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VAM mērķi:
pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana
valsts aizsardzības prasmju attīstīšana
līderības un saliedētības attīstīšana

VAM tiks īstenota divos savstarpēji saistītos un papildinošos formātos:
mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs 
mācību gada ietvaros
brīvprātīga dalība vasaras nometnēs valsts aizsardzības praktisko iemaņu 
nostiprināšanai un uzlabošanai (interešu izglītība)

10. klase 
(profesionālās vidējās izglītības iestādēs – 2. kurss)
1 mācību diena (8 mācību stundas) reizi mēnesī 
mācību gada ietvaros (kopā 9x8=72 nodarbības)
vasarā (jūnijs vai augusts)
10 dienas ilga nometne (~80 stundas)

11. klase
(profesionālās vidējās izglītības iestādēs – 3. kurss)
1 mācību diena (8 mācību stundas) reizi mēnesī 
mācību gada ietvaros (kopā 9x8=72 nodarbības)
vasarā (jūnijs vai augusts)
11 dienas ilga nometne (~88 stundas)

tikai profesionālās izglītības iestādēs– prakse 4. kursā 
(960 stundas) var tikt aizstāta ar praksi NBS

Kopā: 320 stundas
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MĀCĪBA

PILOTPROJEKTS VAM – PIEDĀVĀJAMĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS VAM – OBLIGĀTAIS PRIEKŠMETS2018. GADS
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VAM apmācību bloki:

Pilotprojektā 2018. gadā piedalīsies 14 vidējās izglītības iestādes

Skrundas vidusskola

Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskola

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola

Skaistkalnes vidusskola

Zemgales vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola
Kalnciema vidusskola

Rīgas 28. vidusskola

Balvu profesionālā un 
vispārizglītojošā vidusskola

Alūksnes novada vidusskola
Raunas vidusskola

Tilžas vidusskola

Daugavpils 16. vidusskola

Staiceles sporta profesionālā vidusskola

VAM pasniegs Jaunsardzes un informācijas centra pasniedzēji – jaunsargu instruktori

VAM ieviešanas grafiks:

VALSTISKĀ AUDZINĀŠANA

DZĪVES SKOLA

FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

MILITĀRAIS BLOKS
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Šajā numurā daudz aktuālu tematu — gan saistībā ar 
starptautiskajām mācībām, gan izmaiņām likumdošanā, gan 
vēsturiskajiem notikumiem, kurus akcentējam valsts simtga-
des priekšvakarā.  

Viens no būtiski svarīgiem ir arī raksts «Grantu pro-
gramma veicinās Latvijas uzņēmumu un pētnieku iesaisti 
aizsardzības industrijā». Tajā atrodama informācija, kā sa-
ņemt Aizsardzības ministrijas izsludinātos grantus, kas jau 
2019. gadā saņems 50 000 eiro atbalstu no valsts budžeta. 
Informāciju par šo konkursu var saņemt, rakstot uz e-pasta 
adresi — industrija@mod.gov.lv. 

Savukārt visnozīmīgākais, manuprāt, ir raksts par 12 ga-
dus veco jaunsardzi no Daugavpils Līgu Kurošu. Viņa ir iz-
rādījusi apbrīnojamu drosmi, glābjot slīkstošu cilvēku. Ne-
viens cits veikums cilvēka dzīvē nav tik svarīgs kā dzīvības 
glābšana! 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī par nozīmīgu 
personīgo ieguldījumu Amerikas Savienoto Valstu atbalsta veicinā-
šanā Latvijai militārajā jomā, Latvijas aizsardzības struktūras attīstībā 
un sadarbības projektu veicināšanā pasniedza Viestura ordeņa I šķiru 

bijušajam ASV Sauszemes spēku Eiropā komandierim ģenerālleitnantam 
Frederikam Bendžaminam Hodžesam (Mr Frederick Benjamin Hodges). 

Frederiks Bendžamins Hodžess atbalstījis iniciatīvu 2015. gadā palieli-
nāt ASV spēku klātbūtni Latvijā, nosūtot uz mūsu valsti ASV helikopterus 
UH-60 «Black Hawk» un to apkalpojošo personālu, lai sekmētu ASV ini-
ciatīvu «Strong Europe» un operāciju «Atlantic Resolve». 

2017. gada sākumā Frederiks Bendžamins Hodžess personīgi veicinā-
jis bruņotās brigādes kaujas vienības (Armored Brigade Combat Team 
(ABCT)) un kaujas aviācijas brigādes (Combat Aviation Brigade (CAB)) 
nosūtīšanu uz Eiropu, tai skaitā uz Baltijas valstīm. 

ASV Sauszemes spēki Eiropā F. B. Hodžesa vadībā ir nodrošinājuši mi-
litāro atbalstu ASV Sauszemes spēku un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
sadarbības iniciatīvām stratēģiskā līmenī. Kā nozīmīgs sasniegums jāizceļ 
NBS vienību dalības nodrošināšana gadskārtējās ASV Sauszemes spēku 
Eiropā vadītajās starptautiskajās militārajās mācībās «Allied Spirit VI».

Aizsardzības ministrijas vadība piedalījās ārpolitikas un drošī-
bas forumā «Rīgas konference 2018». 

Konferencē ik gadu aktuālie drošības un ārpolitikas jautājumi 
tiek skatīti plašākā kontekstā. Šā gada galvenās tēmas: Baltijas jūras 
reģiona drošības situācija, atturēšanas politikas īstenošana, ekono-
misko procesu ietekme uz ES un ASV, Lielbritānijas izstāšanās no 
ES  un Krievijas ietekme starptautiskajā arēnā, tradicionālā nacio-
nālās valsts koncepta maiņa un Vācijas loma mainīgajā Eiropas po-

litiskajā situācijā. 

Raimonds Bergmanis piedalījās diskusijā par NATO nākotni, alianses 
izaicinājumiem mūsdienu drošības situācijā un NATO paplašinātās klāt-
būtnes lomu reģionālajā drošībā. Savukārt Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretārs Jānis Garisons piedalījās diskusijā par Rietumu demokrātijas pa-
matvērtību stiprināšanu un sabiedrības gatavību tās aizsargāt pret ārējo spē-
ku iedarbību.

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  

Foto — no Valsts prezidenta kancelejas arhīva, Gatis Dieziņš, 
Armīns Janiks un Ēriks Kukutis. 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis piedalījās ikgadējā 
starptautiskajā kiberdrošības konferencē «Kiberšahs 2018», ko 
organizē Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 
institūcija (CERT.LV) un Informācijas sistēmu audita un vadības 

asociācijas (ISACA) Latvijas nodaļa.
Konferences dalībnieki diskutēja par jautājumiem, kā valsts mērogā 

uzlabot kiberdrošības līmeni, ņemot vērā jaunus tehnoloģiskos izaicināju-
mus, un kā ar paradumu maiņu sekmēt individuālo drošību kibervidē. 
Konferencē piedalījās vairāk nekā 500 informācijas tehnoloģiju drošības 
speciālistu un interesentu no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Itālijas, 
Serbijas, Polijas, Austrālijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlnie-
cības Eiropā.

Konference «Kiberšahs 2018» norisinājās Eiropas kiberdrošības mē-
neša ietvaros, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kiberdrošību, 
iedzīvotājus izglītojot par virtuālās vides apdraudējumiem un atbildīgu at-
tieksmi pret datu un informācijas drošību.

Aviācijas bāzē Lielvārdē aizsardzības ministrs Raimonds Berg-
manis un ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa-Petita parakstīja 
starpvalstu nodomu vēstuli par četru helikopteru UH-60M «Black 
Hawk» iegādi. Nodomu vēstule paredz, ka ASV puse sniegs atbal-

stu un zināšanas helikopteru UH-60M «Black Hawk» ieviešanā Latvijas 
bruņotajos spēkos.

Starpvaldību līgums ar ASV ietvers helikopteru un nepieciešamā aprī-
kojuma iegādi, personāla apmācību, rezerves daļu iegādi, tehnisko dokumen-
tāciju, atbalstu sistēmas ieviešanā, kā arī lidotspējas un ekspluatācijas pro-
cedūru ieviešanu atbilstoši ASV standartiem. Pirmo helikopteru UH-60M 
«Black Hawk» Nacionālie bruņotie spēki varētu saņemt 2021. gadā.

UH-60M «Black Hawk» helikopteru iekļaušana bruņojumā ļaus tur-
pināt ciešo sadarbību gan ar ASV bruņotajiem spēkiem, gan Mičiganas 
Nacionālo gvardi helikopteru pilotu un tehniķu apmācības un kopīgu tak-
tisko mācību organizēšanā tālākas uzturēšanas nodrošināšanai.

Jūras spēku Patruļkuģu eskadrā Daugavgrīvā notika piemiņas 
pasākums, godinot Lielbritānijas, Francijas un Īrijas jūrniekus, kuri 
krituši, sniedzot atbalstu Latvijas Brīvības cīņās 1919. gadā.

Piemiņas pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas parla-
mentārais sekretārs Viesturs Silenieks un Jūras spēku štāba priekšnieks jūras 
kapteinis Valdis Stanka, kā arī Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona, 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstnieks Latvijā Kīts 
Šenons un Īrijas Republikas vēstnieks Latvijā Džims Henesijs.

Piemiņas vietā tika nolikti ziedi un noturēts Nacionālo bruņoto spēku 
kapelāna aizlūgums, tad sekoja iziešana jūrā ar patruļkuģi un piemiņas vai-
nagu nolaišana jūrā.

Starptautiskajās militārajās mācībās «Detonators 2018», kas 
norisinājās Cekulē, dalībnieki atrada un neitralizēja 3071 sprādzien-
bīstamu priekšmetu un 985 kilogramus vieglās strēlnieku munīcijas. 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Sile-
nieks, tiekoties ar mācību dalībniekiem, uzsvēra: «Viens no šo mā-
cību praktiskajiem ieguvumiem ir tas, ka zeme kļūst tīrāka, jo sprā-
dzienbīstamie priekšmeti, kas šajā apkārtnē ir tūkstošos eksemplā-
ru, tiek savākti. Otrs ieguvums ir starptautiskā sadarbība — daudzu 

valstu speciālisti var atbraukt uz Latviju un piedalīties šādās mācībās, kuras 
pasaulē nav plaši izplatītas.»

Mācību mērķis ir meklēt un neitralizēt nesprāgušo munīciju, kā arī vei-
cināt savstarpējo sadarbību neitralizēšanas taktikā un procedūrās. Mācības 
organizēja Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons, un tajās piedalī-
jās vairāk nekā 170 karavīru no Albānijas, ASV, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas un Vācijas bruņotajiem spēkiem.

Starptautisko militāro mācību «Detonators 2018» laikā tika veikta 
bijušo munīcijas noliktavu teritoriju Cekulē attīrīšana no sprādzienbīsta-
miem priekšmetiem.
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Līga Lakuča
Foto — Gatis Dieziņš.

Vingrinājumi «Steadfast Pyramid» un 
«Steadfast Pinnacle» Latvijā tiek rīkoti 
kopš 2011. gada. Šo mācību laikā 
Latvija attīsta uzņemošās valsts atbalsta 
spējas un uzlabo prasmes sadarboties ar 
citām NATO dalībvalstīm un stratēģiska-
jiem reģionālajiem partneriem.
«Tēvijas Sargs» aicināja uz sarunu 
Vācijas armijas atvaļināto ģenerāli, 
vingrinājumu vecāko mentoru Egonu 
Ramsu (Egon Ramms).

— Pēc manā rīcībā esošās informāci
jas, jūs vecākā mentora amatā Rīgā strā
dājat jau kopš 2011. gada.

— Pirmoreiz šeit ierados jau 2006. ga-
dā, kad biju Ščecinā izvietotā NATO 
Daudznacionālā Ziemeļaustrumu korpu-
sa komandieris. Atgriezos 2008. un 2009. 
gadā, pildot savus dienesta pienākumus 
un atbildot par šī reģiona drošību jau kā 
Brunsumā izvietoto Apvienoto spēku pa-
vēlniecības komandieris. 2008. gadā bija 
interesanti apmeklēt trīs Baltijas valstis, jo 
toreiz bija pagājušas tikai sešas nedēļas, 
kopš bija beidzies Gruzijas karš. 2010. ga-
dā pēc NATO padomes pasūtī juma Apvie-
noto spēku pavēlniecības štābs izstrādāja 
Baltijas valstu pirmo aizsardzības  plānu. 

Savukārt 2010. gadā es šeit ierados, lai 
veiktu apvidus izpēti. Līdz ar to var teikt, 
ka mana sasaiste ar Baltijas valstīm sākās 
2006. gadā.

2010. gada septembrī tiku atvaļināts 
no dienesta armijā un man tika piedāvāts 
vecākā mentora darbs. 2011. gadā es šeit 
ierados, lai pārņemtu darba pieredzi un 
lietas no sava priekšgājēja, bet 2012. gadā 
kļuvu par vecāko mentoru. Kopš 2012. ga-
da esmu šeit bijis katru gadu. Man ļoti 
patīk būt Latvijā, man ir īpašas attiecības 
ar Rīgu un Latvijas cilvēkiem.

— Kā vērtējat šo gadu laikā notiku
šās izmaiņas? 

— Šo gadu laikā daudzas lietas ir pa-
veiktas pilsētas infrastruktūras rekon-
strukcijā, lai Rīga atgūtu savu kādreizējo 
pievilcību gan saistībā ar vēsturisko ēku 
atjaunošanu Vecrīgā, gan ar jauno un 
skaisto «jauniešu stila» rajonu izbūvi. At-
liek tikai mudināt Rīgu un Latviju turpi-
nāt šādu programmu īstenošanu, jo Rīgu 
apmeklē daudz tūristu, un tā ir tūristiem 
pievilcīga pilsēta.

— Kāds ir jūsu vērtējums saistībā ar 
vingrinājumiem «Steadfast Pyramid» 
un «Steadfast Pinnacle»?

— 2011. gadā mācībās tika izmantots 
Cerāzijas (Cerasia) scenārijs — tas bija 
mākslīgi radīts apgabals Āfrikā. Toreiz 
mēs koncentrējāmies uz krīzes reaģēšanas 
operācijām, trenējot gatavību iesaistīties 
miera atbalsta operācijās visā pasaulē. Un 
viens no NATO spēku Eiropā virspavēl-
nieka vietniekiem (DSACEUR), tagad jau 
atvaļinātais britu ģenerālis Ričards Širefs 
(Richard Shirreff), 2013. gadā nolēma, ka 
būtu labi šo mācību scenāriju, atbalstot 
NATO 5. pantu, mainīt uz kolektīvās aiz-
sardzības scenāriju attiecībā uz operāciju 
plānošanu. Tas nozīmē, ka mēs negrasā-
mies karot, bet veikt visu nepieciešamo 

saistībā ar plāniem, kas ir jāizstrādā, jāsa-
gatavo utt. 2013. gadā mēs nebijām pilnī-
gi gatavi, lai mācības varētu notikt tikai 
pēc jaunā scenārija. Pirmo reizi to izspē-
lējām kā NATO 5. panta — kolektīvās aiz-
sardzības scenāriju, vadoties pēc Ukrai-
nas pieredzes ar Krimas pussalas aneksi-
ju un situāciju Austrumukrainā. Tātad 
2014. gada septembrī mēs patiešām bijām 
apmācības un izglītības priekšgalā, jo, iz-
mantojot tikai atklāti pieejamus avotus, 
tika izveidots jauns un labs mācību scenā-
rijs, kas toreiz bija diezgan pietuvināts reā-
lajai situācijai.

— Kā jūs vērtējat drošības situāciju 
Baltijas reģionā? Prasību atvēlēt 2% no  
IKP aizsardzībai? Kāpēc, jūsuprāt, Vā
cijai līdz šim nav izdevies šo prasību iz
pildīt? 

