap 1100 brīvprātīgo. Lie-
pājas pilsonisko spēku pārstāvju sapulce spriež par jaunas pašval-
dības veidošanu. 16 organizāciju pārstāvju apspriede Valkā. Val-
kas vācu zaldātu padomes prezidija pārstāvji apsola neiejaukties 
zemes iekšējās lietās. Sapulce nolemj, ka vara pilsētā jānodod li-
kumīgi ievēlētajai domei, ievēlē Valkas sabiedrisko organizāciju 
izpildkomiteju. Rīgā sāk iznākt Vācu zaldātu padomes laikraksts 
«Das neue Deutschland».

14. novembrī — Rīgā atkal iznāk laikraksts «Baltijas Vēstne-
sis». «Baltische Zeitung» publicē Miķeļa Valtera rakstu par to, ka 
vācbaltiešiem jāpieņem neatkarīgas Latvijas un Igaunijas valsts 
izveide. Vācu Rīgas zaldātu padome paziņo, ka pārņem visu mili-
tāro jautājumu kārtošanu un atbalsta visu pilsoņu brīvu politisko 
darbību. Latviešu pieteikšanās punktos Rīgā piesakās ap 150, krie-
vu pieteikšanās vietā — ap 50 brīvprātīgo. Rīgas Latviešu biedrībā 
bij. Krievijas armijas virsnieki spriež par milicijas veidošanu. Iz-
veidota Liepājas Strādnieku deputātu pagaidu padome. Jelgavas 
latviešu sabiedriskie darbinieki lūdz Jelgavas vācu zaldātu pado-
mei atbalstīt demokrātijas atjaunošanu, arī atdot Jelgavas latviešu 
biedrības namu. Rīgā darbību uzsāk Vācijas valdības ģenerālpiln-
varotais pārstāvis Baltijas zemēs Augusts Vinnigs. Latgales civilās 
pārvaldes priekšsēdētājs A. Zaļevskis paziņo, ka Vācijas militārās 
iestādes paliek Latgalē, lai «uzturētu tiesisku kārtību». Jelgavā ar 
vācu zaldātu padomes atļauju notiek plaša LSDSP organizēta tau-
tas sapulce Latviešu biedrības zālē. Ar Šauļu vilcienu Rīgā ierodas 
ap 50 kārtējie atbrīvotie latviešu karagūstekņi no Vācijas.

15. novembrī — Rīgā atsāk iznākt laikraksts «Jaunākās Zi-
ņas». Latvju kareivju nacionālā savienība aicina savus biedrus at-
saukties LPNP 12. novembra aicinājumam un pieteikties reģistrā-
cijas punktos. Baltijas zemju vācu militārpārvalde tiek pārveidota 
par civilpārvaldi. Valkā LZS valde un padome izvirza mērķi — ne-
atkarīgas valsts izveidi. Liepājā pilsētas vācu priekšnieks nodod 
varu agrākajas domei. Jaunajā pašvaldībā 30 vietas būs LSDSP,  
14 — latviešu pilsoniskajām grupām, 6 — vācu pilsoņiem,  
6 — ebrejiem, 2 — lietuviešiem, 1 — poļiem un 1 — krieviem.

16. novembrī — Rīgā plašā latviešu virsnieku sapulcē atjau-
no Latvju kareivju nacionālās savienības darbību. Pašaizsardzī-
bas (milicijas) organizēšanai veidos komiteju, kurā būs 7 latvieši,  
5 vācieši, pa 3 krieviem un ebrejiem, pa 2 poļiem un lietuviešiem. 
Nolemj, ka visu tautību virsnieki piedalīsies kārtības uzturēšanā, 
nejaucoties politisku jautājumu risināšanā. Latvju kareivju nacio-
nālā savienība paziņo, ka latviešu karavīri ir gatavi uzņemties Lat-
vijas zemes apsardzību. Rīgā iedzīvotāji saņem 0,5 mārciņas mai-
zes dienā. Spekulanti to tirgo par nesamērīgu maksu. Padomju 
Krievijas Sarkanā armija uzsāk aktīvu karadarbību Latvijas un 
Igaunijas virzienā.

17. novembrī — plkst. 22 Rīgā, Latviešu amatnieku biedrības 
telpās no partiju pārstāvjiem izveidota Latvijas Tautas padome 
vienojas par K. Ulmaņa vadītas Pagaidu valdības izveidi. Latvijas 
vācbaltiešu progresīvās partijas pirmā sapulce Jāņa ģildē. Prese 
ziņo par grūtībām ar pārtiku Rīgā («kara virtuvēs» zupu saņem 
jau 120 000 cilvēku), gripas saslimšanas gadījumu skaita pieaugu-
mu. Sarkanā armija pāriet bijušo demarkācijas līniju Latvijas un 
Igaunijas virzienā. Vācijas 8. armijas pavēlniecība «vietējo iedzī-
votāju ievēlēto iestāžu» pārziņā nodod teritoriju austrumos no 
līnijas Krāslava—Sīvera ezers—Rušonu ezers—Strutāni—Stam-
paku purvs. LSDSP organizētas masu sapulces Rīgā. LSDSP sa-
sauktā mītiņā izveidota Jelgavas strādnieku deputātu padome. 
Arī Rīgā LSDSP Jaunajā teātrī sasauc plašu mītiņu.
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18. novembrī — Latvijas Tautas padome G. Zemgala vadībā 
2. pilsētas teātrī pasludina Latvijas Republikas izveidošanu, kap-
teinis Roberts Dambītis nodod Latvju kareivju nacionālās savie-
nības organizētos karavīrus Tautas padomes rīcībā. Rīgā pie na-
miem parādās Latvijas karogi.

18.—19. novembrī — Latvijas sociāldemokrātijas 17. konfe-
rencē Rīgā izveidota Latvijas kara revolucionārā komiteja bruņo-
tas sacelšanās organizēšanai. Lielinieku konference pieņem arī 
rezolūciju par autonomas Latvijas padomju komūnas izveidoša-
nas nepieciešamību Krievijas sastāvā. 

19. novembrī — Latvijas Tautas padomes sēdē K. Ulmanis zi-
ņo par valdības sastāvu. Latviešu izglītības biedrības vidusskolās 
svinīgs akts sakarā ar Latvijas valsts proklamēšanu. Svinīgs akts arī 
Latvju operā. Latvju kareivju nacionālās savienības prezidijs ap-
spriež turpmāko darbību, pirmkārt karavīru reģistrācijā. Darbu 
uzsāk Apsardzības sekcija pie Latvijas Tautas padomes. Rīgā izvei-
dojas Žīdu tautas pagaidu padome, kurā apvienojas politisko par-
tiju un Rīgas ebreju bezpartejisko organizāciju pārstāvji.

20. novembrī — atjauno darbību Latviešu izglītības biedrības 
Augstskolas sekcija. Latvju kareivju nacionālā savienība lūdz laik-
rakstu redakcijas atturēties no ziņu sniegšanas par milicijas vei-
došanu un apsardzības rakstura darbību. Rīgā ierodas Rietum-
ukrainas Tautas Republikas konsuls N. Benderovskis, iesniedz 
pilnvaras Vācijas pārstāvim A. Vinnigam, atklāj konsulātu. 

21. novembrī — Latvijas Tautas padomes priekšsēdētāja 
biedrs G. Zemgals vēršas pie tautas ar aicinājumu «ziedot tai va-
jadzīgos naudas līdzekļus pirmo visnepieciešamāko izdevumu 
segšanai». Rīgā iznāk LSDSP dienas laikraksts «Sociāldemokrāts» 
un Latvijas Revolucionāro sociālistu laikraksts «Uz Priekšu». Lie-
pājas strādnieku deputātu padomes pilnsapulce pieņem prasības 
par 8 stundu darba dienu, darba algas paaugstināšanu, sociālajām 
garantijām u. c. 

22. novembrī — Rīgā ierodas Latvijas Tautas padomes 
priekšsēdētājs J. Čakste. Latvijas Tautas padomes starpfrakciju 
sēdē nolemts izveidot Rīgas domi no 80 locekļiem (33 «sociālis-
ti», 24 no latviešu un 23 no cittautiešu grupām — 13 vācieši, pa 3 
krieviem, poļiem un igauņiem, 1 lietuvietis). Rīgas Latviešu bied-
rībā uzsāk darbu Apsardzības ministrija. Prese atzīmē, ka Pagai-
du valdības «darba lielāko daļu aizvien vēl aizņem pārtikas lietu 
nokārtošana». Rīgā sākusies politisko ieslodzīto atbrīvošana. Vā-
cu okupācijas pārvalde 16. novembrī mēģinājusi izvest no Liepā-
jas malku un miltu krājumus, to nepieļauj vācu zaldātu padome. 
Vācu karaspēks atstāj Viļaku. Sarkanās armijas Pleskavas strēlnie-
ku divīzija pāriet mūsdienu Latvijas robežu, ieņemot Rozentavu 
(Zilupi). Valkā iznāk lieliniecisks laikraksts «Sarkanais Karogs». 
Latvijas karogi parādās pie namiem Liepājā. Cēsīs nodibināta 
Latvju kareivju nacionālās savienības nodaļa.