— NATO, izmantojot zemes sakaru 
ceļus, spēj pārvietoties un izvērsties gan-
drīz visā NATO teritorijā, bet Baltijas 
valstis atrodas ļoti īpašā situācijā, jo šis 
reģions zināmā mērā ir kā Eiropas ziemeļ-
austrumu daļas papildinājums, kas snie-
dzas tālu uz austrumiem, kur Baltijas val-
stīm ir tiešā robeža ar Krieviju un Balt-
krieviju. No šī viedokļa raugoties, šī ir 
viskritiskākā vieta, runājot par jebkādu 
aizsardzības pasākumu organizēšanu šajā 
reģionā. Sākumā ir jāveic īpaši sagatavo-
šanās darbi un plāni, lai varētu, pirmkārt, 
garantēt jūsu valstu iedzīvotājiem NATO 
klātbūtni un pārliecināties, ka viņi jūtas 
aizsargāti ar NATO klātbūtni. Par aizsar-
dzības pasākumu attīstību un tiem jautā-
jumiem, kas jāsasniedz saistībā ar bu-
džeta līdzekļu izlietojumu aizsardzības 
jomā, es vēlos uzsvērt, ka lēmums par 
aizsardzības budžeta palielināšanu tika 
pieņemts 2002. gadā. Tajā laikā Baltijas 
valstis vēl nebija NATO dalībvalstis. 2002. 
gada NATO Prāgas samita laikā valstu un 
valdību vadītāji vienojās, ka alianses da-
lībvalstu aizsardzības budžets ir jāpalieli-
na līdz 2% no IKP, lai alianses karaspēks 
varētu sekmīgi piedalīties dažādās starp-
tautiskajās operācijās — kolektīvās aizsar-
dzības vai pasaules mēroga operācijās. Šī 
pozīcija tika vairākkārt uzsvērta arī nāka-
majos NATO samitos. Ļoti spēcīgi tieši 
NATO Velsas samita laikā 2014. gadā, 
proti, alianses dalībvalstu aizsardzības 
budžetam līdz 2024. gadam ir jāsasniedz 
2% no IKP, no kura noteiktu daļu, t.  i. 
20%, būtu jāparedz ieguldīt militārās teh-
nikas un ekipējuma iegādē un citās dalīb-
valstu bruņotajiem spēkiem nepiecieša-
majās jomās. 2004. gada marta beigās, 
kad Baltijas valstis tika uzņemtas NATO, 
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tās zināmā mērā pievienojās šim lēmu-
mam par alianses dalībvalstu aizsardzības 
budžeta palielināšanu līdz 2% no IKP. Es 
uzskatu, ja NATO atkal vēlas kļūt par 
veiksmīgu aizsardzības aliansi, tad tās 
dalībvalstīm ir jāveic šīs investīcijas. Pro-
tams, daži cilvēki iebilst šim uzstādīju-
mam, sakot, ja kāda (mazāka) NATO da-
lībvalsts aizsardzībai atvēl 2% no sava 
mazā IKP, tas nav salīdzināms ar tiem lī-
dzekļiem, ko mēs ieguldītu aizsardzībā, 
atvēlot 2% no mūsu augstā IKP, jo šī sum-
ma būtu daudz lielāka. Manuprāt, tā ir 
nevajadzīga diskusija, jo nav citas iespējas 
izmērīt kādas valsts aizsardzības izdevu-
mus salīdzinājumā ar citām valstīm. Ja 
paskatāmies, kādas bija Vācijas aizsardzī-
bas spējas aukstā kara beigās — toreiz Vā-
cijai bija 48 brigādes, no kurām 12 bija 
labi apmācītas rezervistu brigādes. Kāda 
situācija ir šodien? Vai mēs vispār spējam 
nodrošināt valsts aizsardzību un vēl pa-
pildus spējam nodot mūsu rīcībā esošos 
resursus, kas ir nepieciešami NATO kopē-
jai aizsardzībai? Jāsecina, ka mums ir da-
žas nepilnības, kas būtu novēršamas. Šī 
iemesla dēļ es uzskatu  — lai 2024. gadā 
sasniegtu šo svarīgo mērķi — 2% no IKP, 
visām NATO dalībvalstīm būtu cītīgi jā-
strādā. Protams, ir daži citi piemēri kā 
Amerikas Savienotās Valstis, kas aizsar-
dzībai atvēl daudz vairāk — piecus un vai-
rāk procentu, bet mums ir jāpatur prātā, 
ka Amerikas Savienotajām Valstīm ir sa-
vas intereses gan Eiropā un aliansē, gan 
arī Klusā okeāna teritorijā. Ir skaidrs, ja 
viņi vēlas aptvert šo plašo teritoriju, tad ir 
jāspēj aizsardzībai atvēlēt vairāk līdzekļu, 
ne tikai 2% no IKP.

— Vai, raugoties no NATO viedokļa, 
aizsardzībai šajā reģionā tiek atvēlēti va
jadzīgie līdzekļi?

— Tā kā esmu vācietis un zinu, ka paš-
laik Vācijas valdība aizsardzībai vēl neat-
vēl 2% no IKP, man ir jābūt nedaudz pie-
sardzīgam ar atbildi. No otras puses, šajā 
Eiropas ziemeļaustrumu daļā, ja es salī-
dzinu Latviju, Lietuvu un Igauniju, jāteic, 
ka starp šīm valstīm arī pastāv atšķirības. 
Igaunija šobrīd aizsardzībai atvēl vairāk 
nekā 2% no IKP, Lietuva tuvojas 2% no 
IKP, un Latvija ir mazliet zem 2% no IKP. 
Tāpēc mans ieteikums jūsu valdībai, lai 
gan šādus ieteikumus man nav ļauts 
sniegt, tomēr — tieciet skaidrībā par to, 
kas, jūsuprāt, ir nepieciešams jūsu valsts 
aizsardzībai. Es to saku tāpēc, ka tā ir jūsu 
valsts, jums ir aktīvi jāpiedalās un jābūt 
šeit ieplānoto kolektīvās aizsardzības pa-
sākumu priekšgalā, jums ir jāspēj segt tos 

izdevumus, kas ir nepieciešami šo pasāku-
mu īstenošanai atbilstošā veidā. Es nees-
mu Vācijas politiķis, bet, vērojot Vācijas 
kancleres darbību, esmu dziļi pārliecināts, 
ka viņas mērķis ir panākt, lai Vācija līdz 
2024. gadam aizsardzības vajadzībām spē-
tu sasniegt 2% no IKP. Manā valstī notiek 
dažādas diskusijas par šo jautājumu, tur-
klāt mūsu koalīcijas valdībā abām lielā-
kajām partijām ir atšķirīgi viedokļi. To-
mēr esmu pārliecināts, ka kanclere Mer-
kele spēs sasniegt šo mērķi 2024.—2025. 
gadā. Kā jau es iepriekš teicu, salīdzinot 
tās aizsardzības spējas un iespējas, kas Vā-
cijai bija aukstā kara beigās, ir jāiegulda 
vairāk līdzekļu mūsu bruņotajos spēkos, 
lai mēs iegūtu līdzīgas spējas, bet zemākā 
līmenī.

— Pastāv viedoklis, ka situācija pēc 
aukstā kara bija atšķirīga no pašreizējās 
situācijas, ka ir jāspēj rast jaunus risinā
jumus...

— Piekrītu jūsu sacītajam. Man nepa-
tīk, ka cilvēki šobrīd raksta avīzēs vai ziņu 
virsrakstos, ka aukstais karš ir atgriezies, 
jo situācija ir ļoti atšķirīga. Beidzamajos 
gados tik daudz kas notiek kibervidē; mēs 
redzam arī hibrīdkara pazīmes — šādas 
tehnoloģijas piedzīvo ļoti strauju attīstību. 
Nedomāju, ka visi jūsu valsts un arī Vāci-
jas iedzīvotāji būtu informēti par šiem 
procesiem. Ja kāds vēlas diskutēt, vai karš 
ir sācies vai ne, es atbildu — tas ir sācies, ja 
mēs runājam par kiberuzbrukumiem un 
hibrīdkaru. Tas turpinās. Nav šaubu, tas 
šobrīd nav pāraudzis atklātā konfliktā, to-
mēr der zināt, ka, piemēram, Vācijas Bru-
ņotie spēki no pagājušā gada 1. janvāra 
līdz 28. februārim, t.i., divu mēnešu laikā 
pieredzēja 240 000 kiberuzbrukumu! Tā-
tad ir jāorganizē kiberaizsardzības pasā-
kumi neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk 
vai ne. Mums vienkārši tas jādara un ir 
jāatrod veids, kā to panākt. Ir jāapspriež šo 
pasākumu tiesiskais regulējums, tas, cik 
lielā mērā mēs spējam reaģēt uz šāda veida 
kiberuzbrukumiem. Vai arī mēs vēlamies 
būt mazliet progresīvāki, organizējot tādu 
atbildes reakciju, kas varētu ietekmēt tos, 
kuri mums uzbrūk. Pašlaik saskaņā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu, konstitū-
ciju un Vācijā pastāvošo tiesisko situāciju, 
kas ir līdzīga daudzās NATO dalībvalstīs, 
mums nav tiesību veikt pretuzbrukumu. 
Tātad, ja kāds mums uzbrūk, izmantojot 
datorus, tīklus un kibervidi, mums vaja-
dzētu būt iespējai elektroniski tos iznīci-
nāt, tomēr tas nav atļauts saskaņā ar spēkā 
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Egons Ramss dzimis 1948. gada 21. sep-
tembrī Vestfālenē. 1968. gada 1. oktobrī viņš 
kā virsnieka kandidāts uzsācis dienestu Vā-
cijas Federālajos aizsardzības spēkos. No 
1968. līdz 1971. gadam mācījies virsnieka 
apmācības kursos Āhenē un Hannoverē.

1971. gadā uzsācis akadēmiskās studijas 
Darmštatē un 1975. gadā ieguvis mašīnbū-
ves maģistra grādu. No 1975. līdz 1978. ga-
dam dien par 70. apgādes rotas komandieri 
Štādē. Līdz 1980. gadam turpina militāro 
dienestu kā G4 apgādes virsnieks 3. bruņu-
tanku divīzijas štābā Bukstehūdē. Nākamos 
divus gadus apmeklē Augstākā štāba virsnie-
ku mācību kursu Hamburgā. No 1982. līdz 
1984. gadam  — G3 operāciju virsnieks 
6. mehanizēto kājnieku divīzijā Neiminste-
rē. Divus gadus štāba priekšnieks un G3 
priekšnieks Vācijas 51. valsts aizsardzības 
brigādē Eitīnē. No 1986. līdz 1988. gadam — 
Aizsardzības ministrijas Ieroču kontroles 
un atbruņošanās nodaļas vadītāja palīgs. 
Nākamos divus gadus — 120. apgādes batal-
jona komandieris Reinē. 1990. gadā Aizsar-
dzības ministrijas I7 vadības grupas priekš-
nieka palīgs. Iecelts valsts sekretāra Iepirku-
mu birojā par nodaļas priekšnieka palīgu, 
atbildīgs par Vācijas armijas un Gaisa spēku 
bruņojumu un loģistiku. No 1992. līdz 
1994. gadam — valsts sekretāra Iepirkumu 
birojā Bruņojuma nodaļas direktors. 1996. 
gadā uz divarpus gadiem apstiprināts par 
Lingenē/Emsā izvietotās 1. nodrošinājuma 
brigādes komandieri. 1998. gadā iecelts par 
Aizsardzības ministrijas V nodaļas priekš-
nieka vietnieku loģistikas, infrastruktūras 
un vides jautājumos. 2000. gada septembrī 
iecelts par Aizsardzības ministrijas Vācijas 
bruņoto spēku vadības grupas direktoru. 
2004. gada februārī iecelts par Ziemeļ-
austrumu daudznacionālā korpusa koman-
dieri Ščecinā, Polijā.

2007. gada 26. janvārī iecelts par Apvie-
noto spēku pavēlniecības komandieri Brun-
sumā. Viņa galvenais sasniegums — Starp-
tautisko drošības atbalsta spēku Afganistānā 
(ISAF) operācijas komandieris. Savu dienes-
tu Vācijas Federālajos bruņotajos spēkos 
beidzis 2010. gada 30. septembrī.

Precējies, ir divi bērni, četri mazdēli. Ho-
biji — klasiskā mūzika, golfs un literatūra.
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esošo juridisko situāciju. Manuprāt, šajā 
situācijā būtu jāorganizē atklātas diskusi-
jas, jo, no otras puses, mums ir jāspēj no-
drošināt savu vērtību aizsardzību mūsu 
liberālajās, demokrātiskajās valstīs. Vācijā 
ir daudz uzņēmumu, ir civilās iestādes, 
iespējams, arī Vācijas Bundestāgs [Vācijas 
parlamenta apakšpalāta], pret kuriem ir 
veikti kiberuzbrukumi, un arī viņiem nav 
iespēju veikt progresīvākus atbildes pasā-
kumus. Šodien, piedzīvojot kiberuzbru-
kumu, mēs tikai cenšamies aizsargāt sa-
vus tīklus, taču mums nav tiesību uzsākt 
cīņu ar to, kas veic attiecīgo uzbrukumu.

— Ir jāsecina, ka pazūd atšķirības 
starp civilo un militāro, kā jūsu minēta
jā gadījumā.

— Uzskatu, ka šie jautājumi attiecas uz 
visu sabiedrību, un tas skar kā civilās, tā 
arī militārās intereses. Manuprāt, civilie-
dzīvotājiem, politiķiem, sabiedrībai un 
industrijas pārstāvjiem, kā arī militārper-
sonām ir jāsadarbojas daudz ciešāk, nekā 
tas tiek darīts. Otrpus robežai ir redzama 
ļoti skaidra hierarhija — pastāv iespēja, ka 
pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas ļoti 
īsā laikā var ietekmēt šāda veida jautāju-
mus. Un šī stingri vadītā sistēma maksi-
māli sasniedz savus mērķus attiecībā uz 
kiberkara darbību un informācijas operā-
cijām. Turklāt no mūsu puses ir grūtāk 
veikt jebkādus aizsardzības pasākumus 
vai pieņemt lēmumus kiberuzbrukumu 
un informācijas karadarbības jomā, jo tas 
prasa iedarbināt būtiskas procedūras, kas 
aizņem daudz laika, bet, manuprāt, tā ir 
neatņemama katras demokrātijas sastāv-
daļa. Šādu situāciju iespējams pārvarēt ti-
kai tad, ja vēl pirms šādas situācijas piedzī-
vošanas ir izdarīti visi sagatavošanās dar-
bi, lai spētu pēc iespējas ātri pieņemt ne-
pieciešamos lēmumus. Politiķi vada šādus 
procesus, tāpēc aizsardzības ministram, 
ministru prezidentam ir jābūt apmācītiem 
šajās jomās. Un šādu uzbrukumu gadīju-
mā ir jāseko visaptverošai rīcībai, par kuru 
ir jāspēj ātri vienoties un to īstenot, lai šā-
da rīcība sasniegtu tai izvirzītos mērķus, 
proti, aizsargātu mūsu iedzīvotājus, indu-
striju un militārpersonas pret šādiem uz-
brukumiem.

— Ko jūs gribētu novēlēt kolēģiem, 
kuri kopā ar jums strādāja visus šos ga
dus, saistībā ar nākamajā gadā paredzē
tajām mācībām?

— Vispirms vēlos pateikties visiem, 
kuri mani ir atbalstījuši vecākā mentora 

amatā šo mācību laikā. Zināmā mērā es-
mu atbildīgs par šo mācību saturu, esmu 
organizējis un vadījis mācību laikā ple-
nārsēdes un sindikātos notikušās disku-
sijas, bet ir vesela virkne organizatorisku 
jautājumu, kurus vēlētos atzīmēt. Viss 
kopā ietekmē mācību rezultātu, kā pozi-
tīvo, tā arī negatīvo, gan attiecībā uz mā-
cību dalībnieku viedokli, gan to, vai mā-
cību organizācija ir sevi attaisnojusi vai 
arī izrādījusies nepiemērota. Tādēļ ir sva-
rīgi, lai šo mācību organizēšanā iesaistītie 
cilvēki spētu pareizi saplānot visu mācī-
bām nepieciešamo. Attiecībā par šeit pie-
redzēto Latvijas pārstāvju sniegto atbal-
stu jāteic, ka tas ir bijis ļoti aktīvs visās 
jomās, tādēļ esmu pateicīgs šajās mācībās 
iesaistītajām Latvijas Aizsardzības mini-
strijas, Nacionālo bruņoto spēku un Lat-
vijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
kontaktpersonām. Vēlos pateikties arī 
tiem, kuri strādāja pie šo mācību satura 
un daļēji arī to organizatoriskajiem jautā-
jumiem. Iepriekšējos gados par mācību 
scenārija un nepieciešamās dokumentā-
cijas sagatavošanu atbildēja privāta kom-
pānija. Tagad to veic speciālisti no Apvie-
noto spēku mācību centra (Joint Force 
Training Centre — JFTC) Bidgoščā, Poli-
jā. Apvienoto spēku mācību centra spe-
ciālisti bija ļoti aktīvi iesaistīti šo mācību 
plānošanā un norisē, lai nekas nespētu 
izjaukt iepriekš ierasto mācību ritmu. Es 
novēlu sekmes arī nākamajos gados vi-
siem Apvienoto spēku mācību centrā Bid-
goščā dienošajiem Vācijas armijas ģene-
rālmajora Vilhelma Grīna vadībā. Tomēr 
aicinu viņus paturēt prātā, ka Latvijā ir 
ļoti pieredzējuši speciālisti, kuru piere-
dze noteikti būtu jāizmanto arī turpmāk. 
Vēl kāds svarīgs punkts, ko vēlētos pie-
minēt, proti, dažās jomās esam paaugsti-
nājuši šo mācību drošības pielaides līme-
ni pēc NATO klasifikācijas līmeņiem — 
no NATO neklasificēta uz NATO konfi-
denciālu. Saistībā ar realitāti mācību 
scenārijā, lai sasniegtu labākus mācību 
rezultātus, šīm mācībām steidzami būtu 
jānosaka NATO slepenais drošības pielai-
des līmenis. Tas būtu mans nopietns ie-
teikums Latvijas valdībai un jūsu amat-
personām, lai tiktu izdarīts viss vajadzī-
gais šī jautājuma sakārtošanai. Šāds solis 
varētu garantēt to, ka šīs mācības arī 
turpmākajos gados tiktu organizētas Lat-
vijā, kā paredz vienošanās, kas noslēgta 
starp NATO spēku Eiropā virspavēlnieku 
(SACEUR) un Latviju. Tas atvieglotu dar-
bu cilvēkiem, kuriem ir jāstrādā pie šo 
mācību satura, tas arī atvieglotu mācību 
laikā plenārsēdē un sindikātos rīkotās 

diskusijas, lai tās pēc iespējas vairāk atbil-
stu realitātei. 

— Kādi ir jūsu personīgie nākotnes 
plāni? Vai būs vairāk laika, ko veltīt sev?

— Es atbildēšu mazliet citādāk. Es es-
mu pārliecināts demokrāts, un tas attiecas 
arī uz manu ģimeni, tāpēc noteikti plānoju 
aprunāties ar sievu. Kad uzsāku šo darbu 
2011. gadā, es parakstīju piecu gadu darba 
līgumu. Ideja mani uz pieciem gadiem ie-
celt par šo mācību vecāko mentoru nāca 
no NATO Transformācijas pavēlniecības 
(ACT) Norfolkā, Virdžīnijā, ASV. Pirms 
četriem gadiem man bija saruna ar NATO 
Transformācijas pavēlniecības komandie-
ra vietnieku  — mēs pārrunājām, vai es 
vēlētos pagarināt šo līgumu un vai viņiem 
būs iespējams pagarināt šo darba līgumu 
ar mani. Tad es saņēmu piedāvājumu līgu-
ma pagarināšanai vēl uz trim gadiem, ko 
pirms atbildes sniegšanas pārrunāju ar sie-
vu. Mana sieva sacīja — labi, es piekrītu, ka 
tev paliks septiņdesmit gadu tavas otrās 
pensionēšanās brīdī. Tāpēc es to tagad sau-
cu par savu otro pensionēšanos. Protams, 
man vēl ir dažas darāmās lietas — man ir 
jāpasniedz lekcijas, jāsniedz padomi da-
žiem ierēdņiem Vācijā utt. Es esmu arī 
kādā Vācijas uzņēmumā direktoru pado-
mes loceklis. No šī viedokļa raugoties, es 
nekļūšu par bezdarbnieku pēc šī gada  
1. oktobra. 

Un mani gaida vēl viens darbs — man 
ir jārūpējas par četriem mazdēliem, ku-
riem ir desmit, astoņi, pieci un viens gads, 
un viņiem patiktu biežāk izbaudīt sava 
vectēva klātbūtni. Tāpēc es tiešām gaidu 
savu otro pensionēšanos. Ceru arī, ka pēc 
1. oktobra man būs vairāk brīvu brīžu, lai 
uzspēlētu golfu. Bet savas pārdomas es 
vēlētos nobeigt, sakot, ka man vienmēr ir 
paticis ierasties Rīgā, man ir paticis iesais-
tīties šo mācību organizēšanā, jo manā 
uztverē, tas bija reāls uzdevums — orga-
nizēt to virsnieku, augsta ranga virsnieku 
apmācību, kuri tiek gatavoti dienestam 
NATO spēku un komandvadības struktū-
rās. Es uzskatu, ka NATO komandvadības 
struktūra var pieļaut  vienu vai otru kļūdu, 
bet, ja tā paredz izmantot NATO spēku 
struktūru, un tā tas arī notiek, tad NATO 
spēku struktūrās dienošo apmācība ir jā-
veic NATO komandvadības struktūrai.

Mani vislabākie novēlējumi Latvijai 
un Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem!   

Tulkojis NBS rezerves  
virsleitnants Kārlis Līdaka.

�Sākums 4. un 5. lpp.
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INTERVIJA

Līgas Lakuča
Foto — no JFTC arhīva. 

— Šogad jūs pirmo reizi esat Rīgā no
tiekošo vingrinājumu «Steadfast Pyra-
mid» un «Steadfast Pinnacle» vadošais 
virsnieks. Vēlētos uzzināt jūsu viedokli 
par mācību pašreizējo situāciju?

— Šis ir jau šo mācību 5. kurss, kurā es 
piedalos. 2011. gadā notiekošās mācības 
apmeklēju dalībnieka statusā. 2012. gadā 
es šeit ierados kopā ar savu Apvienoto 
operatīvās plānošanas grupu — toreiz ģe-
nerālis Ramss bija vecākais mentors, bet es 
biju tāds kā jaunākais mentors abām šīm 
mācībām. Un šogad — 2018. gadā — es 
tiešām pirmo reizi esmu atbildīgs par abu 
mācību norisi. Līdz šim par to saturu bija 
atbildējis ģenerālis Ramss, tāpēc šogad 
mācībās neveicām nekādas lielas izmai ņas. 
Decembrī norisināsies diskusija SHAPE, 
kur tiks apkopts pēdējo astoņu gadu laikā 
notikušais, un tad kopā ar šo mācību jau-
no vecāko mentoru admirāli Fergusonu 
(Ferguson), kurš piedalījās šī gada mācību 
pirmajā nedēļā, uzsāksim darbu pie nāka-
mā gada mācību plānošanas. Iepriekš tika 
diskutēts, vai nebūtu nepieciešams šīs mā-
cības noturēt citviet, kur būtu iespējams 
nodrošināt tādu drošības režīmu, kas pie-
ļautu organizēt klasificētas drošības disku-
sijas. Viena no iespējām bija abas mācības 
organizēt Apvienoto spēku mācību centrā 
(Joint Force Training Centre — JFTC) Bid-
goščā, Polijā. Manuprāt, nav būtiski, kur 
mēs to darām, jo   reizi gadā es vēlos, lai 
mans štābs tiktu izvērsts. 2016. gadā mēs 
izvērsāmies Gruzijā, šogad Rīgā, tāpēc 
vēlos norādīt, ka Bidgošča jau no paša 
sākuma nekad nav konkurējusi ar Rīgu 
par šo mācību norises vietu. Tagad ir 
skaidri zināms, ka mācības turpināsim 
līdz 2023. gadam, kā to paredz noslēgtais 
līgums, un mans centrs šo lēmumu atbal-
sta. Latvijai ir spējas uzņemt šīs mācības, 

savukārt šo mācību tēmu eksperti strādā 
manā centrā, un, ja Latvijai izdosies atrast 
risinājumu, lai nodrošinātu klasificētas 
diskusijas norisi, mēs varēsim abas mācī-
bas organizēt Rīgā arī nākamajos gados.

— Ko, jūsuprāt, vajadzētu mainīt vai 
uzlabot mācību norisē? 

— Manuprāt, galvenais ir tas, ka vaja-
dzētu izvērtēt mācību divu nedēļu satu-
risko daļu. Pirmajā nedēļā tās ir paredzē-
tas vecākajiem un augstākajiem virsnie-
kiem — pulkvežiem un brigādes ģenerā-
ļiem, otrajā nedēļā — komandieriem, pa-
rasti ģenerālmajoriem un ģenerālleitnan-
tiem. Līdz šim katru gadu mācību saturs 
abās nedēļās tika atkārtots gandrīz bez 
jebkādām izmaiņām, lai gan otrās nedēļas 
mācību auditorija vienmēr ir atšķirīga. Lo-
ģiski, ka komandieriem ir atšķirīga piere-
dze un zināšanas, kas pieaug, esot atšķirī-
gos amatos, bet, tā kā mums ir ļoti sarežģīts 
mācību grafiks, ar noteiktu laika ierobežo-
jumu, dažreiz vienkārši nākas apraut pus-
vārdā un nepabeigt interesantas diskusijas. 

JĀCEL MĀCĪBU 
NORISES VIETAS 
DROŠĪBAS LĪMENIS

Saruna ar Apvienoto spēku mācību centra komandieri 
Vācijas armijas ģenerālmajoru Vilhelmu Grīnu  

(The Joint Force Training Centre Commander, German Army 
Major General Wilhelm Grün)

�Turpinājums 9. lpp.

VĀCIJAS ARMIJAS 
ĢENERĀLMAJORS 
VILHELMS GRĪNS, 
APVIENOTO SPĒKU 
MĀCĪBU CENTRA 
KOMANDIERIS
▶ Dzimis 1959. gada 26. februārī 

Gangeltā, Ziemeļreinas-Vestfālenes 
federālajā zemē. 

▶ 1978. gadā uzsācis dienestu Mehanizē-
to kājnieku virsnieku apmācības kursā.

▶ 1983. gadā ieguvis ekonomikas 
maģistra grādu Federālo aizsardzības 
spēku universitātē Hamburgā. 

▶ 1983.—1990. gadā — vada komandie-
ris un rotas komandieris 342. mehani-
zēto kājnieku bataljonā Koblencā.

▶ 1992. gadā beidzis 33. augstākā štāba 
virsnieku kursu Federālo bruņoto 
spēku Vadības un štāba virsnieku 
koledžā Hamburgā, kur turpina 
dienestu kā docētājs.

▶ 1994.—1996. gadā — Štāba priekš-
nieka palīga vietnieks  
(G2, NATO LANDJUT )  

▶ 1997.—1999. gadā — 192. mehanizēto 
kājnieku bataljona komandieris Ālenā.

▶ Līdz 2002. gadam — Politiski militāro 
un divpusējo attiecību departamenta 
referents un nodaļas vadītāja viet-
nieks, Federālo aizsardzības spēku 
komandiera militārais palīgs armijas 
jautājumos Vācijas Aizsardzības 
ministrijā. 

▶ Līdz 2004. gadam  — vecākais lektors 
armijas jautājumos un Armijas 
departamenta direktora vietnieks 
Federālo aizsardzības spēku Vadības 
un štāba virsnieku koledžā Hamburgā.

▶ Līdz 2007. gadam — Armijas štāba 
Plānu un politikas nodaļas vadītājs 
Vācijas Aizsardzības ministrijā Bonnā.

▶ Līdz 2010. gadam  — 9. bruņutanku 
brigādes komandieris Minsterē.

▶ Līdz 2012. gadam — Apvienoto plānu 
nodaļas vadītājs Apvienoto spēku 
pavēlniecībā Lisabonā, Portugālē.

▶ 2012. gadā — Operāciju direkcijas 
direktors Apvienoto spēku pavēlniecī-
bā Lisabonā, Portugālē.

▶ 2013.—2016. gadā — Štāba priekš-
nieka vietnieks operacionālajos 
jautājumos NATO Sauszemes spēku 
pavēlniecībā Izmirā, Turcijā.

▶ 2016. gada 20. jūlijā tiek apstiprināts 
par Apvienoto spēku mācību centra 
komandieri Bidgoščā, Polijā.

▶ Intereses — mūsdienu vēsture, 
burāšana, skriešana un slēpošana.
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Afganistānas Nacionālās armijas 
(ANA) Inženieru skola (Afghan National 
Army Engineer School; AES) ir nesprāgu-
šās munīcijas neitralizēšanas/improvizē-
to spridzināšanas ierīču neitralizēšanas 
(NMN/ISIN) militārā mācību iestāde, 
kur tiek sagatavoti NMN un ISIN speciā-
listi visai Afganistānas Nacionālai armijai. 

Apmācību veic afgāņu instruktori ameri-
kāņu civilo instruktoru (kontraktoru) uz-
raudzībā, bet apmācības procesu koordinē 
un ar padomiem atbalsta Latvijas instruk-
tori. Kopš 2014. gada šim uzdevumam ir 
deleģēti Zemessardzes 54. inženiertehnis-
kā bataljona NMN rotas instruktori. Šajā 
laika posmā skola sagatavojusi apmēram 
1200 NMN speciālistus, no kuriem lielākā 
daļa vēlāk tajā pašā skolā ieguvusi ISIN 
kvalifikāciju. 

Neskatoties uz sarežģīto situāciju Af-
ganistānā kopumā, nesakārtotību vairākās 
jomās un daudzajiem trūkumiem, kas ka-
vē Afganistānas armijas attīstību, Inženie-
ru skolas NMN/ISIN nodaļu var uzskatīt 
par veiksmes stāstu. Kompetenti instruk-
tori, stingri noteikti apmācības un vērtē-
šanas standarti, kā arī disciplīna ir galve-
nās latviešu padomnieku izvirzītās vērtī-
bas, ar kurām lepoties var tikai nedaudzas 
ANA mācību iestādes. Bet kā galvenais 
latviešu padomnieku sniegums ir jāvērtē 
dalīšanās ar savu personisko pieredzi, ku-
ra iegūta dienesta laikā gan Latvijā, dažā-
dos apmācības kursos ārzemēs un mācī-
bās, gan citos starptautisko operāciju rajo-
nos (Kosovā, Irākā, Afganistānā). Latvijas 
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas 
speciālistus savulaik apmācīja un ar pado-
miem atbalstīja norvēģu nesprāgušās mu-
nīcijas neitralizēšanas speciālisti, bet ANA 
NMN/ISIN nodaļu var uzskatīt par latvie-
šu auklējumu.

Liels ir latviešu padomdevēju iegul-
dījums treniņu vides labiekārtošanā. Pēc 
speciālistu priekšlikumiem tika izveidots 
pretimprovizēto spridzekļu (C-IED) tre-
niņu laukums, papildus, lai paaugstinātu 
NMN, ISIN, C-IED un RC (Road Clearen-
ce) operāciju plānošanas spējas, tika izvei-
doti C-IED treniņa laukuma maketi gan 
klasē, gan dabā. Pēc četru gadu darba 
ANA Inženieru skolā treniņiem paredzē-
tā vide un ISIN poligons ir izveidots tādā 
līmenī, par kuru daudzu attīstīto valstu 
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas jo-
mas pārstāvji var tikai sapņot. Par vienu 
no infrastruktūras pērlēm tiek uzskatīts 
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas ro-
botu treniņu laukums. Būtiski svarīgs ir 

fakts, ka Afganistānas Nacionālās armijas 
NMN nodaļa ir sasniegusi tādu līmeni, ka 
jautājumus, kas saistīti ar plānošanu, ap-
mācību un apgādi, risina paši afgāņi pat-
stāvīgi. Diemžēl ar apgādi klājas visgrūtāk, 

«Resolut Support 18/2» 
kontingenta vārdā,  
sagaidot valsts neatkarības 
100. gadadienu, vēlam būt 
pašapzinīgiem un lepniem, 
novērtēt paveikto un  
neapstāties pie sasniegtā, 
lai mums izdodas 
iecerētais! 

PADOMDEVĒJA  
DIENESTS AFGANISTĀNĀ

I’m lieutenant colonel Rahim-DAD, com-
mander of EOD/IEDD (explosive ordinance 
disposal/ improvised explosive device disposal) 
branch in Afghanistan National Army, I would 
like to express my appreciation for the personal 
contribution made by Latvian instructors, 
your support and contribution is significant 
value in development of our Engineer school 
and strengthening our army.

Latvia has advised us since year 2014. We 
are thankful that they are so friendly and clo-
sely been working with us. Along the years 
together we have built new EOD/IEDD and 
ROV (Remote operated vehicle) training area, 
we have developed TSE (Tactical site exploita-
tion) courses and training programs to provide 
better training and education to our Afghan 
instructors. Recently we received some equip-
ment and materials from our Latvian mentor 
for IEDD workshop, this will be good addition 
to facilitate the learning and training process, 
so we are thankful to him and his country.

Sincerely yours, 
LTC Rahim DAD 

EOD course commander 

STARPTAUTISKĀS OPERĀCIJAS

Viens no aktīvākajiem un perspektīvā-
kajiem virsniekiem NMN/ISIN nodaļā 
kapteinis Nabi, saņemot Latvijas 
dāvinājumu. 

http://www.sargs.lv/
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un iemesls ir milzīgā korupcija un biro-
krātija visā Afganistānā. 

Viena no aktuālākajām problēmām 
Inženieru skolā ir apmācības un uzskates 
līdzekļu trūkums. Tāpēc tika piesaistīts 
neliels finansējuma atbalsts no Latvijas 
puses. Par piešķirtajiem līdzekļiem ir iegā-
dāti instrumenti un materiāli, kuri tiks 
izmantoti mācību improvizēto spridzinā-
šanas un uzskates līdzekļu izgatavošanai. 
Lai arī ziedojums, salīdzinot ar citu part-
nervalstu dāvinājumu apjomiem Afga-
nistānā, nebija liels, to augstu novērtēja 
skolas vadība, jo piešķirtie instrumenti 
un materiāli nodrošinās NMN nodaļu ar 
apmācības un uzskates līdzekļiem vismaz 
uz diviem gadiem, kuru laikā skola varēs 

sakārtot savu loģistiku un izcīnīt līdzekļus 
no budžeta minēto priekšmetu iegādei. 

«Resolut Support 18/2» misijas ietva-
ros dažādos Afganistānas reģionos pienā-
kumus pilda vairāk nekā 30 Latvijas kara-
vīri. Dienests saistīts ar afgāņu karavīru 
operāciju un apmācības procesa atbalstu. 
Karavīri veic uzdevumus, kas saistīti ar 
koalīcijas spēku lidojumu, fiziskās drošī-
bas un apgādes nodrošināšanu. Latvijas 
karavīru profesionalitāte tiek atzinīgi no-
vērtēta gan koalīcijas spēku, gan afgāņu 
vidū.

Raksts tapis ar virsseržanta  
G. Jēruma un «Resolut Support 18/2» 

vadības grupas atbalstu. 