23. novembrī — Latvijas Tautas padome ieceļ priekšsēdētāju 
J. Čaksti par Latvijas pārstāvi Miera konferencē. Rīgā sākusies po-
litisko ieslodzīto atbrīvošana no cietumiem, no Vācijas atgriežas 
lielas atbrīvoto karagūstekņu grupas. V. Olava komercskolā Rīgā 
vispārēja latviešu studentu sapulce pieņem lēmumu atbalstīt Tau-
tas padomi un Pagaidu valdību. Svinīgi atzīmē Rīgas Latviešu 
biedrības 50 gadu pastāvēšanu. Latvju kareivju nacionālās savie-
nības Jūrnieku sekcija deleģē divus pārstāvjus uz Apsardzības 
ministrijas Jūrniecības nodaļu, aicina jūrniekus iestāties savienī-
bā. Liepājā vācu militāriestādes sāk savu uzņēmumu likvidāciju, 
īpašumu pārdod privātpersonām. Maskavā LSD CK Krievijas 
birojs spiests pieņemt Ļeņina un Staļina prasību veidot formāli 
neatkarīgu Padomju Latviju un tās valdību. Staļins dod rīkojumu 
pasludināt Padomju Latvijas izveidi Torošinas dzelzceļa stacijā. 

24. novembrī — Rīgā izveidojas lielinieku Rīgas kara organi-
zācija, lai organizētu bruņotu sacelšanos. Uz Stokholmu izbrauc 
Latvijas Tautas padomes priekšsēdētājs J.  Čakste un viņa viet-
nieks G. Zemgals. Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo 
draudzē svinīgs dievkalpojums sakarā ar Latvijas valsts prokla-
mēšanu. Liepājas Annas baznīcā svētku dievkalpojums par godu 
Latvijas valsts dibināšanai un gājiens ar karogiem uz Latviešu 
biedrības namu. LSDSP Talsu nodaļas dibināšanas sapulce, ievē-
lēta komiteja 7 cilvēku sastāvā. Latvijas revolucionāro sociālistu 
Rīgas nodaļas kopsapulcē notiek šķelšanās. Rīgas skolotāju bied-
rības kopsapulcē ziņo par sekmēm pārejā uz latviešu mācību 
valodu.

25. novembrī — Latvju kareivju nacionālā savienība presē 
aicina ierasties Rīgā vecākos virsniekus. Baltijas Tehniskās augst-
skolas vispārējās latviešu studentu sapulces ievēlētie pārstāvji ie-
sniedz atbalstu Tautas Padomei un Pagaidu valdībai. Latgales ci-
vilpārvaldes vadītājs A. Zaļevskis atsakās pārņemt varas iestādes 
no Vācijas okupācijas varas, aizbildinoties ar tās izraisīto haosu 
apgabalā. Rīgas Latviešu biedrības pilnsapulce savā 50 gadu jubi-
lejā nosūta pateicību ASV prezidentam V. Vilsonam par «pūlēm 
mazo tautu patstāvības labā». Cēsīs politisko partiju pārstāvji vie-
nojas par pilsētas domi 36 cilvēku sastāvā. Darbu sāk atjaunotā 
Ventspils pilsētas pašvaldība.

26. novembrī — pirmā Pagaidu valdības sēde. Vācu civilpār-
valde nodod varu Latvijas Pagaidu valdības institūcijām. Cēsīs 
«darbaļaužu sapulce» ievēlē komiteju pilsētas strādnieku deputā-
tu padomes izveidei. Valmierā lielinieku sasauktā tautas sapulcē 
nosūtīts apsveikums Ļeņinam un Trockim, nosodīta Latvijas 
Tautas padome, mazinieki un sociālisti revolucionāri. No Rīgas 
uz mājām Elzasas-Lotringas apgabalā dodas vairāki vagoni ar 
vācu dzelzceļniekiem. 

27. novembrī — pirmās sarkangvardu vienības ienāk Rēzek-
nē. Latvijas Sarkanā Krusta dibināšanas sapulce Rīgā. Ievēlētā 
valde sāk rūpēties par latviešu karagūstekņiem, kas atgriežas no 
Vācijas. Latviešu izglītības biedrības Tautas augstskolas sekcijas 
sēdē ziņo, ka uz vispārizglītojošajiem vakara kursiem jau pietei-
kušies 200 cilvēki. Liepājā sāk iznākt pilsonisks dienas laikraksts 
«Kurzemes Vārds». 

28. novembrī — Sarkanās armijas daļas ieņem Ludzu. Prese 
ziņo par sociāldemokrātu šķelšanos un LSDSP izveidi. Vācijas 
pilnvarotais pārstāvis A. Vinnigs, Ministru prezidents K. Ulmanis 
un Rīgas Vācu zaldātu padomes vadītājs Grosmans kopējā paziņo-
jumā «iedzīvotāju drošības interesēs» nosaka aizliegumu atrasties 
uz ielām bez īpašām atļaujām no plkst. 11 vakarā līdz 5 no rīta. 
Latviešu invalīdu savienība Rīgas Latviešu biedrības telpās rīko 
biedriem muzikāli dramatisku vakaru. 

29. novembrī — Sarkanā armija ieņem Rēzekni. Rīgā no Pet-
rogradas atgriežas bij. Valsts domes loceklis J. Goldmanis. Liel-
sesavas pagasta padomes vēlēšanās par LSDSP nobalso 317, par 
LZS — 84 un par komunistiem — 49 vēlētāji.

30. novembrī — Sarkanās armijas daļas ieņem Rēzekni. Rīgas 
pilsētas pagaidu domes dibināšanas sēdi atklāj iekšlietu ministra 
biedrs A. Birznieks. A. Vinnigs, K. Ulmanis un Vācu zaldātu pa-
dome paraksta aizliegumu «katra veida sapulcēm» bez iepriek-
šējas pilsētas policijas atļaujas Rīgā. Vācbaltiešu nacionālās ko-
mitejas sēdē spriež par piedalīšanos Rīgas pašvaldībā (vāciešiem 
13 vietas, pieņemami būtu 30).

30. novembrī un 1. decembrī — cauri Rīgai uz dzimteni pa 
dzelzceļu dodas lielas vācu karavīru grupas.

Sagatavojis Ēriks Jēkabsons, LU profesors.

http://www.sargs.lv/


28 TĒVIJAS SARGS, NR.11, NOVEMBRIS, 2018 WWW.SARGS.LV

VĒSTURE

Juris Ciganovs,
Dr. hist.
Foto — no LKM krājuma.

Pirmā pasaules kara rezultātā desmitiem un pat simtiem tūk-
stošu latviešu bēgļu bija spiesti doties bēgļu gaitās un nonāca 
dažādos bijušās Krievijas impērijas nostūros. Pēc impērijas sa-
brukšanas, visa veida revolūcijām un krievu armijas sairšanas 
šiem bēgļiem piepulcējās arī tūkstošiem Pirmajā pasaules karā 
karojušu latviešu tautības virsnieku un kareivju. Sākoties vācu 
karaspēka uzbrukumam Latvijas teritorijā 1918. gada sākumā lat-
viešu strēlnieku pulkus izveda uz Krieviju un iesaistīja lielinieku 
Sarkanās armijas rindās. Lielākā daļa no strēlnieku virsniekiem 
savus pulkus atstāja un savu turpmāko likteni saistīja ar pretlieli-
nieciskajām organizācijām un karaspēka formējumiem. Latvieši 
bija spiesti karot gan par padomju varu, gan pret to. 

Taču bija arī tādi, kas nevēlējās karot ne Sarkanajā armijā, ne 
«balto» armijās, bet vēlējās izveidot savas nacionālās karaspēka 
vienības. Mērķis bija, neiesaistoties Krievijas pilsoņu kara cīņās, 
atgriezties Latvijā, padzīt no turienes vāciešus un sakaut lielinie-
kus. 1918. gada rudenī Sibīrijā un Tālajos Austrumos izveidojās 
divas latviešu nacionālās karaspēka vienības — Troickas (1. Lat-
vijas brīvošanas) bataljons un Imantas pulks. Šīs vienības sarkan-
baltsarkano karogu pacēla, pirms vēl dzimtenē bija proklamēta 
neatkarīga valsts, un šo vienību karavīri pie saviem formas tēr-
piem nēsāja nacionālo simboliku, komandas un sarakste tajās 
notika latviešu valodā.

Troickas bataljona veidošanu uzsāka Sibīrijas un Urālu latvie-
šu nacionālā padome. 1918. gada 1. oktobrī Pievolgas un Urālu 

teritoriju tobrīd kontrolējošās pretlielinieciskās Krievijas Sa-
tversmes sapulces komitejas (KOMUČ — saīsinājums no krievu 
val. nosaukuma Komitet čļenov Vserosijskogo učrediteļnogo so-
braņija) kara ministrs ģenerālis Galkins izdeva pavēli par latvie-
šu bataljona formēšanas uzsākšanu Troickā.  Karavīrus bataljo-
nam meklēja vai visā reģionā — daudzās Urālu un Sibīrijas pil-
sētās izlīmēja uzsaukumus stāties bataljonā. Troickas bataljons 
sākotnēji veica garnizona dienestu Troickas pilsētā. Lai pasargā-
tu karavīrus no iesaistīšanas A. Kolčaka armijā, tika noslēgts lī-
gums ar Čehoslovāku korpusa pārstāvjiem par bataljona formē-
šanu korpusa ietvaros. No 1919. gada februāra bataljons pārgāja 
franču militārās misijas pārziņā un jūlijā atstāja Troicku, lai dotos 
pa Transsibīrijas maģistrāli uz Vladivostoku. Šī brauciena laikā 
latvieši kopā ar čehoslovākiem apsargāja dzelzceļa maģistrāli, 

Imantas pulks un 
Troickas bataljons

Imantiešu sargkareivis pie lielgabaliem, kuri atsūtīti admirāļa  
A. Kolčaka armijai. Vladivostoka, 1919. gads.

Imantas pulka 1. simta nometne Vladivostokas apkārtnē. 
Čurkina, 1919. gada jūnijs.
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iesaistoties sadursmēs ar Sarkanās armijas daļām. Rezultātā no 
900 vīru lielā bataljona Vladivostoku 1920. gada jūnijā sasniedza 
614 vīru.

Vladivostokā 1918. gada novembrī sāka formēt otru nacio-
nālo latviešu karaspēka daļu — Imantas pulku. 1919. gada rude-
nī pulkā jau bija 1103 karavīri. Viņi pilsētā pildīja garnizona 
dienestu, izkrāva un pavadīja kara materiāla transportu, pieda-
lījās starptautiskās milicijas patruļās. No dienesta brīvajā laikā 
imantieši apguva svešvalodas un paaugstināja savu zināšanu lī-
meni — viņiem bija savs klubs un sporta inventārs, tika izdots 
žurnāls «Imanta». 

Troickas bataljona un Imantas pulka mērķis bija atgriezties 
Latvijā un piedalīties neatkarības izcīnīšanā. Taču reāli šāda ie-
spēja radās 1920. gada pavasarī, kad Latvijas Neatkarības karš jau 
bija beidzies. 1920. gada 25. februārī Imantas pulka pirmā grupa 
ar tvaikoni «Gweneth» no Vladivostokas devās uz Latviju, ap-
braucot apkārt Āzijas, Āfrikas un Eiropas krastiem. Otra Imantas 
pulka grupa izbrauca no Vladivostokas ar kuģi «Dania» un iera-
dās Liepājā 21. jūnijā.

Lūk, daži fragmenti no Imantas pulka žurnāla «Kaija», kur 
karavīri aprakstīja savu gana eksotisko ceļojumu.

«Ceturtā diena uz jūras. Tuvojamies pirmajai piestātnei — 
Karatshas ostai Japānas dienvidos. Vēl nebija pat uzvilkti vajadzī-
gie karogi, kad uz kuģa jau parādījās japānietes — tirgotājas. Zēni 
tās apstāja kā brīnumu un plēsa vai gabalos, pirkdami piemiņai 
Japānas pastkartes.»

«Vēl nobraucām uz Singapūras slaveno botānisko dārzu, kurš 
slavens visā pasaulē ar savu lielumu un tropiskās augu valsts bagā-
tību. Ejot skatījāmies kokos, vai neieraudzīsim pērtiķus, jo dienu 
atpakaļ kāda cita grupa bija redzējusi vairākus šo nerimtīgo akro-
bātu barus, bet mums gan nelaimējās.»

«Pulksten 7 no rīta ieejam Dancigas ostā. Pulksten 2 pie mūsu 
kuģa piestājas Latvijas valdības kuģis «Pomona». Pārkāpjam uz to 
un ievietojamies apakštelpās. Pulksten 7 vakarā «Pomona» atstāja 
Dancigas ostu un uzsāka gājienu uz Rīgu.»

 Troickas bataljona karavīri un civiliedzīvotāji devās ar kuģi 
«Voronesh» no Vladivostokas uz Latviju, ierodoties 3. oktobrī Lie-
pājas kara ostā.  

7. oktobrī laikrakstā «Latvijas Sargs» bija ievietota ziņa: 
«Latvijas atbrīvošanas bataljons (t.i., Troickas bataljons) iera-

dās vakar plkst. 12 dienā ar īpašu vilcienu no Liepājas Rīgā pie 
svinīga apsveikšanas marša skaņām, ko spēlēja divi orķestri. Sta-
cijā viņus saņēma Satversmes sapulces un Ministru kabineta pre-
zidenti, armijas virspavēlnieks ar savu štābu, ģenerālis Goppers, 
ārlietu un iekšlietu ministri, Sieviešu korpusa priekšniecība un 
kareivju goda špalieris. Bataljona komandieris majors Dardzāns 
nodeva ziņojumu, pēc kam Sieviešu korpusa dāmas appušķoja ka-
reivjus puķēm. [..] Pēc valsts himnas un ilgiem urrā saucieniem 
bataljons svinīgā gājienā, orķestriem spēlējot, maršēja pa Raiņa 
bulvāri, Nikolaja, Dzirnavu un Aleksandra ielu, Aleksandra bul-
vāri un Pauluči ielu uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kur viņus 
apsveica Sibīrijas latviešu vārdā P. Berģis, pēc kam pie puķēm un 
zaļumiem pušķotiem galdiem Sieviešu korpuss pacienāja viesus ar 
pusdienām, kas ilga līdz pievakarei, kad viņus atlaida uz kazar-
mēm. Bataljonā ir pavisam 118 virsnieki un 583 strēlnieki [..]. Ba-
taljonā ir arī Ufas guberņas latviešu kolonistu dēli, kuri Latviju 
redz pirmo reizi mūžā.» 

Pēc atgriešanās Latvijā abas vienības reorganizēja. 1920. gada 
1. augustā Imantas pulku izformēja: daļu no karavīriem atvaļinā-
ja, daļu ieskaitīja citās vienībās. Troickas bataljonu 1920. gada 28. 
oktobrī pārveidoja par pulku, pārdēvējot par Latvijas strēlnieku 

(Troickas) pulku un kā tādu to iekļāva Robežsargu divīzijā. No 
decembra pulka daļas izvietojās Ludzā, Krāslavā un Rēzeknē. 
1922. gada janvārī pulku pārformēja un kā 3. bataljonu iekļāva 
10. Aizputes kājnieku pulkā.  

VĒSTURE

Latvijas atbrīvošanas (Troickas) bataljona ešelons ceļā. 
1919. gads.

Latvijas atbrīvošanas (Troickas) bataljona karavīri pie appušķota  
ešelona vagona Vasaras svētkos. Stacija «Ugoļnaja»,  

1920. gada maijs.

Imantas pulka kanceleja. Vladivostoka, 1919. gada 5. jūnijs.
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VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons, 
LU profesors.
Foto — no LKM krājuma.

Sākums žurnāla septembra un  
oktobra numurā. 

Malienas bataljons
Pēc Rīgas krišanas 1919. gada 22. mai-

jā, Padomju Latvijas atklāta sabrukuma 
un boļševiku bēgšanas sākuma maija bei-
gās partizānu grupas no vietējiem iedzīvo-
tājiem izveidojās Vidzemē jeb tās par Ma-
lienu sauktajā reģionā. Sākumā tās bija 
divas grupas — Meirānu un Lubānas, no 
kurām katrā darbojās apmēram 40 vīru. 
Vienlaikus tās uzsāka aktīvu kaujas dar-
bību pret Padomju Latvijas karaspēka ko-
lonnām, kas atkāpjoties virzījās cauri re-
ģionam. Zināmākais bija uzbrukums 
4. latviešu padomju strēlnieku vezumnie-
ku kolonnai, iegūstot šautenes, munīciju, 
pārtiku u.  c. karadarbībai nepieciešamos 
priekšmetus. Jūnijā, ienākot reģionā Igau-
nijas armijas un Ziemeļlatvijas brigādes 
daļām, Malienas partizānu grupas uzsāka 
ar tām aktīvu sadarbību, piedaloties kopē-
jās frontes līnijas izveidē. Pēc ieroču sa-
ņemšanas un virsnieku kadru atsūtīšanas 
1. jūlijā pulkveža-leitnanta Jūlija Ērgļa va-
dībā tika uzsākta Malienas atsevišķā batal-
jona formēšana, iekļaujot to jaunizveido-
tajā Latvijas armijā četru kājnieku rotu un 
jātnieku eskadrona sastāvā. 

1919. gada jūlija sākumā Malienā virs-
leitnants Aleksandrs Akermanis saņēma 
atļauju formēt no partizāniem, kuri bija 
iestājušies Malienas bataljonā ar saviem 

zirgiem, Lubānas jātnieku nodaļu, bet 
Malienas bataljona komandieris uzdeva 
nodaļu pārformēt par Lubānas brīvprātī-
go eskadronu. 18.—19. jūlijā tika izdarīta 
zirgu mobilizācija, kas deva 48 zirgus, un 
29. jūlijā eskadrons bija saformēts. Tajā 
bija 45 karavīri, un eskadrons piedalījās 
vairākās kaujās. 9.  augustā Malienas ba-
taljons tika iekļauts 1. Liepājas kājnieku 
pulkā un pārdēvēts par pulka jātnieku iz-
lūku eskadronu. 19. augustā eskadronā, ko 
līdz 1920. gada sākumam komandēja virs-
leitnants A. Akermanis, bija divi vadu ko-
mandieri, 15 instruktori un 44 kareivji. 
Vēlāk pulka eskadrons piedalījās pulka 
kaujās pret Sarkano armiju 1919. gada ru-
denī — 1920. gadā. Tajā bija arī ložmetēju 
vads. Pēc miera parakstīšanas ar Padomju 
Krieviju — 25. augustā arī pulka eskadrons 
tika pārcelts no robežas rajona uz Rēzek-
nes apkārtni, bet septembrī kopā ar visu 
pulku pārvietots uz Liepāju un drīz pēc 
tam izformēts. 