INTERVIJA

Virsseržants Guntars Jērums, NMN/ISIN 
padomdevējs Afganistānas Nacionālās  
armijas 209. korpusa Inženieru skolā  
(14.03.2018.— 24.09.2018).

Visticamāk, 2019. gada mācību otrajā ne-
dēļā mēs paredzēsim vairāk laika veltīt 
neoficiālajām sarunām, savukārt pirmā 
nedēļa būs organizēta kā zināšanu un iz-
glītības paaugstināšanas kurss. Protams, 
mēs izmantosim tās plašās iespējas, ka 
mācībās piedalās vairāki augsta līmeņa ģe-
nerāļi, kuru pieredze un zināšanas tiks iz-
mantota augsta līmeņa diskusijās. Šīs ir tās 
spējas, kuras nav atrodamas citur. Nedēļas 
beigās varam ieplānot dažu ziņojumu sa-
gatavošanu un nosūtīšanu augstākstāvošai 
vadībai, varam nodarboties ar konkrētu 
jautājumu risināšanu un izveidot tādu kā 
pagaidu ideju laboratoriju. Tas ir mans re-
dzējums nākamajam gadam.

— Kā vērtējat mācības kontekstā ar 
to, ka tās norisinās Latvijā? 

— Pirmkārt, tas ir spēcīgs politiskais 
signāls, un tieši tāpēc mēs šeit esam. Tam-
dēļ arī Tartu atrodas Baltijas aizsardzības 
koledža, un NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas ir izvietotas Polijā un Baltijas 
valstīs. Otrkārt, svarīgi ir arī tas, ka šo mā-
cību laikā — ilgāk nekā divas nedēļas  — 
Latvijā atrodas ap sešdesmit NATO augstā-
kie virsnieki ģenerāļu dienesta pakāpēs, 
t.sk. NATO štābu vadošās amatpersonas. 
Esmu diezgan pārliecināts, ka šis signāls 
tiks uztverts. Svarīga nozīme, protams, ir 
arī sociālajai videi. Pašreiz vienīgais vietē-
jais ierobežojums ir šo mācību klasifikā-
cijas, t.i., mācību norises vietas drošības 
līmenis. Ir jāsaprot, ka nav iespējams pār-
traukt kādu uzsāktu diskusiju brīdī, kad 
tiek pārsniegts pieļaujamās klasifikācijas 
slieksnis, un tas nozīmē, ka jau iepriekš no 
diskusijas ir jāizslēdz tās tēmas, kam ir 

 nepieciešams augstāks drošības līmenis. 
Ja mācības uzņemošā valsts paaugstinātu 
šīs ēkas, kurā mācības norisinās, drošības 
līmeni līdz NATO slepenajam līmenim un 
nodrošinātu, ka tajā ir tikai viena kontro-
lēta ieeja, tad nebūtu nepārtraukti jāraizē-
jas par drošības klasifikācijas līmeņiem. 
Šis apstāklis šobrīd zināmā mērā kavē abu 
mācību progresu un panākumus. NATO 
spēku Eiropā virspavēlnieka vietnieks 
(DSACEUR) ir uzsācis augstākā līmeņa 
sarunas ar Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku komandieri un jūsu aizsardzības 
ministru. Esmu pārliecināts, ka Latvijas 
iestādes izprot NATO prasības, lai varētu 
nodrošināt šo mācību mērķu sasniegšanu. 
Tāpat esmu pārliecināts, ka mums kopā ar 
Latvijas pārstāvjiem izdosies izstrādāt la-
bu plānu, kā mēs virzīsimies uz NATO 
prasību ievērošanu. Protams, var mēģināt 
pielāgot jau esošo infrastruktūru, taču ir 
skaidrs, ka mācību diskusiju sekmīgai no-
risei būtu nepieciešams augstāks drošības 
līmenis.

— Kas ir bijis sarežģītākais izaicinā
jums, ar ko jums nācās saskarties, orga
nizējot šogad Rīgā notiekošās mācības?

— Rīga kā vieta šo procesu nekādi ne-
ietekmēja, jo par to tika lemts jau pirms 
astoņiem gadiem. Tā ir plaša un labi pazīs-
tama vide. Abi šī projekta virsnieki — mū-
su un jūsējais — ir cieši sadarbojušies, lai 
šīs mācības būtu sekmīgas. Bija zināmas 
problēmas ar mācību satura pārņemšanu 
no privātās kompānijas, kas pēdējo gadu 
laikā vadīja šīs mācības. Tā kā viņiem nebi-
ja piekļuves aktuālajiem datiem, nācās at-
jaunināt mācību saturu, lai tas atbilstu paš-
reizējai situācijai. Tas bija vienīgais izaici-
nājums. Viss pārējais notika tieši tā, kā mēs 

ar ģenerāli Ramsu bijām plānojuši. Starp 
citu, ģenerālis Ramss Vācijas Federālajos 
aizsardzības spēkos ir nodienējis 42 gadus 
un šo mācību vecākā mentora amatā pava-
dīja astoņus gadus. Tātad piecdesmit gadu 
ilgs dienests NATO un Vācijai! Tas ir ļoti 
ievērojams ilggadējs dienests, un mēs par 
to ģenerāli Ramsu dziļi cienām.

— Vai pēc mācībām jūs vēlētos kaut 
ko paust mūsu Nacionālo bruņoto spēku 
karavīriem? Varbūt ir vēl kas piebil
stams par nākamajā gadā paredzētajām 
mācībām, par gatavošanos tām?

— Vēlos uzsvērt, ka, pateicoties Latvi-
jas sadarbības organizācijai un vienam no 
jūsu vecākajiem virsniekiem, kas šonedēļ 
arī piedalījās mācībās, jūs esat bijuši ļoti 
aktīvi un atbilstošā līmenī iesaistīti mācību 
norisē. Mācību laikā ir notikuši uzņemošās 
valsts atbalsta informatīvie brīfingi, ko ļoti 
atzinīgi novērtējuši mācību dalībnieki. Ie-
teiktu vēl izvērtēt  NATO 2% no IKP argu-
mentu, ko minēja arī vecākais mentors, un 
Latvijai vienoties ar saviem kaimiņiem 
Igauniju un Lietuvu par kopīgu pieeju šajā 
jautājumā. Mēs bijām spiesti atzīt, ka attie-
cībā uz lēmumu pieņemšanu un bruņoto 
spēku pārstāvības politisko līmeni Baltijas 
valstīs pastāv atšķirības jautājumā par to, 
kas katrā valstī ir armijas, respektīvi, bru-
ņoto spēku virspavēlnieks. No NATO vie-
dokļa raugoties, būtu labi, ja šādas atšķirī-
bas jums izdotos likvidēt. Tas būtu mans 
ieteikums. Par NATO paplašinātās klāt-
būtnes bataljonu — jāsecina, ka tas pilnībā 
saņem visu nepieciešamo atbalstu, tas pats 
attiecas arī uz Baltijas valstu Gaisa patrulē-
šanas misiju, tāpēc nekādu citu ieteikumu 
man nav. Mēs patiešām ceram atgriezties 
Rīgā nākamajā gadā.  

�Sākums 7. lpp.
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Vitālijs Rakstiņš,
AM Krīzes vadības departamenta direktors.

2018. gada 4. oktobrī Saeima  
3. lasījumā atbalstīja grozījumus 
Nacionālās drošības likumā, definējot 
visaptverošas valsts aizsardzības 
pamatprincipus un nosakot iedzīvotāju 
pienākumus kara laikam. Šī raksta 
mērķis ir izskaidrot grozījumu būtību.

Atkal grozījumi? 
Pēdējo trīs gadu laikā Nacionālās dro-

šības likums (NDL) tika grozīts piecas rei-
zes, pilnveidojot valsts aizsardzības sistē-
mu, tostarp nosakot NBS pienākumus 
negaidīta militārā iebrukuma gadījumā 
nekavējoties uzsākt militārās aizsardzības 
pasākumus, kā arī deleģējot NBS tiesības 
pārvarēt slēpto militāro apdraudējumu 
miera laikā. Paralēli tika grozīti arī citi 
normatīvie akti, nostiprinot valdības 
lemtspējas kontinuitāti, izveidojot kara 
kabinetu un paplašinot virspavēlnieka tie-
sības. Tāpat tika pilnveidotas normas, at-
vieglojot sabiedroto spēku ieceļošanu, 
darbību un uzturēšanos. Varētu rasties 
jautājums, kāpēc nacionālo drošību regu-
lējošie likumi tiek grozīti tik bieži? 

Mūsdienu konfliktos kā viena no hib-
rīdas karadarbības metodēm (t.s. legal 
warfare) ir ļaunprātīga likumdošanas ne-
pilnību un neskaidrību izmantošana, lai 
apšaubītu valsts darbības tiesiskumu, ra-
dītu haosu un noslēptu savas darbības, 
noliedzot starptautisko tiesību pārkāpu-
mus. Tādēļ, lai stiprinātu valsts noturību 
un mazinātu ievainojamību, mums ir jā-
uzņemas daudz proaktīvāka loma likum-
došanā, regulāri testējot normatīvos aktus 
un procedūras, lai identificētu ievainoja-
mības veidus, kā arī mācoties no citu val-
stu pieredzes. Krīzes situācijā, kad lēmu-
mus ir nepieciešams pieņemt steidzami, 
nav laika tiesību normu interpretācijai, 
savukārt jebkādu vilcināšanos vai šaubas 
par kompetenci, tiesībām un pienāku-
miem var vērst pret valsts aizstāvjiem. To-
mēr juridiskā tehnika ne vienmēr ļauj nor-
matīvajos aktos skaidri atrunāt visu soli pa 
solim.  Tāpat ir atklāts jautājums, vai ap-
draudējuma situācijā tiktu nodrošināta 

pieeja aktuālo normatīvo aktu bāzēm? 
Negaidīta uzbrukuma gadījumā valdība 
varētu nepaspēt pieņemt attiecīgus lēmu-
mus, tāpēc maksimāli daudz būtu jānosa-
ka un jādeleģē miera laikā. Tāpēc atbilsto-
šas normatīvās bāzes savlaicīga sagatavo-
šana, tiesību un pienākumu skaidra defi-
nēšana ir gan priekšnoteikums veiksmīgai 
visaptverošas valsts aizsardzības plānoša-
nai, gan preventīvs līdzeklis potenciālā 
agresora atturēšanai. 

Grozījumu Nacionālās drošības liku-
mā (NDL) būtība: definē visaptverošu 
valsts aizsardzību; paredz rezerves karavī-
ru un zemessargu mobilizāciju, negaidot 
izņēmuma stāvokli; nosaka iedzīvotāju 
pienākumus un tiesības kara laikā.

Visaptveroša valsts aizsardzība
Citējot NATO ģenerālsekretāru J. Stol-

tenbergu, hibrīda karadarbība ir visaptve-
rošas valsts iesaistes tumšā puse, jo preti-
nieks izmanto visus tā rīcībā esošos resur-
sus, gan militāros, gan civilos, gan privāto 
sektoru u.  tml. Tādēļ stāties pretī hibrī-
diem un mūsdienu konvencionālajiem 
draudiem var, tikai iesaistot visu sabiedrī-
bu, visas iestādes, visus iedzīvotājus. Tā kā 
ikviens Latvijas iedzīvotājs var piedalīties 
valsts aizsardzībā un pretošanās kustībā 
dažādos veidos un ar dažādiem uzdevu-
miem, ir fundamentāli svarīgi, lai valsts 
politika un ar to saistītā normatīvā bāze 
pilnībā sakristu ar iedzīvotāju darbības ie-
spējām, apmācības un sagatavošanas lī-
meni. 

Jāatzīmē, ka visaptverošas valsts aiz-
sardzības principi jau kādu laiku ir noteik-
ti Satversmes preambulas ceturtajā daļā, 
proti, Latvijas tauta aizsargā savu suvere-
nitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, 
tās vienotību un demokrātisko valsts ie-
kārtu. Arī Valsts aizsardzības koncepcijā 
(VAK) ir noteikts, ka valsts aizsardzība ir 
beznosacījuma, savukārt katra pilsoņa 
pienākums ir aizstāvēt valsti un aktīvi vai 
pasīvi pretoties agresoram (36.  punkts). 
Koncepcijas 23. punktā noteikts, ka neiz-
bēgama militārā drauda gadījumā valsts 
aizsardzības sistēmai ir jāspēj īstenot aiz-
sardzības pasākumus, organizējot un va-
dot militāro un civilo pretošanos, valsts 

varas nepārtrauktu funkcionēšanu un kri-
tiskās infrastruktūras aizsardzību. Lai iz-
pildītu šos VAK uzdevumus, tapuši grozī-
jumi NDL, kas nosaka sekojošo — lai kara, 
militāra iebrukuma vai okupācijas gadīju-
mā īstenotu visaptverošu valsts aizsardzī-
bu līdz brīdim, kamēr tiek pilnībā atjauno-
tas likumīgās valsts varu un pārvaldi reali-
zējošās institūcijas, NBS, valsts pārvaldes 
un pašvaldību institūcijas, kā arī fiziskās 
un juridiskās personas veic pasākumus 
valsts militārai un civilai aizsardzībai un 
īsteno bruņotu pretošanos, pilsonisko ne-
pakļaušanos un nesadarbošanos ar neliku-
mīgām pārvaldes institūcijām.

Jāatzīmē, ka visaptverošas valsts aiz-
sardzības pamatprincipi, kas nosaka, ka 
katram valsts pilsonim ir pienākums un 
tiesības ar visiem tam pieejamiem līdzek-
ļiem aizsargāt valsti, šobrīd ir noteikti vai-
rāku NATO un Eiropas Savienības dalīb-
valstu nacionālajos tiesību aktos1. 

Mobilizācija 
Mūsdienu militārais apdraudējums ir 

dinamisks, un tas var attīstīties, sākotnēji 
neradot nepieciešamību izsludināt izņē-
muma stāvokli, balstoties uz izņēmuma 
stāvokļa izsludināšanas indikatoriem. Tā-
dēļ viens no izaicinājumiem līdzšinējā 
tiesiskajā regulējumā bija zemessargu un 
rezerves karavīru operatīvā iesaiste NBS 
kaujas struktūrā negaidīta apdraudējuma 

IZMAIŅAS LIKUMDOŠANĀ: 
IEDZĪVOTĀJU PIENĀKUMI 
KARA LAIKĀ

AKTUĀLI
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sākotnējā fāzē. Tas būtu panākams ar ze-
messargu un rezerves karavīru mobilizā-
ciju apdraudējuma pārvarēšanai pirms 
izņēmuma stāvokļa izsludināšanas vai ka-
ra laika iestāšanās. Tādēļ ar grozījumiem 
NDL tiks noteikts sekojošais: 
■ mobilizācija attiecas tikai uz zemessar-

giem un rezerves karavīriem; 
■ mobilizācija nav saistīta ar speciālo 

tiesisko režīmu (izņēmuma stāvokļa 
darbību), bet ir īstenojama paaugsti-
nāta militāra apdraudējuma gadījumā;

■ mobilizācijas ietvaros zemessargi un 
rezerves karavīri ir iesaistāmi tikai  
Valsts aizsardzības plānā un tam 
pakārtotajā Valsts aizsardzības operatī-
vajā plānā noteikto uzdevumu izpildē;

■ šāds Ministru kabineta lēmums ir 
spēkā uz 72 stundām; 

■ nekavējoties tiek informēta Saeima, 
kas izskata izsludinātās militārās 
mobilizācijas pamatotību; 

■ valsts apdraudējuma situācijai 
pasliktinoties, Ministru kabinets 
minēto 72 stundu laikā lemj par 
speciālā tiesiskā režīma ieviešanu, tai 
skaitā vispārējo mobilizāciju.
Grozījumi par mobilizāciju vēl nav 

stājušies spēkā, bet stāsies spēkā vienlai-
kus ar identiskiem grozījumiem Mobilizā-
cijas likumā, kuri pašreiz tiek virzīti izska-
tīšanai Saeimā.

Pienākumi kara laikā
NDL tika papildināts ar 25.1 pantu, lai-

kus paredzot iedzīvotāju pienākumus kara 
vai militāra iebrukuma gadījumā. Proti, 
īstenojot visaptverošu valsts aizsardzību, 
iedzīvotājiem ir šādi pienākumi: 

1) pildīt uzdevumus, ko dod NBS un 
to uzdevumu izpildē atbalstu sniedzošās 
NATO vai ES dalībvalstu bruņoto spēku 
vienības, kuras īsteno Latvijas valsts mili-
tāro aizsardzību, kā arī citas par valsts ap-
draudējuma pārvarēšanu atbildīgās valsts 
pārvaldes un pašvaldību institūcijas. Ar 
pienākumu «pildīt par valsts apdraudēju-
ma pārvarēšanu atbildīgo valsts pārvaldes 
un pašvaldību institūciju dotos uzdevu-
mus» tiek saprasts pienākums pildīt mo-
bilizācijas pieprasījumus, Ministru kabi-
neta rīkojumā par izņēmuma stāvokli no-
teiktos fizisko un juridisko personu papil-
du pienākumus, par apdraudējuma pār-
varēšu atbildīgo institūciju rīkojumus un 
citos likumos2 noteiktos pienākumus rīcī-
bai militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

2) nesadarboties ar nelikumīgām pār-
valdes institūcijām un agresora bruņotām 
vienībām, izņemot gadījumus, kad attei-
kums sadarboties apdraud personas vai 

tās ģimenes locekļu dzīvību vai brīvību. 
«Nesadarbošanās» (non-collaboration) 
grozījumu kontekstā paredz, ka iedzīvo-
tāji veic ikdienas darbības ar nodomu 
traucēt okupācijas varai realizēt savus plā-
nus, pašizolējoties no okupācijas varas lē-
mumiem un aktivitātēm, kā arī iespēju 
robežās nepiedaloties okupācijas varas 
organizētajās neleģitīmajās vēlēšanās, re-
ferendumos vai tautas nobalsošanās. 

Jāatzīmē, ka sākotnējā AM virzītajā li-
kumprojekta redakcijā iedzīvotāju pienā-
kumu klāsts bija plašāks, tomēr saskaņo-
šanas rezultātā starptautisko tiesību eks-
pertu un juristu iebildumu dēļ daļa no 
imperatīvajām normām tika pārveidota 
par iedzīvotāju tiesībām. 

Iedzīvotāju tiesības kara laikā
Īstenojot visaptverošu valsts aizsar-

dzību, iedzīvotājiem, ievērojot nacionālo 
un starptautisko tiesību normas, ir šādas 
tiesības: 

1) īstenot pilsonisko nepakļaušanos, 
pretdarbojoties nelikumīgām pārvaldes 
institūcijām un agresora bruņotām vienī-
bām (angļu valodā — civil disobedience). 
Aktīvā pilsoniskā nepakļaušanās izpau-
žas kā okupācijas varas izdotu likumu un 
ierobežojumu neievērošana, masveida 
streiku rīkošana, atteikšanās dienēt un 
strādāt nelikumīgo valsts pārvaldes insti-
tūciju labā, radot izaicinājumus sabied-
riskajai kārtībai un padarot valsts pārval-
dīšanu neiespējamu vai ļoti apgrūtinātu, 
vājinot okupācijas drošības spēku un val-
dības morāli, kā arī nodarbinot pretinieka 
resursus un drošības spēkus, tādējādi at-
vieglojot bruņotās pretošanās operācijas;

2) izrādīt bruņotu pretošanos. Iedzī-
votājs bruņotajā pretestībā iesaistās mobi-
lizācijas vai NBS organizētu pretošanās 
kustību ietvaros, apzinoties drošības ris-
kus un karojot saskaņā ar starptautisko 
humanitāro tiesību normu nosacījumiem. 

Iedzīvotāji, kas līdz iekļaušanās brīdim 
NBS pretošanās sastāvā iesaistās bruņotā 
cīņā individuāli, starptautisko tiesību ietva-
ros tiek uzskatīti kā karotāji (belligerent), 
tomēr neiegūst kaujinieka (combatant) 
statusu un karagūstekņa tiesisko aizsardzī-
bu3. Tieša piedalīšanās karadarbībā ir ro-
bežšķirtne tam, vai persona saglabā un 
bauda civilpersonas statusu; 

3) sniegt visu veidu atbalstu pilsonis-
kās nepakļaušanās un bruņotas pretošanās 
dalībniekiem, kā arī NBS un to uzdevumu 
izpildē atbalstu sniedzošo NATO vai ES 
dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kuras 
īsteno Latvijas valsts militāro aizsardzību. 
Brīvprātīgie atbalstītāji slēpti sniedz preto-
šanās kustībai nodrošinājuma, medicīnis-
kās aprūpes, informācijas, finanšu, sakaru 
un citu atbalstu, kas parasti ir saistīts ar 
personu profesionālās nodarbinātības jo-
mu un vietu civilajā sabiedrībā. Lai sek-
mīgi nodrošinātu bruņotu pretošanos, 
sagatavošanās priekšdarbi jāplāno jau 
miera laikā. Attiecīgi ar šiem grozīju-
miem NBS uz brīvprātības un savstarpē-
jas uzticības pamata turpmāk varēs iesais-
tīt iedzīvotājus Valsts aizsardzības plānā 
ietverto pasākumu sagatavošanas un īste-
nošanas atbalstīšanā jau miera laikā. Pie-
mēram, laikus gatavojot slēpņus (cache), 
apmācot un sagatavojot iedzīvotājus, vei-
dojot atbalstītāju (auxiliary) tīklus utt.

Liels darbs priekšā
Šie grozījumi Nacionālās drošības li-

kumā, ar kuriem tiek izveidota nepiecie-
šamā normatīvā bāze, ir tikai daļa no pa-
sākumiem ceļā uz visaptverošas valsts 
aizsardzības sistēmu. Līdztekus AM virza 
informatīvo ziņojumu par visaptverošas 
valsts aizsardzības ieviešanu ar skatu uz 
nākamo Valsts aizsardzības koncepciju, 
tostarp paredzot iedzīvotāju, industrijas 
un nevalstisko organizāciju izglītošanu un 
sagatavošanu rīcībai krīzes situācijās.   

1  Lietuvā (Likuma par nacionālās drošības pamatiem 7. nodaļas 4. panta sestā daļa nosaka, ja ir noticis iebrukums 
vai uzbrukums Lietuvas teritoriālajai integritātei vai tās konstitucionālajai kārtībai, pilsoņu un to autonomie vei-
dojumi veic pilsoniskās pretošanās pasākumus — nevardarbīgas pretošanās, nepakļaujas un nesadarbojas ar neli-
kumīgo administrāciju, kā arī veic bruņotu pretestību), Igaunijā (Igaunijas Konstitūcijas 54. pants nosaka, ka katra 
pilsoņa pienākums ir būt lojālam pret Igaunijas konstitucionālo kārtību un aizstāvēt Igaunijas neatkarību. Ja nav 
citu iespēju pretoties vardarbīgam mēģinājumam mainīt Igaunijas konstitucionālo kārtību, katram valsts pilsonim ir 
tiesības pretoties šādam mēģinājumam pēc savas iniciatīvas) un Somijā (Somijas Konstitūcijas 127. pants nosaka, 
ka katram Somijas pilsonim ir pienākums piedalīties vai sniegt palīdzību valsts aizsardzībā, kā to paredz likums). 

2  Mobilizācijas likums, Nacionālās drošības likums, likums «Par ārkārtas situāciju un izņēmuma  
stāvokli», Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums u.c.

3  Jāatzīmē, ka tie iedzīvotāji, kuri, ienaidniekam tuvojoties, spontāni/patvaļīgi ķeras pie ieročiem, lai pretotos 
iebrūkošajiem bruņotajiem spēkiem, un kuri nav paspējuši iesaistīties regulārās armijas vienībās, ar noteikumu, 
ka viņi nēsā ieročus atklāti un ievēro kara likumus un tradīcijas, uz to brīdi var iegūt karojošās puses kaujinieka 
(combatant) aizsardzību.
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Latvijas bruņoto spēku stiprināšana  
ar bruņutehniku ir pavērusi jaunas  
un svarīgas spējas valsts aizsardzībā.  
Taču Latvijas karavīri pierāda savu  
un savas tehnikas varēšanu arī starp-
tautiskā līmenī. Septembra beigās 
vairākas bruņumašīnas ar apkalpēm  
un tehnisko personālu piedalījās  
mācībās «Saber Junction ‘18» Vācijā.

23 cilvēki un četras mašīnas
Mācības «Saber Junction ‘18» notika 

apvienotajā daudznacionālajā gatavības 
centrā (Joint Multinational Readiness 
Center; JMRC) Hoenfelsā Vācijā, Bavā-
rijā. Tās norisinājās no 12. septembra līdz 
1. oktobrim, bet aktīvā mācību fāze ilga  
10 dienas, stāsta leitnants Aleksis Ozoliņš, 
Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona 
1. mehanizētās kājnieku rotas vada ko-
mandieris. No Latvijas mācībās piedalījās 
viens bruņumašīnu vads ar visu atbalsta 
personālu — mehāniķiem, sakaru tehniķi, 
atbalsta virsniekiem, pavisam kopā 23 cil-
vēki. Līdzi uz mācībām paņemtas četras 
bruņumašīnas — divi «Scimitar» un divi 
«Spartan». Mācības bijušas ļoti vērienī-
gas — tajās piedalījušies ASV, Bosnijas 
un Hercegovinas, Albānijas, Armēnijas, 
Bulgārijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas, 
Kosovas, Lietuvas, Melnkalnes, Rumāni-
jas, Maķedonijas, Ukrainas, Moldovas, 

Francijas, Lielbritānijas, Turcijas un Latvi-
jas bruņoto spēku pārstāvji.

Jātrenē ASV gaisa desantnieki
«Mūsu loma šajās mācībās bija spēlēt 

pretinieku. Darbojāmies ASV 4. kājnieku 
pulka 1. bataljona sastāvā, bet mācību 
galvenā auditorija, kuras iemaņu pilnvei-
de bija galvenais mācību uzdevums, bija 
173. «Airborne» brigāde. Kā jau var no-
prast no brigādes nosaukuma, tas nozīmē-
ja, ka aktivitātes būtībā bija lielas gaisa 
desanta mācības, iekļaujot visas desantē-
šanās operācijas fāzes — desmitiem lid-
mašīnu lidoja pāri, no tām lēca ārā karavī-
ri un ar izpletņiem nolaidās visa tehnika, 
mašīnas, ekipējums. Ļoti iespaidīgi. Viņi 
vingrinājumu patiešām sāka no nulles sta-
dijas, iekārtojoties tālākajām darbībām 
klajā laukā,» teic A. Ozoliņš.

Mācības bijušas ļoti labi organizētas. 
«Visas procedūras kopumā notika tāpat 
kā pie mums Latvijā. Viss bija skaidrs un 
saprotams, notika laikā. Bija arī dažas aiz-
ķeršanās, lai pielāgotos mācību galvenajai 
auditorijai, lai viņam izdodas efektīvs tre-
niņš. To var saprast — karavīri pēc desan-
tēšanās ir noguruši, atrodas jaunā apvidū. 
Tādēļ dažreiz mums nācās iepauzēt, lai 
pretinieks varētu sagrupēties,» stāsta Mār-
tiņš Brēdiķis, S3 jaunākais virsnieks, mā-
cību «Saber Junction ‘18» Latvijas kontin-
genta komandieris.

Iespēja apgūt jaunas prasmes
Latvijas bruņoto spēku bruņumašīnu 

vada pretinieki lielākoties bija vieglie kāj-
nieki vai arī viegli bruņotas automašīnas. 
Ar to saistīts viens no mācību pārsteigu-
miem. «Sagaidījām, ka pret vieglajiem kāj-
niekiem mums darboties būs sarežģīti, lai 
cik paradoksāli tas arī šķistu, — viņus ir 
grūtāk pamanīt, viņi ir mazāki, viņi labāk 
dzird un redz nekā mēs, pārvietojoties 
bruņutehnikā. Taču mēs pielāgojām savu 
taktiku jaunajiem apstākļiem, un rezultātā 
mūsu sniegums bija pārsteidzoši labs  — 
ļoti efektīvi izdevās strādāt gan pret kāj-
niekiem, gan pret viņu viegli bruņotajām 
automašīnām,» stāsta A. Ozoliņš.

Kopumā mācības bijušas ļoti labi or-
ganizētas. Situācijas gan vingrinājumu 
laikā bieži mainījušās, taču Latvijas pār-
stāvji spējuši labi adaptēties un iekļauties 
mācību procesā. Vienlaikus mācības de-
vušas arī ļoti labu pieredzi. «Man kā vada 
komandierim tā noteikti bija laba iespēja 
salīdzinoši brīvā vidē izmēģināt visus sa-
vus treniņu uzdevumus un sasniegt ap-
mācību mērķus, trenēt savu vadu plaša 
spektra vingrinājumā gan uzbrūkošām 
operācijām, gan izlūkošanai, gan aizka-
vēšanai un aizsardzībai. Tā ir vienreizēja 
pieredze — praktiski iziet cauri visam 
šim ciklam desmit dienās ar visiem šāda 
līmeņa mācībās pieejamajiem resursiem. 

SADARBĪBA

LATVIJAS 
BRUŅUMAŠĪNAS 
BAVĀRIJAS 
KALNOS
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SADARBĪBA

Izpildījām vairākas tādas operācijas, ku-
ras Latvijā bijām maz apguvuši, dažas pat 
nebijām vispār apguvuši. Izmēģinājām arī 
jaunu taktiku, strādājot pret vieglajiem 
kājniekiem.» Vienlīdz svarīga ir arī gūtā 
starptautiskās sadarbības pieredze, strā-
dājot multinacionālā vidē, atzīst vada ko-
mandieris. Viņam piekrīt arī M. Brēdiķis: 
«Mēs uzskatāmi parādījām, kā mūsu vads 
spēj integrēties citas vienības sastāvā. Bija 
arī ļoti laba savstarpējā sadarbība — ame-
rikāņu rotas komandieris bija ieinteresēts 
saprast mūsu kaujas spējas, pirms katra 
uzdevuma apspriedās ar mums, lai atrastu 
vislabāko mūsu spēju lietojumu. Domāju, 
ka kopumā vads izpildīja visus iespējamos 
uzdevumus, kas šāda veida mācībās būtu 
īstenojami.»

Kalni problēmas nerada
Vēl pirms došanās uz mācībām karavī-

ri bijuši nedaudz bažīgi par to, kā uzvedī-
sies mūsu bruņumašīnas atšķirīgos ģeo-
grāfiskajos apstākļos. «Tā tomēr ir Bavāri-
ja, tur ir krietni pauguraināks apvidus — 
kalni, ielejas, strauji kāpumi un kritumi. 
Domājām, vai tehnika spēs izturēt tik lie-
lu slodzi, bet rezultāti bija pārsteidzoši 
labi — mums nevienai mašīnai nebija ne-
kādu tehnisku problēmu. Protams, brau-
cot kalnā, temps bija nedaudz lēnāks, taču 
problēmas tas nesagādāja. Lielāks izaici-
nājums bija mālainais apvidus pēc lietus, 
kad bija īpaši jāpiedomā par drošību,» at-
zīst A. Ozoliņš.

Viņš arī uzsver, ka galvenais priekšno-
sacījums, lai mašīnas labi strādātu, — par 
tām ir pienācīgi jārūpējas. «Mana vada 
karavīri jau ilgstoši strādā ar šīm mašī-
nām, un viņi tās ļoti labi ir iepazinuši. Es 
domāju, ka tas arī ir galvenais iemesls, kā-
pēc mašīnas labi kalpo, proti — tās ir regu-
lāri jāapkopj.»

Uzdevumi jāpilda arī naktī
Viens no lielākajiem mācību izaicinā-

jumiem noteikti bija vingrinājumi naktī. 
Kopumā mācību laikā diennakts tumšajā 
laikā bija jāpilda četri uzdevumi. «Latvijā 
līdz šim nebija iznācis iegūt tādu pieredzi. 
Militāro mācību laikā no operācijām nak-
tī parasti cenšas izvairīties drošības apsvē-
rumu dēļ, bet šoreiz, ievērojot nepiecieša-
mos piesardzības nosacījumus, mums kā 
vienīgajam bruņotajam izlūkelementam 
konkrētajās nakts operācijās deva zināmu 
patstāvību. Rezultātā četras naktis operē-
jām pilnīgas tumsas apstākļos.»

Sākums bijis diezgan sarežģīts. «Do-
māju, ka tas bija sarežģīti mums visiem. 
Pirmā tāda veida pieredze, taustījāmies, 

mēģinājām saprast — pat tas prasīja laiku, 
lai vienkārši pierastu, kā izskatās apkārtne 
un lietas, kā izskatās kalni nakts redzamī-
bas ierīcēs, kā izskatās sarežģītāks apvi-
dus. Bet šis darbs nesa augļus. Pēdējās 
operācijās bija prieks par tempu, kādu 
spējām attīstīt, vienlaikus saglabājot dro-
šību,» atzīst A. Ozoliņš.

Kopumā gan mācību dalībnieki vērtē, 
ka pārāk daudz izaicinājumu nav bijis, vis-
maz salīdzinot ar to, kam gatavojušies 
pirms mācībām. Drīzāk var runāt par līdz 
šim izmantotās taktikas adaptēšanu jau-
niem apstākļiem. «Parasti mēs trenēja-
mies karot pret bruņutehniku, bet šajā 
gadījumā mums pretiniekos bruņutehni-
kas praktiski nebija — tikai daži tanki un 
kājnieku kaujas mašīnas. Bet mūsu karavī-
ri ir labi sagatavoti dažādiem operāciju 
veidiem, iekšējais apmācības process rotā 
ir ļoti labs, tādēļ pārsteigumu bija tiešām 
ļoti maz,» secina vada komandieris.