Veckalniņa partizāni Vidzemē
Jau kopš padomju režīma sākuma 

Vidzemē — kopš 1918. un 1919. gada mi-
jas — mežos patvērumu rada zināms skaits 
ar to neapmierināto cilvēku (īpaši tas at-
tiecās uz boļševiku varas iestāžu laukos 
realizētajām lauksaimniecības produkci-
jas rekvizīcijām). Viņiem februārī, boļše-
vikiem izsludinot mobilizāciju armijā, 
pievienojās tie, kas nevēlējās pakļauties. 
Drošības apsvērumu vadīti, viņi apvieno-
jās grupās, ko iedzīvotāji devēja par «za-
ļajiem». Galvenokārt šī darbība bija vē-
rojama Vidzemes austrumos — Cesvai-
nes, Dzelzavas, Jaungulbenes, Druvienas, 
Liezeres, Mēdzūlas, Kārzdabas, Kraukļu, 
Sarkaņu un citos pagastos. Sākotnēji šīs 
daudzās grupas darbojās patstāvīgi, taču 
tās spēja apvienot leitnants (vēlāk — virs-
leitnants), bijušajā Krievijas armijā (pilns 
Svētā Jura krusta kavalieris) dienējušais 
Artūrs Veckalniņš. Marta sākumā viņa 
pakļautībā darbojās jau 370 vīri, kas bija 
sadalīti 15—30 cilvēku lielās grupās. Tur-
klāt bruņojuma problēma tika daļēji atri-
sināta, ieročus izgatavojot pašiem. Bija 
organizēti regulāri sakari, darbības notei-
kumi (obligāts vēlēts grupas priekšnieks, 
segvārdi, pienākumi u. c.), un pastāvēja 

iespēja veikt visu grupu apvienošanos 
diennakts laikā. Pirmā lielā bruņotā akci-
ja tika realizēta 22. martā, vienlaikus pa-
dzenot vairāku pagastu izpildkomitejas. 
Viņi cerēja, ka sekos Rīgas krišana un 
plašākas darbības iespējas. Kā zināms, 
pagaidām tas nerealizējās, taču grupas 
uzsāka samērā regulāras cīņas ar boļševi-
ku karaspēka nodaļām Vidzemē, turklāt 
notika vairākas sadursmes, bija kritušie 
un ievainotie abās pusēs. Vienlaikus šeit 
izvērsās arī daļēji sekmīga pretdarbība 
speciāli atsūtīto soda ekspedīciju realizē-
tajām «mežu ķemmēšanas» operācijām, 
turklāt šādām boļševiku nodaļām tika arī 
uzbrukts. Drosmīgākais uzbrukums bija 
Mēdzūlas muižai, atbrīvojot daļu no tur 
ieslodzītajiem apkārtējiem iedzīvotājiem 
maija sākumā, kā arī ierašanās un uzbru-
kums Cēsu cietumam 14. maijā, atbrīvojot 
212 apcietinātos. Sekoja spēcīgu soda vie-
nību izvietošana rajonā, šķita pat, ka tas 
būs jāatstāj, taču partizānu stāvokli atrisi-
nāja Rīgas krišana 22. maijā un boļševiku 
spēku bēgšana. Savukārt tās laikā Veckal-
niņa partizāni pārņēma savā kontrolē vi-
sus lielos atkāpšanās ceļus no Madonas 
līdz Druvienai, ievērojami ar apšaudēm 
traucējot padomju spēku kustību. Visas 
iegūtās trofejas un ieročus 25. jūnijā 
partizāni nodeva jaunizveidotajām Lat-
vijas bruņoto spēku komandantūrām. 
Pēc tam A.  Veckalniņš pildīja iecirkņa 

Latvijas bruņoto spēku 
partizānu vienības 1919. gadā

Leitnants Artūrs Veckalniņš.

Latvijas Neatkarības kara 
laikā 1919. gadā apmēram 
2000 iedzīvotāju Vidzemē, 
Ziemeļlatgalē un Sēlijā 
(Ilūkstes apriņķī) organizēti 
un pamatā brīvprātīgi iesais
tījās bruņotā cīņā pret pa
domju varu, bet šo cilvēku 
faktisko atbalstītāju loks 
bija ievērojami plašāks.
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komandanta amatu, bet 15. augustā tika 
iecelts par Cesvainē novietotās apvienotās 
komandas komandieri ar uzdevumu likvi-
dēt klejojošās boļ ševiku partizānu grupas. 
Savukārt, sākoties cīņām pret Bermontu, 
A. Veckalniņš 10. oktobrī pēc paša izteik-
tas vēlēšanās ar savu «partizānu koman-
du» (50 vīri) tika komandēts uz Bermonta 
karaspēka aizmuguri, kur izvērsa partizā-
nu kara darbību Jaunjelgavas apkārtnē. 
1919. gada decembra sākumā komanda 
tika iekļauta 2. Ventspils kājnieku pulkā. 

 * * *
Latvijas Neatkarības kara laikā 1919. 

gadā apmēram 2000 iedzīvotāju Vidzemē, 

Ziemeļlatgalē un Sēlijā (Ilūkstes apriņķī) 
organizēti un pamatā brīvprātīgi iesaistī-
jās bruņotā cīņā pret padomju varu, bet 
šo cilvēku faktisko atbalstītāju loks bija 
ievērojami plašāks. Bruņotās partizānu 
grupas sagādāja pat ievērojamas problē-
mas padomju režīmam Vidzemē un Zie-
meļlatgalē, sākot ar 1919. gada pavasari, 
un īpaši — pēc Padomju Latvijas militāri 
politiskās situācijas pasliktināšanās maija 
beigās, kas samērā ātri izvērtās par Pa-
domju Latvijas armijas sabrukumu (šajā 
laikā bruņotā cīņā aktīvi iesaistījās arī 
Augškurzemē operējošās partizānu gru-
pas, turklāt aktīvi sadarbojoties ar Lietu-
vas armijas daļām). 

Kaut arī minētajai darbībai nebija iz-
šķiroša nozīme Padomju Latvijas bruņoto 
spēku sagrāvē, tomēr veicinoša — noteikti 
(jo īpaši topošam Latgales partizānu pul-
kam un Augškurzemes partizānu pul-
kam). Uzreiz pēc tam visas minētās latvie-
šu partizānu grupas organizēti tika ie-
kļautas 1919. gada jūlijā izveidotās Latvi-
jas armijas sastāvā. Atsevišķas t. s. partizā-
nu vienības, izmantojot to karavīru ie-
priekšējo kaujas pieredzi, tika speciāli iz-
veidotas un izmantotas arī kara darbībā 
pret Pāvela Bermonta komandēto vācu — 
krievu «Rietumkrievijas brīvprātīgo ar-
miju» 1919. gada rudenī ienaidnieka aiz-
mugurē. 

IN MEMORIAM

Virsleitnants Oļģerts Men telis dzimis 1924. gada 9. maijā Rī-
gā. Olģertam bija tikai 19 gadi, kad viņu iesauca Latviešu leģionā. 
Dienests ilga no 1943. gada 31. maija līdz Vācijas kapitulācijai 
1945. gada 9. maijā. Kara gados beidzis Artilērijas instruktoru 
skolu Jelgavā; artilērijas novērotāju kursus Bolderājā, kā arī arti-
lērijas novērošanas virsnieku kursus. Izbridis ierakumu grāvjus 
no Volhovas purviem, cauri Morei līdz Džūkstei un Lestenei. Ap-
balvots ar Dzelzs krusta 2. šķiru par varonību Ziemassvētku kau-
jās Kurzemes cietoksnī 1945. gada janvārī.

Pēc Vācijas kapitulācijas sekoja apcietinājums, izsūtījums uz 
PSRS soda nometnēm. Olģerts Mentelis izturēja un atgriezās. 
Strādāja dažādus darbus, neklātienē beidza toreizējo Latvijas 
Valsts fiziskās kultūras institūtu, iegūstot sporta pedagoga kvali-
fikāciju. Kā sporta pedagogs un sporta treneris strādāja Baldonē, 
Talsos, Rīgā un Jūrmalā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iesaistījās LNKB, dibi-
nāja un vadīja šīs biedrības Jūrmalas nodaļu. Bija Palīdzības bied-
rības (bij. Palīdzības fonda) «Tēvijas sargiem» līdzdibinātājs un 
aktīvs biedrs, pildīja Zemessardzes štāba bataljona 62. padom-
nieku rotas komandiera pienākumus. 1998. gadā iestājās Latvie-
šu virsnieku apvienībā. Bija arī goda biedrs Nacionālajā apvienībā 
VL-TB/LNNK.

No viņa dzirksteļoja enerģija, labsirdīgs humors. Būdams pat-
riots, virsleitnants izveidoja vēsturisko notikumu izpētes grupu 
A. Pumpura Jūrmalas 1. ģimnāzijā. Olģerts Mentelis sarīkoja gan 

skolu jauniešu militāro stafeti «Augsim Latvijai», gan — velo-
braucienu pa Brīvības cīņu norises vietām. Oļģerts Men telis pie-
dalījās Brīvības cīņu dalībnieka, LKO kavaliera, pulkvežleitnanta 
Augusta Muižuļa cīņu gaitu izpētē un piemiņas akmens uzstādī-
šanā un atklāšanā Lapmežciema «Tuteņu» mājās (2005.). 

Jaunsargi, studenti un skolēni labprāt klausījās Olģerta Men-
teļa interesantos stāstījumus par kara gados pieredzēto. Viņš iein-
teresēja Jūrmalas 1. ģimnāzijas skolniekus pētīt latviešu karavīru 
cīņu vēsturi Otrajā pasaules karā, un par šo tēmu skolnieki izvei-
doja filmu.

Kopā ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrības aktīvistiem 
Olģerts Mentelis organizēja seminārus Jūrmalas skolu vēstures 
skolotājiem par nacisma un komunisma noziedzīgajiem nodarī-
jumiem Eiropas tautām un valstīm. Ciešā sadarbībā ar Jūrmalas 
pilsētas domi, Jūrmalas muzeju, Bulduru, Majoru un Kauguru 
kultūras nodaļu viņš rīkoja daudzus Latvijas Atbrīvošanas cīņu 
un Otrā pasaules kara Latviešu leģiona varoņu atceres un piemi-
ņas sarīkojumus. Tajos vienmēr piedalījās Jūrmalas skolu jaunie-
ši, kurus viņš aicināja izzināt mūsu tautas vēsturi un likteņgaitas, 
augt par Tēvzemes patriotiem. 

Nepabeigts palika Olģerta Menteļa atmiņu un dzīves atziņu 
apkopojums.

Virsleitnanta Olģerta Menteļa darba novērtējumu raksturo 
daudzie apbalvojumi: LR aizsardzības ministra «Atzinības goda 
zīme» (2004), goda zīme «Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstī-
bā» (1999), piemiņas medaļa «Sekmējot Latvijas dalību NATO» 
(2004); NBS komandiera medaļa «Par nopelniem» (I pak., 2001); 
ZS komandiera apbalvojums «Zemessardzes nopelnu zīme» 
(2009), goda zīme «Par kalpošanu tautai un Latvijai» (2001), pie-
miņas medaļa «Zemessardzei 15 gadi» (2005) un citi. 

Latviešu virsnieku apvienība

Atvaļināts virsleitnants
OLĢERTS MENTELIS
(09.05.1924.—10.10.2018.)

Visu varat man paņemt,
tikai brīvību – nē;
svēto brīvību nē!
Tikai brīvību nedošu tam,
kas man gribēs to ņemt.
Mums pašiem par brīvību lemt.

Alfreds Putniņš
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VALSTIS SIMTGADNIECES

Andžejs Hvalba 1 

1918.—1921. gadā Eiropā parādījās 
vairāk nekā desmit valstis, kas izveidoja 
jaunu politisko arhitektūru. Nākamajos 
gados lielākā daļa šo valstu iegūto neatka-
rību saglabāja. Dažas no tām, piemēram, 
Polija atgriezās pie 18. gadsimta beigās 
pārtrauktā valstiskuma. Citas valstis, pie-
mēram, Latvija, Igaunija, arī Slovākija 
Čehoslovākijas ietvaros vai Slovēnija fede-
ratīvās Serbu, horvātu un slovēņu karalis-
tes ietvaros Eiropas kartē parādījās pirmo 
reizi vēsturē. Neviena no jaunajām valstīm 
nespēja atgūt visas teritorijas, kas tām bija 
piederējušas. 

Polijas Republika, kas sāka atdzimt 
1918. gada oktobra beigās, apzināti balstī-
jās uz savas priekšteces — Polijas—Lietu-
vas ūnijas  — mantojumu un tradīcijām. 
Tā bija valsts, kas izstrādāja suverēno val-
stu savienības ideju. Mūsdienu Eiropas 
Savienība turpina Polijas un Lietuvas man-
tojuma tradīciju. Neskatoties uz interešu 
atšķirību starp abu valstu politiķiem, virs-
roku vienmēr ņēma valstiskie apsvērumi 
un pārliecība, ka ūnija ir savienība, kas ir 
izdevīga abām pusēm. Augstu tika novēr-
tētas pilsoniskās brīvības un Polijas—Lie-
tuvas kopīgais parlaments (Seims). Poli-
jas parlaments 21. gadsimtā apzināti tiek 
saukts par Seimu, jo turpina sava priekšte-
ča tradīcijas. Šo tradīciju saglabāja arī Lie-
tuva (Seimas) un Latvija, kurā parlaments 
tiek dēvēts par Saeimu. Poļi lepojas ar Ei-
ropā pirmo un pasaulē otro konstitūciju, 
kas apstiprināta 1791. gada 3. maijā. Poļu 
politiskais domātājs priesteris Hugo Kol-
lontajs (Hugo Kołłątaj) papildināja kon-
stitūcijas tekstu ar ierakstu par politiskās 
izpildvaras (valdības) atbildību likumdo-
šanas varas (parlamenta) priekšā, kura 
pārstāvjus ievēlē vēlētāji, padarot parla-
mentu par suverēna pārstāvniecību. 19. un 
20. gadsimtā Kollontaja princips tika ie-
viests daudzās pasaules valstīs. Tāpat tau-
tas un valstis, kas ir Žečpospolitas manti-
nieces, turpina politiskās un reliģiskās 
tolerances tradīcijas. 1573. gadā Polijas 
politiķi pieņēma konfederācijas aktu, kurā 

bija ieraksts par reliģisko toleranci Žeč-
pospolitas zemēs, un šis akts ir pat iekļauts 
UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 
Dokumenta autori atsaucās uz poļu atklā-
tības un tolerances tradīcijām. Jūdaisma 
sekotāji, kuri tika vajāti Eiropas rietumos 
un dzīti ārā no turienes, atrada drošu pa-
tvērumu Žečpospolitā. Pateicoties Polijas 
politiskās elites atvērtībai pret tiem, ku-
riem ir vajadzīga palīdzība, 16. gadsimtā 
Polijā parādījās no Holandes padzītie me-
nonīti un no reliģiskas vajāšanas bēgošie 
skoti. Starp bēgļiem bija arī grieķi, Itālijas 
iedzīvotāji, armēņi, karaīmi, krievi un vā-
cu protestanti. 

Neskatoties uz mēģinājumiem veikt 
reformas 18. gadsimta beigās, Žečpospo-
lita krita. Salīdzinājumā ar stiprajām im-
pērijām Krieviju, Austriju un Prūsiju tai 
nebija daudz izredžu. Bet poļiem brīvība 
un neatkarība ir nedalāmas vērtības. To 
pierādīja pēc poļu valsts krišanas 19. gs. 
izveidojušās Polijas neatkarības pagrīdes 
kustības un nacionālās sacelšanās: Kosc-
juško sacelšanās 1794. gadā, Novembra 
sacelšanās 1830.—1831. gadā, Janvāra sa-
celšanās 1863.—1864. gadā. Par to liecinā-
ja arī aktīva piedalīšanās Eiropas karos par 
tautu un valstu brīvību, piemēram, Austri-
jas, Prūsijas, Ungārijas, Rietumvācijas, 
Francijas un Itālijas tautu pavasaros. Poļu 
devīze bija: «Par mūsu un jūsu brīvību», 
un vēlāk to pārņēma arī citi. Romantiskās 
Novembra sacelšanās laikā poļu nemier-
nieku Seims dziesmu «Jeszcze Polska nie 
zginęła» atzina par nacionālo himnu, bet 
baltsarkanās krāsas — par nacionālajām 
krāsām un simboliem, un tā tas ir palicis 
līdz mūsdienām. Poļi bija pārliecināti, ka 
tikai pašu valsts garantē brīvu un viņu 
gaidām un tradīcijām atbilstošu garīgo 
un materiālo attīstību, kā arī progresu iz-
glītības, zinātnes un tehnoloģiju jomā un 
cienīgu pārstāvniecību Eiropas politikā 
un kultūrā. Tāpēc arī Polijas nacionālajā 

panteonā vieta ir tiem, kuri ar ieročiem 
rokā vai ar spalvu cīnījās par Polijas at-
griešanos tās kādreizējā vietā Eiropā  — 
kā brīvie starp brīvajiem un līdztiesīgie 
starp līdztiesīgajiem. Visizcilākie, piemē-
ram, karavīri Koscjuško un Poņatovskis, 
dzejnieki Mickevičs un Slovackis, atdusas 
Vāvelē Krakovā, karaļu nekropolē. Ar ka-
raļiem vienlīdzīgi. Vāvelē 1935. gadā tika 
guldīts arī Polijas Republikas maršals un 
Polijas atjaunotājs 1918. gadā Juzefs Kle-
menss Pilsudskis.

Visu 19. gadsimtu poļiem aktuāls bija 
jautājums par Žečpospolitas atgriešanos 
jebkādā teritoriālajā konfigurācijā. Iestā-
joties Napoleona laikmetam, franču ieka-
rotās Eiropas ietvaros izveidojās Varšavas 
hercogiste, bet pēc tās krišanas līdz 1832. 
gadam eksistēja konstitucionāla, liberāla 
Polijas karaliste personālūnijā ar Krievi-
jas impēriju, savukārt līdz 1846. gadam 
funkcionēja brīvpilsēta Krakova. Kaut gan 
nacionālās sacelšanās bija neveiksmīgas, 
tomēr tās Eiropā pievērsa uzmanību poļu 
jautājuma aktualitātei. Kamēr pastāvēja 
trīs iebrucēju Prūsijas (Vācijas), Austrijas 
un Krievijas savienība, neatkarības atgū-
šana bija neiespējama. Taču 19. gadsimta 
beigās Eiropā izveidojās divi militārie 
bloki: Trejsavienība un Antante. Pirmajā 
ietilpa Vācija, Austroungārija un Itālija, 
otrajā — Lielbritānija, Francija un Krievi-
ja. Pirmo reizi kopš gandrīz 100 gadiem 
iebrucēju ceļi bija šķīrušies. Polijas cerības 
atdzima. Bet 1914. gadā, Lielā kara (Pirmā 
pasaules kara) sākumā neviena no iebru-
cēju valstīm negribēja aplūkot Polijas jau-
tājumu kā starptautisku lietu. Arī Franci-
ja un Lielbritānija, kuras ar simpātijām 
izturējās pret poļu centieniem, oficiāli to-
mēr palika vienprātībā ar Krieviju. Taču 
1916. gadā politiskā situācija Eiropā un 
pasaulē sāka mainīties par labu Polijas in-
teresēm. Pirmkārt, Vācija un tās sabiedro-
tie uz sakautās Krievijas rēķina aizņēma 

POLIJA 1918: 
ZAUDĒTĀ VALSTISKUMA 
ATGŪŠANA 

 1  Andžejs Hvalba (Andrzej Chwalba) ir poļu vēsturnieks, Krakovas Jagelonu universitātes 
vēstures profesors (kopš 1995. gada). Polijas Zinātņu akadēmijas Vēsturiskās komisijas un 
vairāku vēsturisku biedrību loceklis, vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu un grāmatu autors.