Kas notiek, ja aizmirst piesardzību
Ar vingrinājumiem naktī saistīta arī 

viena no kuriozākajām mācību epizodēm. 
Viena nakts uzdevuma laikā Latvijas va-
dam bija jāveic izlūkošana un iefiltrēšanās 
pretinieka kontrolētajā teritorijā. «Mums 
bija zināms, ka pretinieks jau ir paspējis 
diezgan pamatīgi sakoncentrēt savus spē-
kus. Tāpēc piesardzīgi virzījāmies uz 
priekšu ar savām mašīnām, izmantojot 
termonovērošanas spējas. Pēkšņi iekārtas 
operators konstatēja diezgan lielu siltuma 
avotu, ko iesākumā nespējām identificēt. 
Tad pamanījām vienu no pretinieka bru-
ņotajām transporta vienībām un atklājām 
uguni ar savu 30 mm lielgabalu. Uz lielga-
baliem ir uzstādītas šāviena imitācijas ie-
kārtas, kas simulē lielgabala uzplaiksnīju-
mu — šāviena brīdī ieslēdzas prožektors. 
Mūsu gadījumā neidentificētais siltuma 
avots izrādījās vesela kājnieku rota, kas bi-
ja iekārtojusies uz atpūtu. Arī mums tas 
bija liels pārsteigums — uzbrukām vienai 
mašīnai, bet pretī pilnīgā neizpratnē vērās 
simts acu pāru, nesaprotot, kas notiek un 
no kurienes pēkšņi parādījušies viņu pre-
tinieki.»

Šī mācību epizode bijusi arī lieliska 
mācība mūsu pašu karavīriem — viņi ļoti 
uzskatāmi redzēja, kas notiek, ja mācību 
gaitā tiek piemirstas tādas nianses kā sargi 
un novērošanas posteņi. «Ja precīzi izpildi 
šo mazo uzdevumu, tad tava rota aizmu-
gurē var justies droši. Šajā gadījumā kāds 
bija paslinkojis vai kaut ko piemirsis — 
un rezultāts reālos apstākļos būtu vien-
kārši katastrofāls,» uzsver vada koman-
dieris Aleksis Ozoliņš.

Vienmēr gatavi pārsniegt uzdevumu
Mācību laikā Latvijas karavīri guvuši 

vislabāko vērtējumu, bieži vien pārsnie-
dzot savus mācību uzdevumus. «Es esmu 
dzirdējis tikai labas atsauksmes. Patiesībā 
nekad par latviešu karavīriem neko sliktu 
neesmu dzirdējis,» norāda A. Ozoliņš. 
«Mans pirmais iespaids, ierodoties tur un 
strādājot kopā ar amerikāņu bataljonu — 
viņi jau atpazina latviešus kā savējos, nāca 
klāt iepazīties, identificēja mūs kā spējīgus 
karavīrus. Tas bija raksturīgi visiem sa-
biedrotajiem — mūs atpazina pat ukraiņi. 
Parunājot ar amerikāņiem, noskaidrojām, 
ka liela viņu daļa bijusi Latvijā mācībās, 
un viņiem arī radies pats labākais iespaids 
par mūsu armiju,» piebilst M. Brēdiķis. 

Runājot par Bavārijā aizvadītajām mā-
cībām, viņš stāsta — sekojot scenārijam, 
Latvijas pārstāvjiem nācies pildīt vairākus 
uzdevumus, kuros liels efekts nav gaidīts. 
Piemēram, vienā uzdevumā Latvijas va-
dam vajadzējis vienas nakts laikā attīrīt no 
pretinieka klātbūtnes trīs kilometru garu 
un kilometru platu pauguru grēdu. «Nedo-
māju, ka pat īsti gaidīja, ka viens vads ko 
tādu tik īsā termiņā varētu izdarīt. Tādi ir 
nosacīto pretinieku uzdevumi, kas jāpilda, 
lai mācību pamatauditorija varētu pilnvēr-
tīgi trenēties. Taču nākamajā rītā mēs bijām 
izgājuši cauri grēdai un atradāmies vēl kilo-
metru dziļāk pretinieka teritorijā. Tad nu 
mūs, lai neizjauktu mācību scenāriju un 
turpmāko apmācības procesu, nedaudz 
piebremzēja,» stāsta A. Ozoliņš.

Pieredze nekur nezudīs
Spriežot pēc mācību dalībnieku, to-

starp arī partnervalstu vienību komandie-
ru teiktā, mūsu vads sevi parādījis no visla-
bākās puses. «Mēs pārsniedzām visas izvir-
zītās prasības un uz sevi liktās cerības pil-
nībā attaisnojām. To apliecina arī fakts, ka 
visus savus uzdevumus mēs izpildījām ar 
rezervi, mūs nācās pat nedaudz bremzēt, lai 
pārāk neaizraujamies,» atzīst M. Brēdiķis.

Mācībās gūtā pieredze nekur nezu- 
dīs — tā tiks nodota dienesta biedriem un 
nākamo rotāciju dalībniekiem. «Pēc mācī-
bām mēs gatavojam tā saukto pēcmācību 
analīzi, kas ietvers visas būtiskākās atziņas 
un uzkrātās pieredzes apkopojumu. Tur-
klāt jau šajās mācībās kopā ar mums pie-
dalījās nākamās rotācijas vada komandie-
ris, kas klātienē iepazinās ar mācību norisi 
un fiksēja tās lietas, kurām jāpievērš lielā-
ka vērība treniņu gaitā vēl Latvijā,» pa-
skaidroja M. Brēdiķis.   

Foto — no 1. MKB 1. mehanizētās  
kājnieku rotas arhīva. 
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2018.  gada 24.  septembris Zemessar-
dzes (ZS) 3. Latgales brigādei ir vēsturisks 
datums ne tikai tāpēc, ka Romas pāvests 
Francisks šajā datumā viesojās Latvijā un 
apmeklēja Svēto misi Aglonā, bet arī tā-
pēc, ka diviem brigādes bataljoniem tika 
pasniegti vienību karogi.  

24.  septembrī aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis svinīgā ceremonijā 
Aglonā pasniedza vienību karogus ZS 
34. kājnieku bataljona komandierim ma-
joram Anatolijam Derjuginam un ZS 
35. kājnieku bataljona komandierim pulk-
vežleitnantam Kasparam Lindbergam.

Kā tas nākas, ka vienību karogi, kas ir 
vienības identitātes un vienotības simbols, 
tiek veidoti tikai tagad? 

ZS 35.  kājnieku bataljons ir dibināts 
1991. gada 25. oktobrī. Pirmais bataljona 
nosaukums ir ZS 35. Preiļu bataljons. 
2003.  gadā tiek apstiprināts Zemessar-
dzes restrukturizācijas uzdevumu izpil-
des plāns, saskaņā ar kuru ZS 3. brigādes 
komandierim uzdots līdz 2003.  gada 
31.  martam reorganizēt ZS 33.  kājnieku 
bataljonu, pievienojot to ZS 35. kājnieku 
bataljonam. Pēc bataljonu apvienošanas 
ZS 35. kājnieku bataljons pārmantoja ZS 
33. kājnieku bataljona karogu. Tā kā uz to 
brīdi vienībai nebija sava karoga, tad līdz 
pat šī gada 24. septembrim ZS 35. kājnieku 
bataljona zemessargi un karavīri ir godam 
nesuši ZS 33. kājnieku bataljona karogu.

Par ZS 34. Daugavpils bataljona dibi-
nāšanas dienu tiek uzskatīts 1991. gada  
25. septembris. 2004. gada 1. septembrī, 
apvienojot Ādažu Mobilo strēlnieku mā-
cību centra Artilērijas divizionu un ZS  
34. kājnieku bataljonu, tika izveidots ZS 
34. artilērijas bataljons, kas ir Artilērijas 
diviziona pēctecis un artilēristu tradīciju 
turpinātājs un simbolikas pārmantotājs. 
ZS 34. artilērijas bataljons pārmantoja arī 
vienības karogu. 2018. gadā bataljons tiek 
pārsaukts par Zemessardzes 34. kājnieku 
bataljonu. Līdz šim lietotais karogs tiek 
nodots Sauszemes spēku Mehanizētās kāj-
nieku brigādes Artilērijas divizionam, un 
vienība iegūst jaunu identitātes simbolu. 

Vienību karogus darināja tekstilmāks-
liniece un karogu meistare Ausma Apša 
no Saulkrastiem. Karogu izšūšanas pro-
cess ir laikietilpīgs, jo tas ir roku darbs. 
Lai izšūtu vienu karogu, ir vajadzīgi divi, 
reizēm pat trīs mēneši. Vispirms tiek ņemts 
karoga zīmējums un palielināts mērogā 1:1, 
tad karoga zīmējums tiek pārnests uz 
pauspapīra un kopēts uz auduma, tikai tad 
var sākt izšūšanas darbus. Ir vajadzīga mil-
zīga pacietība, lai darinātu karogus. Aus-
mas kundze ir veidojusi karogus  skolām, 

pilsētām, Ministru prezidentam, Saeimai 
un Latvijas Bankai, kā arī dziesmu svēt-
kiem un Nacionālo bruņoto spēku un Ze-
messardzes vienībām. 

Svinīgās karogu pasniegšanas ceremo-
nijas laikā karogus iesvētīja Rēzeknes–Ag-
lonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.  

Svinīgajā ZS 3. Latgales brigādes vie-
nību karogu pasniegšanas ceremonijā pie-
dalījās Nacionālo bruņoto spēku koman-
dieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, 
Zemessardzes komandieris brigādes ģe-
nerālis Ainārs Ozoliņš un ZS 3. Latgales 
brigādes komandieris pulkvedis Māris 
Simsons, kā arī bataljonu komandieri, ka-
ravīri un zemessargi.

Pāvesta Franciska vizītes norisei Aglo-
nā atbalstu sniedza vairāk nekā 300 Na-
cionālo bruņoto spēku karavīru un ze-
messargu no ZS 3. Latgales brigādes. Sa-
vukārt Svēto misi Aglonā apmeklēja vai-
rāk nekā 200 Nacionālo bruņoto spēku 
karavīru.

Šajā gadā karogs tika pasniegts arī 
Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljo-
nam, kurš ir pārmantojis simboliku no 
2003. gadā reorganizētā ZS 36. Rēzeknes 
kājnieku bataljona. 31. maijā svinīgajā ce-
remonijā Rēzeknes novada Lūznavā Na-
cionālo bruņoto spēku komandieris ģe-
nerālleitnants Leonīds Kalniņš, uzrunājot 
klātesošos, teica zīmīgus vārdus: «Cilvē-
kam ir dvēsele, bet vienības dvēsele ir ka-
rogs.» Ceremonijas laikā ZS 36. kaujas 
atbalsta bataljona komandieris majors 
Oskars Omuļs saņēma vienības karogu.

Sagatavojusi dižkareive Ruta Suvorovcova, 
ZS3. Latgales brigādes štāba 

Operatīvās pārvaldes Civilmilitārās 
sadarbības nodaļas speciāliste.

Foto — Armīns Janiks.

VIENĪBAS 
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http://www.sargs.lv/


15TĒVIJAS SARGS, NR.10, OKTOBRIS, 2018WWW.SARGS.LV

Šī gada 28. septembrī Cēsīs notika Ze-
messardzes 27. kājnieku bataljona koman-
diera maiņas svinīgā ceremonija, kuras 
laikā bataljona komandiera amatā, no-
mainot līdzšinējo komandieri pulkvežleit-
nantu Rolandu Moļņiku, stājās pulkvež-
leitnants Normunds Zaviļeiskis. 

Savukārt 12. oktobrī Valmierā Zemes-
sardzes 22. kājnieku bataljona koman-
diera maiņas svinīgajā ceremonijā batal-
jona komandiera amatā, nomainot līdzši-
nējo komandieri pulkvežleitnantu Gvido 
Brenneri, stājās pulkvežleitnants Dmitrijs 
Oreškins.

Abas ceremonijas apmeklēja Zemes-
sardzes komandieris brigādes ģenerālis 
Ainārs Ozoliņš,  Zemessardzes 2. Vidze-
mes brigādes komandieris pulkvedis Ma-
reks Ozoliņš, bataljonu komandieri, sa-
darbības partneri un pašvaldību pārstāvji. 

Pulkvežleitnants N.  Zaviļeiskis die-
nestu bruņotajos spēkos uzsāka 1992. ga-
dā kā Zemessardzes 27.  bataljona ātrās 
reaģēšanas grupas kaujinieks. 1994. gadā 
dienestu turpināja kā Zemessardzes 2. bri-
gādes obligātā dienesta vada komandieris, 
vēlāk — rotas komandieris un pasniedzējs 
Zemessardzes Kājnieku mācību centrā un 
NBS Instruktoru skolā. Kopš 2004. gada 
pulkvežleitnants N.  Zaviļeiskis dienēja 
Sauszemes spēku Kājnieku brigādes štābā 
un NBS Apvienotā štāba Operāciju plāno-
šanas departamentā. Militāro izglītību ie-
guvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā un Baltijas aizsardzības kole-
džā Tartu Igaunijā. Starptautisku dienesta 
pieredzi pulkvežleitnants N.  Zavi ļeiskis 
ieguvis starptautiskajās operācijās Kosovā 
un Afganistānā kā kontingenta koman-
dieris, kā arī štābā Nīderlandē, Brunsumā. 
Vairākkārt apbalvots ar aizsardzības mi-
nistra un Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandiera apbalvojumiem.

Līdzšinējais bataljona komandieris 
pulkvežleitnants R. Moļņiks dienestu tur-
pinās Aizsardzības ministrijā.

Pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins 
dienestu bruņotajos spēkos uzsāka pēc 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadē-
mijas absolvēšanas 1998. gadā kā pasnie-
dzējs Zemessardzes Kājnieku mācību cen-
trā.  Vēlāk, pēc Nacionālo bruņoto spēku 
Instruktoru skolas izveides 2000. gadā, 
viņš turpināja dienestu kā Instruktoru 
skolas plānošanas virsnieks un daļas 
priekšnieks. Pēc atgriešanās no starptau-
tiskās operācijas Afganistānā 2010. gadā 
dienēja Nacionālo bruņoto spēku Apvie-
notā štāba Operāciju plānošanas depar-
tamentā kā vecākais virsnieks starptau-
tisko operāciju jautājumos, bet kopš 2015. 
gada — Sauszemes spēku Mehanizētās 
kājnieku brigādes štāba Operatīvās plā-
nošanas pārvaldē kā daļas priekšnieks, 

vēlāk kā pārvaldes priekšnieks. Militāro 
izglītību ieguvis Latvijas Nacionālajā aiz-
sardzības akadēmijā, Lietuvas Kara aka-
dēmijā Viļņā un Baltijas aizsardzības ko-
ledžā Tartu Igaunijā. Vairākkārt apbalvots 
ar aizsardzības ministra, Nacionālo bru-
ņoto spēku komandiera un citiem apbal-
vojumiem.

Līdzšinējais bataljona komandieris 
pulkvežleitnants Gvido Brenneris dienes-
tu turpinās Nacionālo bruņoto spēku Ap-
vienotā štāba Operāciju plānošanas de-
partamentā.

Sagatavojusi Zemessardzes  
2. Vidzemes brigādes Civilmilitārās  

sadarbības nodaļas priekšniece  
virsleitnante Ieva Karlsberga.

Foto — Normunds Kažoks un 
Aivis Stračinskis.

ZEMESSARDZE

VIDZEMES 
BATALJONIEM 
JAUNI 
KOMANDIERI
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JAUNSARDZE

Džoanna Eglīte
Foto — Gatis Dieziņš.

Daugavpils jaunsardzes Līgas Kurošas vārds šoruden 
ar godu izskanējis vairākkārt. 12 gadu vecā meitene 
17. oktobrī no aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa 
rokām saņēma goda rakstu un medaļu par drosmi, glābjot 
slīkstošu cilvēku. Daugavpils 16. vidusskola ir starp tām 
14 Latvijas vidusskolām, kurās no septembra sākts valsts 
aizsardzības mācības pilotprojekts. Un tieši Daugavpilī 
pēdējo gadu laikā Jaunsardzes instruktoru skaits no viena 
palielināts līdz pieciem, bet jauniešu interese pieaugusi 
līdz 400 dalībniekiem. 

Daugavpilī Jaunsardzes kustība efektīvi pilda arī integrācijas 
lomu, jo aptuveni 70% skolēnu, kuri iesaistās šajā organizācijā, 
ir cittautieši. Jaunsargu vidē, lietojot latviešu sarunu valodu, jau-
nie cilvēki ļoti ātri tajā sāk runāt un justies brīvi un piederīgi. «Tā 
viennozīmīgi nav valoda, kas rada dabisko atbirumu jaunsargu 
rindās,» saka Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) Jaunsar-
dzes departamenta 2. novada nodaļas Daugavpils pilsētas jaun-
sargu vienības instruktors un jaunās valsts aizsardzības mācības 
pasniedzējs Jānis Mežulis. «Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pil-
sēta, un jauniešiem iespēju, kā pavadīt brīvo laiku, ir ļoti daudz. 
Konkurējam ar sporta sekcijām, kino, datoru pulciņiem un pat ar 
labu laiku aiz loga,» saka Jānis Mežulis. «Tomēr, lai arī jauniešu 
intereses ir ļoti dažādas, daudzi no tiem, kuri izvēlas Jaunsardzi, 
sapņo savu dzīvi saistīt ar militāro jomu. Tā aizrauj un interesē 
gan puišus, gan meitenes.»

Stiprākais instinkts — glābt otru
Daugavpils šajā oktobrī ir tikpat krāsaina, kā visa Latvija. 

 Dažas dienas pirms aizsardzības ministra viesošanās pilsētā un 
 mazās jaunsardzes Līgas Kurošas sveikšanas Daugavpils 12. vi-
dusskolā pilsētas ielas un parki ir saules pielieti. Līga Kuroša, 
smalka, brūnacaina meitene Jaunsardzē darbojas jau dažus ga-
dus, un vienu — ir oficiāli uzņemta jaunsargos — Daugavpils 
pilsētas jaunsargu vienībā Jāņa Mežuļa vadībā. Meitenei ir kaut-
rīgs, bet ļoti dzīvs skatiens. Līga Jaunsardzē nav tāpēc, lai kļūtu 
par karavīru, un disciplīnas mazās meitenes ikdienā pietiek ar 

uzviju — katru dienu ir treniņi. Līga trenējas triatlonā — skrien, 
brauc ar velosipēdu un peld. Jaunsardze viņu saista, un tā patīk 
galvenokārt pārgājienu dabā un nometņu dēļ. Ministrs pie mei-
tenes brauc, lai personīgi paspiestu roku un pateiktu paldies — 
viņa augusta nogalē palīdzējusi izglābt kādam cilvēkam dzīvību. 

«Abi bijām devušies uz peldēšanas treniņu Mazajā Stropu 
ezerā, kad Līga vienā momentā metās ūdenī ar visām drēbēm,» 
atceras viņas tētis. Tikai tad viņš ieraudzījis, ka ezerā slīkst cil-
vēks. Neatlicis laika pat domāt — ja reiz meita jau bija ūdenī, arī 
pašam jāsteidzas palīgā. Bijušais sportists, kurš divas reizes dzīvē 
jau glābis slīkstošos, piepeldēja pirmais. Slīkstošais tobrīd jau 
zaudēja samaņu un salīdzinoši vienkārši bija izvelkams krastā. 
Tētis cilvēku reanimējis. Ar to šis stāsts noslēdzies. Ne tikšanās, 
ne pateicības par uzdāvinātu otru dzīvību. Arī Līga nekur plaši 
apkārt nestāstīja par Mazajā Stropu ezerā notikušo. Līdz ziņai par 
ministra vizīti arī viņas skolā par Līgas varonību nav zinājuši.

Līgas momentālo gatavību palīdzēt augstu novērtējis pat mi-
nistrs, tomēr tētis vēl vairākkārt ar meitu un mazo brāli pārrunā-
juši notikušo. «Viss beidzās labi, tomēr mana pārliecība — ne-
drīkst rīkoties spontāni. Līga neko nezināja par to, kā jāglābj 
slīkstošs cilvēks. Uzskatu — sākumā šādos brīžos jāapdomā savas 
spējas, darbības plāns un tikai tad var steigt palīgā,» saka Līgas 
tētis, piemetinot, ka, visticamāk, viņa meita līdzīgās situācijās rī-
kosies tāpat. «Viņā instinkts palīdzēt otram ir spēcīgāks par savu 
drošību.» Iespējams, tieši tādi ir cilvēki, kas dzimuši, lai kļūtu ār-
sti vai to profesiju pārstāvji, kuri glābj citus.

«Kad Jaunsardzē runājam par otra cilvēka glābšanu bīstamās 
situācijās, mēs vienmēr atgādinām, ka ir svarīgi vispirms pado-
māt par savu drošību. Ir traģiski, ja glābjot aiziet bojā gan tas, 
kuram palīdz, gan tas, kurš palīdz.» Taču vienlaikus Jānis Mežulis 
pauž gandarījumu par drosmi, kādu ar savu rīcību pierādījusi vi-
ņa vienības jaunsardze.

KĀ IZTURAMIES 
VIENS PRET OTRU, TĀ — 
IZTURAMIES ARĪ PRET VALSTI

Kad Jaunsardzē runājam par otra cilvēka 
glābšanu bīstamās situācijās, mēs vienmēr 
atgādinām, ka ir svarīgi vispirms padomāt par 
savu drošību. Ir traģiski, ja glābjot aiziet bojā 
gan tas, kuram palīdz, gan tas, kurš palīdz.
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JAUNSARDZE

Veidojam jaunu cilvēku paaudzi ar atšķirīgu  
vērtību sistēmu

«Strādājot ar jaunsargiem, esmu novērojis, ka tie, kas daudz 
sasniedz un sevi pierāda Jaunsardzē, parasti ir ļoti aktīvi un apdā-
vināti jauni cilvēki, kas iespēj sevi realizēt daudzās dzīves jomās, 
piepildot dienas gan ar nodarbībām, gan pulciņiem, gan sacensī-
bām un olimpiādēm,» secina Jānis Mežulis.

Uz jautājumu, vai par jaunsargiem kļūst tikai veiksminieki un 
bērni no saulainas, atbalstošas sociālās vides, viņš atbild, pro-
tams, ne — Jaunsardze ir tikpat raiba un dažāda kā pati sabiedrī-
ba. Un tomēr šī vide, kur plecu pie pleca darbojas jauni cilvēki ar 
dažādu dzīves pieredzi, kur komanda un tās izjūta ir viens no 
svarīgākajiem kopā būšanas stūrakmeņiem, bieži arī ne tik pa-
reizus jauniešu likteņus vērš uz labu.

—Kādus jūs redzat šodienas jauniešus, jo visai bieži skolu 
pedagogi sūdzas par visatļautību?

— Jauni cilvēki man šķiet vienmēr ir mēģinājuši pieaugušos 
novērtēt, izprovocēt, saprast, ko var un ko nevar atļauties. Pie-
mēram, mūsdienās tik ierasta ir situācija, kad stāvi auditorijas 
priekšā, runā ar viņiem un redzi, ka kādā no soliem sēž jaunietis 
un klejo telefonā. Šādās reizēs neeju uz kompromisiem. Izglīto-
šanās sadaļa momentā pāriet sporta un fiziskās sagatavotības sa-
daļā. Negribam šodien domāt un strādāt ar galvu, strādāsim ar 
ķermeni. 

Man pašam tas nenāk viegli, jo, kad esi gatavojies un entuzi-
asma pilns, lai ko vērtīgu pastāstītu, negribas no iecerētā tik vieg-
li atkāpties. Bet ir situācijas, kad tas acīmredzot ir nepieciešams. 
Vienlaikus tas trenē manu elastību — nevaru iet tikai pēc sava 
iedomāta kursa, ir jāmācās pieņemt apstākļi un pat kardināli mai-
nīt ieceres, ja tas ir atbilstošāk situācijai.

Jaunsardzē liela nozīme ir vecākajiem jaunsargiem, kuriem 
gadu gaitā uzkrāta pieredze, parasti arī zināma autoritāte. Jebkurā 
grupā darbojas sava veida bara instinkts, kur nosacīti «stiprākie» 
nosaka toni. Ja viedokļa līderi un vairākums izvēlas vienu uzvedī-
bas modeli, tad arī pārējie to pārņem. 

— Vai esat stingrs attiecībās ar jauniešiem?
— Tā nevarētu teikt. Ar daudziem jaunsargiem, kuri jau bei-

guši savas gaitas un ir pieauguši cilvēki, mums ir ļoti labas un drau-
dzīgas attiecības. Tāpat ar vecākajiem jaunsargiem un daudziem 
no tiem puikām un meitenēm, kuri regulāri nāk uz Jaunsardzi. 

Bet šajās attiecībās ir jājūt zināma robeža, jo mums katram ir savi 
uzdevumi, pienākumi un atbildība.

— Kas ir svarīgākais, ko gribat attīstīt savos jaunsargos?
— Primārais ir patriotisms, mīlestība pret savu valsti. Mēs, cil-

vēki, esam šī valsts. Un visa pamatā ir attiecības. Kā mēs iztura-
mies viens pret otru, tā mēs izturamies arī pret Latviju. Jaunsardzē 
mēs mācāmies veidot savstarpēji cienošas un krietnas attiecības. 

Manuprāt, īstens patriotisms ir kopības, piederības izjūta, un 
to mēs attīstām un piedzīvojam caur visu, ko Jaunsardzē darām 
un apgūstam. 

Svētki, valstiski pasākumi un dalība tajos arī veicina saviļņo-
jumu un tuvību Latvijai. Mēs ar jaunsargiem katru gadu piedalā-
mies Lāpu gājienā, kas Daugavpilī notiek 11. novembrī. Šī piere-
dze, kad esam formās un ejam pa pilsētu kopā lielā cilvēku plūs-
mā, paliek atmiņā kā kaut kas īpašs un personīgi nozīmīgs.

— Jūs šogad esat arī pilotprojekta skolotājs Daugavpils  
16. vidusskolā, pasniedzot vidusskolēniem valsts aizsardzības 
mācību. Kāds ir šīs programmas saturs?

— Valsts aizsardzības mācības programma veidota no čet-
riem blokiem — valstiskās audzināšanas, dzīves mācības, fiziskās 
sagatavotības un militārā bloka, lai jaunajiem cilvēkiem būtu 
priekšstats, kas ir Latvijas armija un kāda ir tās nozīme. 

Apmācību iecerēts veikt divos mācību gados ar pilnas dienas 
nodarbību reizi mēnesī. Vasarā paredzētas nometnes — viena 
10. klases beigās, bet otra pēc 11. klases. Piedalīsies tie vidussko-
lēni, kuri gada laikā sevi pozitīvi pierādījuši, labi nokārtojuši pār-
baudījumus. Jauniešiem apmācība, kuri sekmīgi būs nokārtojuši 
divu gadu kursu un piedalījušies abās nometnēs, būs pielīdzināta 
pamata apmācībai Alūksnes kājnieku skolā. Tā ka turpmāk, stā-
joties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai militārajā 
dienestā, viņiem šāds kurss nebūs jāapgūst atkārtoti.

— Pēc kāda principa tika atlasītas skolas, kurās no septem
bra sākts valsts aizsardzības mācības pilotprojekts?

— Visās šajās skolās jau iepriekš notika līdzīga satura mācī-
bas. Daugavpils 16. vidusskolā, kurā pasniedzu jauno priekšme-
tu, iepriekš valsts aizsardzības mācība bija izvēles priekšmets, ko 
apguva trīs vidusskolas gados. Šai skolai līdz šim bijusi sava niša, 
sadarbojoties ar Valsts robežsardzi un policiju. Pēc sekmīgas 
valsts aizsardzības mācības apguves vidusskolā skolas audzēkņi 
bija labi sagatavoti turpmākai profesijas izvēlei Iekšlietu ministri-
jas struktūrās. Absolventi nereti arī izvēlējās šādu dzīves ceļu.

— Ja īsi un kodolīgi jums lūgtu pateikt, kāds mērķis ir 
jaunajai valsts aizsardzības mācības programmai, ko jūs at
bildētu?

— Arī šajā ziņā, manuprāt, galvenais mērķis līdzīgi kā darbā 
ar jaunsargiem ir veidot jaunajos cilvēkos lojalitāti pret mūsu val-
sti. Stiprināsim to caur zināšanām, vērtībām, personīgu pieredzi. 
Mēs negatavojam karavīrus. Mēs palīdzam veidoties labiem Lat-
vijas pilsoņiem. 

Man Jaunsardzē ir bijuši gadījumi, kad jaunietis, izlēmis pie-
teikties, aiznes vecākiem parakstīšanai nepieciešamos dokumen-
tus, un tētis vai mamma pārbijušies man zvana un saka, viņi ir 
pret to, jo viņu bērns būs pirmais, ko aizsauks karā. Ne bieži, bet 
ar šādiem aizspriedumiem nākas saskarties. Arī no šī viedokļa ir 
labi, ka valsts aizsardzības mācība ar laiku iecerēta visās skolās, jo 
palīdzēs mazināt aizspriedumus un attīstīs cilvēku paaudzi ar 
atšķirīgu vērtību sistēmu.   

http://www.sargs.lv/


18 TĒVIJAS SARGS, NR.10, OKTOBRIS, 2018 WWW.SARGS.LV

Ruta Ceple, 
komandleitnante.
Foto— no VŠVK arhīva. 

Baltijas aizsardzības koledžas  
(BALTDEFCOL) Vecāko štāba 
virsnieku kursam (VŠVK) no šā gada 
23. līdz 28. septembrim tika organizēts 
mācību komandējums trīs Baltijas 
valstīs. Šī ir tradīcija, ka aptuveni pusotru 
mēnesi pēc kursa uzsākšanas visiem 
kursa studentiem, kā arī BALTDEFCOL 
mācībspēkiem un personālam ir iespēja 
tuvāk iepazīties ar visu trīs Baltijas  
valstu aizsardzības nozari — apmeklēt 
aizsardzības ministrijas, bruņoto spēku 
vienības un tikties ar augstākajām 
aizsardzības nozares un bruņoto  
spēku amatpersonām. 

2018./2019. mācību gada kurss ir 
īpašs — kursā ir 63 studenti no 13 valstīm. 
Lielākais skaits studentu tradicionāli ir no 
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, bet šogad, 
Baltijas aizsardzības koledžas 20. gadadie-
nas svinību gadā, BALTDEFCOL VŠVK 
savu pieredzi un zināšanas papildina arī 
vecākie virsnieki no Kanādas, Dānijas, 
Gruzijas, Vācijas, Itālijas, Moldovas, Nor-
vēģijas, Slovākijas, Ukrainas un Amerikas 
Savienotajām Valstīm.

Šogad BALTDEFCOL VŠVK mācību 
komandējums (3B MK) aizsākās Lietuvā, 
pēc tam turpinājās Latvijā un noslēdzās 
Igaunijā. 3B MK laikā bija iespēja iepazīt 
valstu politikas un varas instrumentus, ar 
kuru palīdzību tiek īstenoti un sasniegti 
uzdevumi un mērķi iekšējās un ārējās dro-
šības nodrošināšanai.  Tiekoties ar Balti-
jas valstu aizsardzības sektora vadošajām 

civilajām un militārajām amatpersonām, 
BALTDEFCOL VŠVK varēja padziļināt 
zināšanas par šo valstu nacionālo aizsar-
dzības un drošības politiku un stratēģiju. 
Pirms komandējuma BALTDEFCOL 
VŠVK studenti analizēja trīs Baltijas val- 
s tu būtiskākos valsts aizsardzības un po-
litikas stratēģiskā līmeņa dokumentus, 
tāpēc tikšanās laikā spēja samērot teorē-
tiskās zināšanas ar prezentēto par katras 
valsts dokumentos noteikto mērķu un 
prioritāšu sasniegšanas veidiem un lī-
dzekļiem. Neskatoties uz intensīvo tikša-
nos un prezentāciju grafiku, arī vairāku 
stundu ilgajiem pārbraucieniem no vie-
nas valsts galvaspilsētas uz otru, pateico-
ties igauņu un lietuviešu BALTDEFCOL 
VŠVK kursabiedriem, bija iespēja iepazīt 
arī vēsturisko kultūrtelpu katrā no Balti-
jas valstu galvaspilsētām.

24. septembrī BALTDEFCOL VŠVK 
un mācībspēki apmeklēja Lietuvas Aizsar-
dzības ministriju Viļņā, kur tika iepazīsti-
nāti ar aizsardzības politikas plānošanas 
procesu un vadlīnijām. Studentiem bija 
iespēja uzdot jautājumus amatpersonām 
un izvaicāt detalizētāk par Lietuvas sais-
tībām ar Eiropas Savienību (ES), NATO 
un stratēģiskajiem partneriem aizsardzī-
bas un drošības jomā, spēju plānošanu un 
attīstību, kā arī enerģijas drošības jautāju-
miem. Dienas turpinājumā tika organizē-
ta ekskursija gida vadībā pa Viļņas vec-
pilsētu, bet noslēgumā — Lietuvas bruņo-
to spēku Mācību vadības pavēlniecības 
komandiera brigādes ģenerāļa Ģintauta 
Zenkeviča pieņemšana. 

Otrajā dienā Lietuvā bija iespēja ap-
meklēt Gaisa spēku bāzi Šauļos, kā arī tik-
ties ar Beļģijas Gaisa spēku karavīriem, 

kas pašlaik rotācijas kārtībā nodrošina Bal-
tijas valstu gaisa telpas patrulēšanu. Pirms 
pāris dienām Lietuvā bija norisinājusies 
Romas pāvesta Franciska vizīte, un šādās 
noskaņās pa ceļam no Šauļiem uz Rīgu 
BALTDEFCOL VŠVK apmeklēja Krustu 
kalnu, lai pieminētu Lietuvas tautas preto-
šanās kustības neatlaidīgo cīņu par brīvī-
bu un neatkarību PSRS okupācijas laikā.

Latvijā brigādes ģenerāļa I.  Ziediņa 
pieņemšana Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas (LNB) telpās pozitīvi pārsteidza lielā-
ko daļu BALTDEFCOL VŠVK studentu 
un personāla. Tie astoņi BALTDEFCOL 
VŠVK studenti, kas tika izraudzīti pār-
stāvēt kursu dažas dienas vēlāk LNB no-
tiekošajā Rīgas konferencē, ar nepacietī-
bu gaidīja iespēju iepazīt mūsu Gaismas 
pili. 