https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cijas_imp%C4%93rija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Austroung%C4%81rija
https://lv.wikipedia.org/wiki/It%C4%81lijas_Karaliste_(1861%E2%80%941946)
http://www.sargs.lv/
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VALSTIS SIMTGADNIECES

lielas dažādu tautu apdzīvotas teritorijas 
austrumos. Berlīne nolēma austrumos iz-
veidot valstu sistēmu, kuras formāli būtu 
patstāvīgas, bet faktiski būtu vācu monar-
hu pārvaldītas un atkarīgas gan politiski, 
gan ekonomiski. Berlīne gribēja novājināt 
Austroungāriju, pakļaut sev karā sakauto 
Rumāniju. Par labu idejai izveidot Polijas 
valsti vāciešus pārliecināja arī poļu leģioni 
jeb brīvprātīgās formācijas, kuras no kara 
sākuma cīnījās līdzās Trejsavienības val-
stīm. Poļu leģionu neformālais līderis bija 
Juzefs Pilsudskis. 1916. gadā vācieši un 
austrieši atzina to par vislabāko militāro 
formāciju austrumu frontē. Pirmais starp-
tautiska ranga dokuments, kas lika pama-
tus Polijas atdzimšanai, bija 1916. gada  
5. novembra akts, ko parakstīja abi impe-
ratori: Vilhelms II un Francis Jozefs I. Akts 
paredzēja Polijas karalistes izveidošanu ar 
galvaspilsētu Varšavā. Nākamo mēnešu 
gaitā līdzās okupācijas varām tika izveido-
tas poļu valsts varasiestādes, valdība, trīs 
reģentu pārvalde. Tūlīt pēc 5. novembra 
akta Polijas karalistes vācu ģenerālguber-
nators aicināja poļu brīvprātīgos pulcēties 
zem Vācijas vadībā veidotās Polijas armi-
jas karogiem. Atsaucība bija ļoti neliela. 
1917. gads nesa jaunas ziņas, kas poļiem 
viesa cerības. Krievijas jaunā vara, kas iz-
veidojās pēc revolūcijas, paziņoja, ka Poli-
jas izveidošana ir iespējama, taču brīvajā 
savienībā ar jauno Krieviju. 1917. gada 
aprīlī Amerikas Savienotās Valstis iesaistī-
jās karā Antantes pusē. Slavenajā ziņoju-
mā ASV Kongresam 1918. gada janvārī 
prezidents Vudro Vilsons 13. punktā de-
klarēja, ka neatkarīgas poļu valsts ar brīvu 
pieeju (Baltijas) jūrai izveidošana ir viens 
no kara mērķiem. Nozīmīga ietekme uz 
13. punkta saturu bija pasaulslavenajam 
poļu māksliniekam, pianistam un kom-
ponistam Ignacijam Janam Paderevskim, 
kas draudzējās ar ASV prezidentu. Pēc 
ASV arī Eiropas sabiedrotie atzina poļu 
tiesības uz savas valsts veidošanu. Franci-
jā tika izveidota sabiedrotā poļu armija, 
kuru vadīja bijušais poļu leģionu virs-
nieks ģenerālis Juzefs Hallers. Politiski 
armija pakļāvās Polijas Nacionālajai ko-
mitejai (KNP) ar biroju Parīzē, kuru va-
dīja Romans Dmovskis. KNP tika atzīta 
par oficiālo Polijas pārstāvi, kam bija tie-
sības izdot poļu pases un ņemt kredītus 
Polijas vārdā. 

1918. gadā Polijas atdzimšana bija no-
drošināta, tāpat kā Trejsavienības sakāve. 
Neatbildēts bija tikai viens jautājums: kura 
Polijas politiskā nometne un kurš no va-
došajiem politiķiem pārņems varu atdzi-
mušajā Polijā — Pilsudskis vai Dmovskis. 

Austroungārijas krišana un Vācijas sakāve 
1918. gada rudenī ļāva poļu konspirato-
riem atbruņot abu valstu armijas. Atbru-
ņotie karavīri mierīgi atgriezās savās mā-
jās. Abu vadošo politiķu sāncensībā par 
varas pārņemšanu uzvarēja Pilsudskis, 
kādreizējais Austrijas sabiedrotais, bet no 
1917. gada jūlija — Vācijas gūsteknis, kurš 
tika turēts Magdeburgas cietoksnī. Varša-
vā viņš atgriezās 1918. gada 10. novembrī, 
kur viņu sagaidīja kā glābēju. Pilsudski uz 
laiku iecēla par valsts priekšnieku. Valsts 
iedzīvotājiem tika garantēts plašs pilsonis-
ko brīvību klāsts, bet sievietēm — vienlī-
dzīgas politiskās tiesības ar vīriešiem. Ta-
ču joprojām atklāts un ļoti grūts bija jaun-
dibinātās Polijas robežu jautājums, jo 
kādreizējās Žečpospolitas mantotāji bija 
arī lietuvieši, latvieši, ukraiņi, baltkrievi, 
un viņi visi veidoja savas nacionālās 
valstis, bieži vien strīdīgās teritorijās. Bija 
arī tā, ka uz tām pašām zemēm pretendēja 
divas vai pat trīs valstis. Teritorijās, kur 
bija vērojama etniska un reliģiska nevien-
veidība, bija grūti nospraust taisnīgas ro-
bežas. Šādā situācijā neizbēgami bija kon-
flikti un kari starp Žečpospolitas manti-
niekiem par pēc iespējas lielākām tās te-
ritorijas daļām. Spriedze saglabājās arī 
starp kristiešiem, arī starp poļiem un lielo 
skaitu ebreju, kuri sagaidīja, ka topošās 
valstis nodrošinās viņiem kultūrnacionā-
lo autonomiju. Pēckara nabadzība, bads, 
postījumi un epidēmijas ietekmēja attie-
cības starp cilvēkiem un tautām. 

Polijas galīgās robežas izveidojās laikā 
no 1918. līdz 1923. gadam, arī pateicoties 
uzvarētajam karam ar padomju Krieviju 
1920. gadā. Jaunās Eiropas valstis bija 
daudznacionālas un multikonfesionālas.

Polijā bija vairākas mazākumtautības, 
no kurām vislielākās bija ukraiņu un ebre-
ju kopienas, savukārt kaimiņvalstīs dzīvoja 
vairāk nekā divi miljoni poļu. Lielā kara un 
1918.—1921. gada karu mantojums ietek-
mēja Polijas attiecības ar kaimiņvalstīm un 
attiecības starp poļiem un mazākumtautī-
bām Polijā. Taču vairāk nekā 100 gadu ilgie 
centieni atgūt neatkarīgu valstiskumu po-
ļiem vainagojās ar panākumiem.  

Polijas valsts priekšnieks Juzefs Pilsudskis un  
ģenerālis Edvards Ridzs-Smiglijs ar štābu  

Daugavpilī 1920. gada janvārī.
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Paplašinās dalību starptau-
tiskās struktūrās un turpinās 
palielināt militāro budžetu

Pildot starptautiskās saistības, Lietuva 2019. un 2020. gadā turpinās 
dalību NATO un ES militāro štābu darbā, kā arī NATO Reagēšanas spēkos 
(NATO Response Force, NRF) un Lielbritānijas vadītajos Apvienotajos eks
pedīcijas spēkos (Joint Expeditionary Force, JEF). JEF kā viena no NATO 
augstas gatavības multinacionālajām aliansēm tika izveidoti 2012. gadā, un 
pašlaik šajā formējumā bez vadošās nācijas Lielbritānijas piedalās vēl devi
ņas valstis — Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Zviedrija, Somija, Dānija, 
Norvēģija un Nīderlande.

Nākamajos divos gados Lietuva nosūtīs dalībai NATO un ES štābos, 
NRF un JEF sastāvā līdz šim lielāko cilvēku skaitu. 2019. gadā minētajās 
struktūrvienībās uzdevumus pildīs kopumā 520 Lietuvas karavīri un civi
lās amatpersonas. Dažādos amatos uzdevumus veiks lietuviešu jūras pret
mīnu speciālisti, speciālo spēku kaujas grupa, kājnieku rota, štābu virsnie
ki, militārie mediķi, transportēšanas kontroles un militārās policijas gru
pas u.c. 2020. gadā tos pašus uzdevumus veiks kopumā 670 Lietuvas kara
vīri un civilās amatpersonas, to skaitā arī aizsardzības no masveida iznīci
nāšanas ieročiem vads. Dalībai JEF tiks deleģēti 190 karavīri. Lielbritānijas 
vadītie Apvienotie ekspedīcijas spēki var tikt iesaistīti starptautiskās ope
rācijās trešo valstu teritorijās tikai ar ANO Drošības padomes mandātu. 
Savukāt JEF operācijas NATO vai ES dalībvalstu teritorijās var īstenot ar 
Lielbritānijas lēmumu pēc atbilstoša vienbalsīga akcepta saņemšanas no 
visām JEF dalībvalstīm. 

Novembrī arī kļuva zināms, ka Lietuva plāno nākamā gada militāro bu
džetu 2,01% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Lietuvas Valsts aizsardzī
bas padome, ko atbalsta vairākums Seimā pārstāvēto partiju, piekrīt, ka līdz 
2030. gadam aizsardzības budžetam būtu jāsasniedz 2,5% no IKP. Vērtējot 
Lietuvas aizsardzības budžetu kā procentuālo īpatsvaru no IKP, tas ir sestais 
augstākais rādītājs visu NATO dalībvalstu vidū.

Apgūst jauno 
inženieru tehniku

 Igaunijas Aizsardzības spēku (AS) Skautu bataljona inženieri šoruden 
sākuši praktiski testēt jauno inženieru tehniku — tiltlicēju un sapieru tan
ku, kas aprīkots ar speciālu celtni un vinču. Šī tehnika ir būvēta uz tanka 
«Leopard 1» bāzes, un Igaunijas AS vienību apbruņojumā tāda ir pirmo 
reizi. Saliekamais metāla tilts var nodrošināt, ka militārā tehnika šķērso  
20 m platu ūdensšķērsli. Tilta nestspēja ir 80 tonnas, un vajadzības gadīju
mā vairākus šādus tiltus var savienot cieši līdzās, nodrošinot platāku pār
braucamo platformu, tādējādi ievērojami paātrinot savu spēku tikšanu pāri 
ūdensšķēršļiem. Savukārt sapieru tanks ar celtni var atbrīvot savu spēku 
maršrutus no dažādiem pretinieka uzstādītiem šķēršļiem. 

Turpinās arī Igaunijas AS inženieru sapieru spēju pilnveidošana, rīkojot 
regulāras lauka mācības ar reālu mērķu spridzināšanu, izmantojot dažādas 
sprāgstvielu ievietošanas metodes. Militāro sapieru apmācības kurss tiek 

organizēts divas reizes gadā — vasarā un ziemā, lai personālu trenētu efek
tīvai pretinieka mērķu iznīcināšanai dažādā āra temperatūrā. 

Demonstrē jaunās paaudzes 
zemūdenes un iznīcinātāja 
konceptu

Šī gada 23.—26. oktobrī Parīzē notika starptautiskā bruņojuma izstāde 
«Euronaval  2018», kurā Francija pirmo reizi publiskoja jaunās zemūdenes 
(projekts SMX 31) un iznīcinātāja (New Generation Fighter, NGF) konceptu. 

Visraksturīgākā SMX-31 iezīme ir līdzība ar vaļa formu, jo korpusam 
nav tradicionālā augšējā klāja izvirzījuma. Jaunās zemūdenes izturīgais kor
puss ir paslēpts zem virsējā — daudz vieglāku kompozītmateriālu korpusa. 
SMX-31 ir pilnībā elektriskā zemūdene, kurai papildus tradicionālajam ap
rīkojumam būs arī bezpilota zemūdens aparāts un bezpilota izlūkošanas 
lidaparāts, kuru būs iespējams palaist no 100 metru dziļuma. SMX-31 kor
pusa garums ir 70 m, augstums un platums — 13,8 m, ūdens izspaids zem
ūdens stāvoklī — 3400 t. Zemūdenes maksimālais ātrums — līdz 20 mez
gli (~37 km/h), bet maksimālais iegrimes dziļums — līdz 250 m. Uz 
SMX-31 klāja varēs izvietot 46 raķetes un torpēdas. 

Jaunā iznīcinātāja (New Generation Fighter; NGF) raksturīgākā ārējā ie
zīme ir fizelāža bez tradicionālajiem izvirzījumiem astes daļā, turklāt tā spār
niem nav W veida forma. Kompānijas «Dassault» izstrādātais iznīcinātājs 
būs aprīkots ar mākslīgā intelekta sistēmām, un līdz 2040. gadam tas aiz
stās pašlaik kaujas ierindā esošos iznīcinātājus «Rafale» un «Eurofighter 
Typhoon». NGF izstrādē ir izmantota mazpamanāmības tehnoloģija stealth. 
Pirmo eksperimentālo NGF versiju paredzēts uzbūvēt līdz 2025. gadam.

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Skautu bataljona tiltlicēja testēšana.

NGF koncepts.

SMX-31 koncepts.
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Pirks bruņojumu par vairākiem 
miljardiem eiro

Lielākais un dārgākais Beļģijas pirkums būs 34 ASV ražojuma jaunākās 
paaudzes iznīcinātāji F-35. No ASV iegādāsies arī MALE klases bezpilota 
aviācijas kompleksus «SKY Guardian». No Francijas tiks iepirktas 60 dažā
du modifikāciju bruņumašīnas «Jaguar» un 382 vieglie bruņutransportie
ri «Griffon». 

Beļģijas militārās attīstības plānošanas likums paredz modernas militā
rās tehnikas iegādēm ļaut novirzīt 9,2 miljardus eiro. Šis ir pirmais gadījums 
valsts vēsturē, kad pieņemts lēmums par tik lielas summas vienlaicīgu inves
tēšanu nacionālās drošības pasākumos. Ilgtermiņa aizsardzības stiprināša
nas programma (Strategic Vison) paredz nomainīt visus bruņojumā esošos 
iznīcinātājus F-16 (54 lidaparāti), kuru ekspluatācijas termiņš beigsies 
2023.—2028. gadā. Pirmos F-35 Beļģija saņems 2023. gadā. 

F-35 iegādes programmā (aptuveni 15 miljardi eiro) ietverti 34 lidapa
rāti, divi trenažieru centri, tehniskās apkopes un uzturēšanas iekārtas, pilotu 
un tehniskā personāla apmācība, kā arī augsti tehnoloģiskas virtuālās redzes 
iekārtas pilotu ķiverēm. 

Bruņutehnikas modernizācijas programma «Scorpion» paredz aizstāt 
novecojušās kaujas mašīnas «Piranha III» un «Dingo II», iegādājoties 60 
franču ražojuma bruņutehnikas vienības, kā arī atbilstošas sakaru sistēmas 

un rezerves detaļas. Jaunā tehnika nonāks kaujas ierindā 2025.—2030. ga
dā. Pateicoties sadarbībai ar Francijas ražotājiem, Beļgija unificēs savas 
bruņutehnikas parku, izveidos vienotu sistēmu personāla apmācībai un 
bruņumašīnu militāri tehniskajam atbalstam. 

Beļģijas lēmums par bezpilota aviācijas kompleksu «SKY Guardian» 
iegādi ir tieši saistīts ar nepieciešamību mazināt šādas klases BPL izlūkoša
nas spēju vispārējo deficītu Eiropas reģionā. Tā kā šādu BPL kompleksu 
iegādes projekts ir dārgs un komplicēts (katra stacija maksā 180 miljonus 
eiro), Beļģija izraudzīsies vienu partneri no NATO vai Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, lai pirktu BPL atbilstoši smart defence pieejai. Pirmās divas sis
tēmas (katrā pa diviem BPL ar virszemes vadības stacijām) Beļģija iekļaus 
apbruņojumā 2021. un 2022. gadā. Vēl divas analoģiskas sistēmas (četri 
BPL) Beļģija plāno iegādāties līdz 2030. gadam. 

Turpinās investīcijas 
jaunā bruņojumā

2019. gada Itālijas militārais budžets plānots 13,8 miljardu eiro apmērā, 
bet 2018. gadā tas bija 13,2 miljardi eiro. 2019. gadā Itālija investēs aizsardzī
bas jomā vairāk nekā piecus miljardus eiro, proti, bruņojuma iegādēm tiks 
novirzīti 2,3 miljardi eiro no Aizsardzības ministrijas budžeta un 2,8 miljar
di no Ekonomiskās attīstības mnistrijas budžeta.

Pēdējo 10 gadu laikā jaunā bruņojuma iegāžu finansējums ir palielinā
jies par kopumā 83%. 

Bez helikopteru NH-90 un zenītraķešu kompleksu CAMM-ER iegādes 
nākamgad startēs vairāki projekti. Plānots pirkt helikopterus «Chinook», 
kam deviņu gadu perspektīvā iztērēs 528 miljonus eiro. Vēl tiks pirktas se
šas jaunas projekta U212 zemūdenes par kopumā 22,35 miljardiem eiro. 
Radiolokācijas satelītu «Cosmo Skymed» iegādei tiks iedalīti 212 miljoni 
eiro. 424 miljoni eiro ir piešķirti jauna zemūdens glābšanas aparāta iegādei. 

Šogad Itālijā aizkavējās aizsardzības plānošanas ilgtermiņa plāna izstrā
de, jo tikai jūnijā darbu sāka jaunievēlētais Ministru kabinets. 

Tiecas uz 2% militāro  
budžetu no IKP

Vēl trīs NATO dalībvalstis šoruden paziņojušas par mili
tārā budžeta palielināšanu. Norvēģija, Polija un Portugāle tur
pina tuvināties NATO noteiktajai prasībai par militārā budžeta 
piešķiršanu 2% apmērā no valstu iekšzemes kopprodukta.

2019. gadā nacionālās drošības stiprināšanai Norvēģija pa
lielinās militāro budžetu par 483 miljoniem dolāru, kas ir par 
7,3% vairāk nekā 2018. gadā. Nākamā gada militārais budžets 

sasniegs 7,12 miljardus dolāru, un vislielākās investīcijas paredzētas Karalis
kajos sauszemes spēkos, Teritoriālās aizsardzības spēkos un Karaliskajos 
jūras spēkos, lai paaugstinātu reaģēšanas spējas uz negaidītiem drošības izai
cinājumiem. Paredzēts turpināt pirkt modernos iznīcinātājus F-35, kā arī 
iegādāties jaunas zemūdenes, kuģus, kaujas mašīnas un helikopterus. Nor
vēģijas militārais budžets ir audzis kopš 2013. gada, un Norvēģija ir viena 
no valstīm, kas visvairāk tērē jauna bruņojuma iegādēm. NATO dalībval
stīm ir rekomendēts jauna bruņojuma iegādēm atvēlēt ne mazāk kā 20% 
no valsts militārā budžeta. Norvēģijai šis rādītājs ir sasniedzis 27%. 

Polija paziņojusi, ka 2019. gadā palielinās militāro budžetu par 161 mil
jonu dolāru — līdz 11,44 miljardiem dolāru. Vislielāko daļu papildu līdzek
ļu Polija plāno novirzīt pretraķešu aizsardzības sistēmas «Wisla» iegādēm.

Portugāles militārais budžets saskaņā ar valdības apstiprināto valsts bu
džeta plānu nākamgad pieaugs par 17,5% salīdzinājumā ar 2018. gadu, un 
tas sasniegs 2,688 miljardus dolāru. Šī gada beigās plānots publiskot ilgter
miņa militārās attīstības plānu līdz 2026. gadam. Prioritārā kārtībā un ar 
vislielākajām investīcijām (vairāk par 1,2 miljardiem dolāru) plānots attīstīt 
Jūras spēkus, bet par 30% mazāks finansējums tiks atvēlēts Sauszemes spē
ku un Gaisa spēku modernizācijai.

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu ziņu materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.
Foto — www.milbadges.com/corps/UK/army; www.belgian-wings.be);

https://pildid.mil.ee; www.edrmagazine.eu; https://media.defense.gov;
http://www.hisutton.com; https://fighterjetsworld.com; www.ainonline.com.

ASV helikopters «Chinook».

Norvēģijas 
iznīcinātājs F-35.

Izlūkošanas bruņumašīna «Jaguar» izstādē «Eurosatory» 
šī gada maijā Parīzē.

http://www.milbadges.com/corps/UK/army
http://www.belgian-wings.be/
https://pildid.mil.ee/
http://www.edrmagazine.eu/
https://media.defense.gov/
http://www.hisutton.com/
http://www.sargs.lv/
https://fighterjetsworld.com/
http://www.ainonline.com/
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Kopš 2006. gada starptautiskā analītis-
kā kompānija «GlobalFirepower» (GFP), 
izmantojot 55 vērtēšanas kritērijus, katru 
gadu veic 136 pasaules modernāko un spē-
cīgāko valstu militārā potenciāla (konven-
cionālās karadarbības spējas gaisā, jūrā 
un uz sauszemes) savstarpējo salīdzinā-
šanu. Pamatojoties uz «GlobalFirepower» 
nesen publiskoto 2018. gada pētījumu 
par 136 valstīm, globālā mēroga finanšu 
un biznesa portāls «The Business Insider», 
kas bāzējas ASV, izveidoja atsevišķu rei-
tingu par 25 Eiropas reģionā esošo valstu 
militāro potenciālu (kodolarsenāli netiek 
vērtēti). Starp 25 Eiropas valstīm ar spēcī-
gākajām armijām ir ierindotas 20 NATO 
dalībvalstis, kā arī alianses partnervalstis 
Somija un Šveice. Vieta Eiropas valstu rei-
tingā piešķirta arī Ukrainai, Baltkrievijai 
un Krievijai. Savukārt ASV un Kanāda 
nav vērtētas, jo pētījuma mērķis ir salīdzi-
nāt Eiropas reģiona valstu nacionālās 
kaujas spējas. 

Analizējot šo 25 valstu rādītājus, tika 
ņemta vērā pieejamā spēka veidu un iero-
ču šķiru dažādība, kā arī kvalitatīvie rādī-
tāji: ģeogrāfiskais izvietojums, loģistikas 
spējas, dabas resursu pieejamība, nacio-
nālās industrijas attīstība un kopējā valstu 
finanšu stabilitāte. Būtisku ietekmi vietu 
sadalījumā noteica faktors, ka 20 no rei-
tinga valstīm ir NATO dalībvalstis, kuras 
kara gadījumā visas kopīgi realizē kolek-
tīvās aizsardzības principu. Turklāt dau-
dzu Eiropas valstu faktiskās kaujas spējas 
var pastiprināt šajās valstīs dislocētās ASV 
pastāvīgās militārās bāzes, kā arī rotācijas 
kārtībā vai uz divpusējo līgumu pamata 
Eiropas valstīs izvietotās amerikāņu mili-
tārās vienības. Savukārt kvantitatīvajos 
(skaitliskajos) rādītājos vislielāko ietekmi 
uz vietu sadalījumu radīja armijas skaitlis-
kais sastāvs. Tika ņemts vērā arī lidmašī-
nu, kuģu un tanku skaits, kā arī militārais 
gada budžets. 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi 
majore Vizma Kaļčeva.

Foto — www.businessinsider.com.

MOZAĪKA

EIROPAS 25 MILITĀRI 
SPĒCĪGĀKO VALSTU VIDŪ — 
20 NATO DALĪBVALSTIS

Vieta/valsts

Parametri un rādītāji

Iedzīvotāju 
skaits  
(miljonos) 

Armijas 
skaitliskais 
sastāvs

Lidaparāti Tanki Peldlīdzekļi 
Militārais 
budžets  
(miljardos) 

25. Beļģija ~ 11,5 38 800 164 0 7 ~5,1

24. Portugāle ~10,8 268 500 93 133 41 ~3,8

23. Slovākija ~ 5,5 14 675 49 22 0 ~1,1

22. Austrija ~ 8,8 170 000 124 56 0 ~3,2

21. Bulgārija ~7,1 52 650 73 531 29 ~0,7

20. Somija ~5,5 262 050 153 160 270 ~3,7

19. Ungārija ~9,9 77 250 35 32 0 ~1,04

18. Dānija ~5,6 75150 113 57 90 ~4,44

17. Baltkrievija ~9,5 401 250 202 515 0 ~ 0,7

16. Rumānija ~21,5 177 750 135 827 48 ~2,2

15. Nīderlande ~17,1 53 205 165 0 56 ~9,9

14. Norvēģija ~5,3 72 500 128 52 62 ~ 7,0

13. Šveice ~8,2 171 000 167 134 0 ~4,8

12. Zviedrija ~9,9 43 875 206 120 63 ~6,2

11. Čehija ~10,7 29 050 103 123 0 ~2,6

10. Ukraina ~ 44,0 1 182000 240 2214 25 ~4,9

9. Grieķija ~ 10,8 413 750 567 1345 115 ~6,5

8. Polija ~ 38,5 184 650 466 1065 83 ~9,4

7. Spānija ~ 49,1 174 700 524 327 46 ~11,6

6. Itālija ~ 62,2 267 500 828 200 143 ~37,7

5. Vācija ~ 80,6 208 641 714 432 81 ~ 45,2

4. Turcija ~ 80,8 710 565 1056 2446 194 ~10,2

3. Lielbritānija ~ 64,8 279 230 832 227 76 ~ 50,0 

2. Francija ~ 67,1 388 635 1262 406 118 ~ 40,0

1. Krievija ~ 142,3 
3 586 128

(visas spēka 
struktūras)

3914 20300 352 ~47,0

VALSTU REITINGS NO 25. LĪDZ 1. VIETAI

Itālijas GS iznīcinātājs F-35A. 

http://www.sargs.lv/
http://www.businessinsider.com/


ARMIJA FOTOGRĀFIJĀS
Kuldīgas novada muzejā no 29. septembra līdz 2. decembrim ir apskatāma 

fotogrāfiju izstāde «Armija. Mākslas foto». Fotogrāfiju autori ir Nacionālo 
bruņoto spēku karavīri — virsseržants Gatis Indrēvics un seržants Ēriks Kuku-
tis, kuri savu aicinājumu atraduši ne tikai militārajā karjerā, bet līdztekus valsts 
aizsardzībai apguvuši arī fotomākslu. Izstāde pārsteidz apmeklētājus ar fotogrā-
fiju neierasto rakursu, ielūkojoties armijas ikdienā.

Kuldīgas novada muzejs izstādi «Armija. Mākslas foto» ir veidojis sadarbī-
bā ar Aizsardzības ministriju par godu Latvijas valsts simtgadei, akcentējot Na-
cionālo bruņoto spēku nozīmi valsts pastāvēšanā un drošībā. Izstādē iekļautās 
fotogrāfijas uzņemtas laikā no 2010. līdz 2018. gadam Latvijā, Lielbritānijā, 
ASV, Afganistānā, Irākā un citur. Izstāde sniedz ieskatu Nacionālo bruņoto spē-
ku karavīru ikdienā, un tā uzrunā arī tos, kuriem ir maza saistība ar militārām 
aktivitātēm. Dabas ainava un karavīri, kas pilda savus darba pienākumus, rada 
unikālu kompozīciju un izraisa skatītājā spēcīgas emocijas, rosinot patriotiskas 
jūtas. Izstādes laikā tiek piedāvātas arī izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugu-
šajiem, kas ļauj labāk iepazīt karavīra ikdienu. 

Gatis Indrēvics un Ēriks Kukutis fotomākslu ir apguvuši profesionāli. Gatis 
Indrēvics mācījies pie vecmeistara Māra Kundziņa un kursos ASV. 2014. gadā 
notika G.  Indrēvica pirmā personālizstāde. Interese par fotomākslu dzimusi, 
piedaloties misijā Irākā. Bāzē, kas atradusies netālu no Babilonas, viņš vēlējies 
iemūžināt izzūdošās vēsturiskās vērtības. G. Indrēvics ieguvis 1. vietu Eiropas 
Militārās preses asociācijas fotokonkursā. 

Ērikam Kukutim interese par vizuālo mākslu aizsākusies jau bērnībā. Foto-
mākslu apguvis, studējot dizaina datorgrafiku Rīgas Tehniskajā universitātē. 
Nopietni fotografēšanai pievērsies 2012. gadā pēc pirmā dēla piedzimšanas, jo 
vēlējies kvalitatīvi iemūžināt mirkļus ģimenes dzīvē. Ērika Kukuta darbi ekspo-
nēti gan personālizstādēs, gan vairākās grupu izstādēs. NBS karavīri G. Indrē-
vics un Ē. Kukutis šobrīd dienestu turpina LR Aizsardzības ministrijas Militāri 
publisko attiecību departamentā kā fotogrāfi un video operatori. 

Pēc Kuldīgas novada muzeja materiāliem.
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