26. septembrī Latvijas Aizsardzības 
ministrijā BALTDEFCOL pārstāvji tikās 
ar parlamentāro sekretāru V.  Silenieku, 
Aizsardzības politikas departamenta di-
rektori G. Leitlandi. Krīzes vadības depar-
tamentu pārstāvēja Operāciju plānošanas 
nodaļas vadītājs A. Šnore un M. Spūlis. 
Minēto amatpersonu prezentācijas lieliski 
papildināja iepriekš analizēto saistībā ar 
Latvijas drošības politiku un stratēģiju. 
Uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšana 
un NATO integrācijas vienības uzdevumi 
un sinerģija uzskatāmi parādīja aizsardzī-
bas nozarē realizēto sistemātisko darbu, 
kā arī spēju un resursu apvienošanu, lai 
stiprinātu drošību un celtu pašaizsardzī-
bas spējas, noturību un gribu sabiedrībā 

VECĀKO 
ŠTĀBA VIRSNIEKU 
KURSS IEPAZĪST 
BALTIJAS VALSTU 
AIZSARDZĪBAS 
NOZARI

BALTDEFCOL
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pretnostatīt sevi austrumu kaimiņvalsts 
agresijai un neprognozējamībai. Lielākā 
daļa BALTDEFCOL VŠVK pirmo reizi de-
talizēti iepazinās ar NATO spēku integrā-
cijas vienību konceptu, kā arī konkrēti 
Latvijā esošās vienības lomu un uzdevu-
miem. Arī pēdējā prezentācija par Stratē-
ģiskās komunikācijas lomu, kā arī par 
STRATCOM izcilības centra misiju un 
uzdevumiem (STRATCOM COE) tika no-
vērtēta ar lielu interesi. 

Nākamajā dienā BALTDEFCOL VŠVK 
apmeklēja Ādažu militāro bāzi, kur tikās 
ar Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes komandieri pulkvedi I.  A.  Leji-
ņu, viņa vietnieku pulkvežleitnantu So-
niju Hatonu (Sonny Hatton), kā arī Kanā-
das vadītās NATO pastiprinātās klātbūt-
nes kaujas grupas (eFP Battle Group) vadī-
bu. BALTDEFCOL VŠVK guva apstipri-
nājumu iepriekš analīzē identificētajām 
atšķirībām starp trīs Baltijas valstīs izvie-
totajām eFP vienībām — lai gan Latvijā 

izvietotā Kanādas vadītā vienība sastāv 
no astoņu NATO valstu bruņoto spēku 
vienībām (Igaunijā un Lietuvā — eFP at-
tiecīgi 3 un 5 valstis), tā ir visvairāk inte-
grēta gan praktiskā ziņā Sauszemes spēku 
Mehanizētajā kājnieku brigādē, gan arī 
plānos un militāro mācību ciklā. Ādažu 
bāzē, vizītes laikā iepazīstoties ar infra-
struktūras objektu celtniecību un attīstī-
bu, varēja uzzināt arī par jau procesā eso-
šo NATO Briseles samita deklarācijā mi-
nēto NATO Daudznacionālās divīzijas 
«Ziemeļi» (NATO Multinational Division 
North) izveidi.

3B MK noslēgumā BALTDEFCOL 
VŠVK 28. septembrī apmeklēja Jūras spē-
ku bāzi Tallinā. Studenti tika pagodināti ar 
iespēju tikties ar Igaunijas Aizsardzības 
spēku komandieri un Igaunijas Aizsardzī-
bas līgas («Kaitseliit») komandieri, kā arī 
ar Igaunijas Aizsardzības ministrijas valsts 
sekretāru. Daudz interesantu jautājumu 
izskanēja augstajām amatpersonām, tādē-
jādi bija iespēja salīdzināt teoriju un poli-
tikas praksi un dažādās pieejas Baltijas 
valstu starpā attiecībā uz militārā perso-
nāla rezervju veidošanu un iepirkumu po-
litiku, turklāt uzzināt arī par Baltijas valstu 
sadarbības iespējām nākotnē.

Pēc atgriešanās Tartu, BALTDEFCOL 
VŠVK izdarīja kopsavilkumu par dzirdē-
to un redzēto mācību komandējuma lai-
kā. Tika izdarīti secinājumi, izvērtējot lī-
dzīgo un atšķirīgo trīs Baltijas valstu dro-
šības telpās, stratēģijās, nacionālajās inte-
resēs. Tie astoņi BALTDEFCOL VŠVK 
studenti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
ASV, Vācijas, Itālijas un Ukrainas, kas pār-
stāvēja kursu Rīgas konferencē, pēc atgrie-
šanās dalījās dzirdētajā konferences laikā. 
Šāda līmeņa konferences apmeklējums 

bija lieliska iespēja paraudzīties uz reģio-
nālās drošības un apdraudējuma jautāju-
miem no augstākā politiski stratēģiskā re-
dzes punkta un mācīties no augsta līmeņa 
pētniekiem un izpildvaras amatpersonām 
un lēmumu pieņēmējiem. Visas mācību 
komandējuma laikā gūtās zināšanas palī-
dzēs studijās izprast, kā valstu drošības 
stratēģijas tiek veidotas, ieviestas un kā 
analizētie stratēģiskā līmeņa dokumenti 
tiešā veidā ietekmē katras valsts militāro 
spēju attīstību un izvēles.    

Lielākais skaits studentu 
tradicionāli ir no Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas, bet 
šogad, Baltijas aizsardzības 
koledžas 20. gadadienas svinī
bu gadā, BALTDEFCOL  
VŠVK savu pieredzi un zinā
šanas papildina arī vecākie  
virsnieki no Kanādas, Dānijas, 
Gruzijas, Vācijas, Itālijas, 
Moldovas, Norvēģijas, Slovā
kijas, Ukrainas un Amerikas 
Savienotajām Valstīm.
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Augusta beigās Maskavā notika ikgadējais militāri patriotis-
kais pasākums — apbruņojuma izstāde jeb forums «Army 2018». 
Tajā tika demonstrēti Krievijas Bruņoto spēku rīcībā esošie un 
militāri rūpnieciskā kompleksa piedāvātie ieroči un kaujas tehni-
ka. Pārsvarā tie bija jau ilgus gadus zināmie modeļi, taču varēja 
atrast arī kaut ko jaunu.

Bruņutehnikas jomu pārstāvēja modernizētās kājnieku kau-
jas mašīnas BMP-1AM un BMP-2M, kuru galvenā atšķirība no 
bāzes modeļiem ir apbruņojums. Pirmajā gadījumā runa ir par 
bezapkalpes torni ar 30 mm kalibra automātisko lielgabalu un 
7,62 mm ložmetēju (līdzīga iekārta ir uzstādīta uz bruņutrans-
portiera BTR-82A). BMP-2M ir apbruņots ar tā saukto kaujas 
moduli, kas nes 30 mm lielgabalu, ložmetēju, automātisko gra-
nātšāvēju AG-30M un prettanku raķešu kompleksa «Kornet» ra-
ķešu konteinerus. Padomju laika kājnieku kaujas mašīnu moder-
nizācijas programmas liecina, ka šī tehnika vēl ilgi kalpos Krievi-
jas armijā.

Izmantojot kājnieku kaujas mašīnas BMP-3 bāzi, radīta paš-
gājēja zenītartilērijas iekārta 2S38 «Derivacija-PVO» ar 57 mm 
lielgabalu bezapkalpes tornī. Lielgabala šaušanas temps —  
120 šāvieni minūtē, šaušanas tālums ar lāzera novades šāviņiem 
sasniegs 6000 m, sniedzamība augstumā — 4500 m. Mērķu at-
klāšanai un uguns vadībai kalpo pasīvā optoelektroniskā apara-
tūra. Iznīcināmo objektu skaitā var ietilpt lidmašīnas un heli-
kopteri, «gaiss-zeme» klases raķetes, bezpilota lidaparāti, reak-
tīvās artilērijas šāviņi, kā arī virszemes mērķi. Programējamu 

JAUNUMI FORUMĀ 
«ARMY 2018»
1.

8.

2.

3. 4.
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detanatoru ieviešana ļaus radīt sprādzienu barjeru izvēlētajā 
attālumā. «Derivacija-PVO» apkalpē ir 3 cilvēki. Ražotāji piedā-
vā šo pašgājēju iekārtu pulka/brigādes līmeņa ieroču ZSU-23-4 
«Šilka» un «Tunguska» nomaiņai.

Izstādē tika demonstrēti vēl divi eksponāti uz BMP-3 ša - 
sijas — bezapkalpes bruņumašīnas «Vihrj» ar 30 mm un 57 mm 
lielgabaliem tālvadības virstorņa iekārtās. Atbilstoši taktiskajai 
situācijai apkalpe var atrasties mašīnā vai izmantot speciālu tāl-
vadības vai pusautomātisko režīmu. 

57 mm kalibrs, šķiet, iegūs arvien lielāku popularitāti Krievi-
jas armijā — šāda artilērijas iekārta Makavā tika demonstrēta arī 
uz smagās unificētās kāpurķēzu platformas «Armata». Turklāt ar 
«Uralvagonzavod» noslēgtais līgums paredz, ka 2018.—2019. ga-
dā Krievijas Aizsardzības ministrijai ir jāsaņem 132 platformas 
«Armata» — T-14 kaujas tanki trim smago tanku bataljoniem, 
smagās kājnieku kaujas mašīnas T-15 motostrēlnieku bataljonam 
un remonta un evakuācijas bruņumašīnas T-16 vienai remonta 
un evakuācijas rotai. Tātad kopumā Krievijas Sauszemes kara-
spēks tuvāko divu gadu laikā papildināsies ar oriģinālu smago 
tanku pulku.

Jaunus artilērijas ieročus forumā «Armija 2018» pārstāvēja 
vieglā reaktīvās artilērijas iekārta «Seļ» uz apvidus automobiļa 
UAZ «Cargo» šasijas. Četri desmitstobru moduļi šauj ar taktis-
kajā aviācijā lietotajām vieglajām 80 mm kalibra raķetēm. Mu-
nīcija — šķembu fugasa, apgaismošanas, dūmu, mīnu, pasīvo 
radiotraucējumu raķetes, to lidojuma tālums — līdz 6000 m, ap-
kalpe — divi cilvēki. Krievijas kontekstā šāda ieroču sistēma iz-
skatās visai neparasti — vieglās reaktīvās artilērijas iekārtas mūs-
dienās plaši izmanto partizānu un teroristu grupējumi atbilstoši 
«hit and run» taktikai.

Krievijas kaujas inženieru karaspēkam ir paredzēta izstādē 
demonstrētā universālā kaujas inženieru mašīna UBIM, bruņo-
tais buldozers B10M2, riteņu buldozers ekskavators KDM un 
smagais mehanizētais tilts TMM-3M2.

UBIM apvieno sapieru tanka un atmīnēšanas bruņumašīnas, 
kā arī remonta un evakuācijas bruņumašīnas funkcionālās ie-
spējas. Šo uzdevumu izpildi nodrošina buldozera lāpsta, celtnis 
ekskavators, vinčas. Šasija ir konstruēta, izmantojot kaujas tanku 
T-72 un T-90 mezglus un agregātus. Kaujas masa — 55 tonnas, 
apkalpe — komandieris un mehāniķis.

JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

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

8.
5.

6.

7.

7.

1. Modernizētā kājnieku kaujas mašīna BMP-1AM  
«Basurmaņin».

2. Modernizētā kājnieku kaujas mašīna BMP-2M ar kaujas 
moduli «Berežok».

3. Pašgājēja zenītartilērijas iekārta 2S38 «Derivacija-PVO».

4. Duālās vadības bruņumašīna «Vihrj» uz BMP-3 bāzes.

5. Kājnieku kaujas mašīna T-15 «Armata» ar 57 mm lielgaba-
lu bezapkalpes tornī.

6. Vieglā 40 stobru 80 mm reaktīvās artilērijas iekārta «Seļ».

7. Universālā kaujas inženieru mašīna UBIM.

8. Mehanizētais tilts TMM-3M2.  
Bāzes mašīna — KamAZ-53501, pilna masa — 20,75 t, 
posma garums — 10,5 m, celtspēja — 60 t,  
uzstādīšanas laiks — 45 min.
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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 numurā.

Bija nepieciešams gandrīz viss 
2014.  gads, lai Somijas politiskās 
iestādes atzītu, ka Eiropas drošības 
situācija tik ātri neuzlabosies. To-
mēr 2014. gada beigās sāka mainī-
ties līdzsvars starp dialogu un at-

klātu runāšanu par (militāro) atturēšanu. Publiskajā telpā parādī-
jās skaidrojums par to, kāds ir Somijas drošības naratīvs. Prezi-
denta Nīnistes izteiktais raksturojums ir kļuvis par metaforu, kas 
raksturo Somijas atbildi uz mainīto drošības vidi: krēsls ar četrām 
kājām. Somijas drošības politikas četras kājas tika raksturotas šā-
di: (1) uzticama valsts aizsardzība; (2) starptautiskās divpusējās 
un daudzpusējās sadarbības pastiprināšanas tīkls; (3) funkcionē-
jošas attiecības ar kaimiņvalstīm/Krieviju un (4) starptautisko 
likumu un normu ievērošana. Prezidenta Nīnistes runā, kurā tika 
izklāstīta četrkājaina krēsla pieeja, galvenā ideja par uzticamu 
valsts aizsardzību bija tā, ka visos gadījumos Somijas aizsardzībai 
bija jārada spēcīga atturēšana no draudiem vai militāru spēku iz-
mantošanas pret Somiju. Prezidents Nīniste uzsvēra, ka uzticamī-
bu veido griba aizsargāt, militārās tehnoloģijas un taktika un ka 
šīm lietām ir jābūt līdzsvarā. Pēc tam viņš izteica galveno vēstīju-
mu saskaņā ar parlamenta ziņojumu, kas tika publicēts tikai mē-
nesi iepriekš, proti, lai gan bija spiediens samazināt valsts budže-
tu, bija jānodrošina aizsardzības iepirkums.2

Līdz 2016. gadam bija gandrīz vienprātīga parlamenta vie-
nošanās par aizsardzības budžeta palielināšanu. Tas ir atspogu-
ļots 2016.  gada ārpolitikas un drošības politikas ziņojumā un 
2017. gada valdības ziņojumā par aizsardzību; pirmais raksturoja 
pasliktināšanos drošības vidē, un otrs — neseno Somijas aizsar-
dzības stāvokli un pastāvīgos centienus to stiprināt un attīstīt.3 
Politiskās vienprātības līmeni raksturo projekti, ar kuriem tiek 
aizstāta pašreizējā «Hornet» reaktīvo lidmašīnu flote un tiek iegā-
dāta jauna kuģu kategorija jūras spēkiem. Abi projekti ir atzī-
mēti kā «stratēģiskie projekti», kas ir integrēti valsts aizsardzības 
plānošanā, bet tiek finansēti ārpus parastā aizsardzības budžeta. 
Oficiāli neviens no projektiem nav atbilde uz mainīto drošības 
vidi, bet gandrīz vienbalsīgs atbalsts to finansēšanai, neņemot vē-
rā paredzamās iegādes izmaksas no 8,2 līdz 11,2 miljardiem eiro, 
liecina, ka tas notiek Ukrainas krīzes ietekmē.

Kopumā Somijas drošības iestāžu un politiķu veiktie pasāku-
mi kopš 2014. gada nav izraisījuši ievērojamus sabiedrības iebil-
dumus. Tas var būt saistīts ar sabiedrības mainīto uztveri par dro-
šības vidi Eiropā. Tas, kas nav būtiski mainījies, ir somu viedoklis 
par to, kā jāveido atturēšana; atbalsts iestāšanās iespējai militārā 
aliansē faktiski ir mazinājies.

Aplūkojot Aizsardzības informācijas padomes 2017. gada ru-
dens datus, lai arī par atturēšanu kā tādu netiek jautāts, somu vie-
dokļi par vairākiem jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar atturēšanas 
veidošanu, ir diezgan stabili. No 20 līdz 30 procentiem atbalsta 
dalību NATO, un 67 procenti ir pret to. Jautājumā par to, kā iespē-
jamā Somijas dalība NATO ietekmēs Somijas un somu drošību, 
29 procenti uzskata, ka tas palielinātu drošību, bet 42 procenti 
uzskata, ka tas mazinātu drošību, un 17 procenti uzskata, ka dalī-
ba NATO neietekmēs Somijas drošību. Pēdējos desmit gados šie 
uzskati par ieguvumu drošībai saistībā ar dalību NATO ir bijuši 
diezgan stabili.

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Somijas iedzīvotāji 
nevēlas paplašinātas atturēšanas iespējas militāras alianses veidā 
gan konceptuāli, gan tieši, iestājoties NATO. Somijas aizsardzības 
pasākumu un izdevumu palielinājums — galvenās atturēšanas 
stiprināšana — tiek uzskatīts par vēlamo reakciju uz izmaiņām 
drošības vidē.

Somijas bruņoto spēku īstenotie pasākumi fokusējās uz re-
aģēšanas laika saīsinājumu, lai ātri un atbilstoši reaģētu uz vairā-
kiem hibrīddraudu gadījumiem. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar 
gatavību un vēl ciešāku sadarbību starp iestādēm, jo īpaši policiju, 
robežsardzi un Aizsardzības spēkiem. Zemo tūlītējās gatavības 
līmeni 2014. gadā apliecina tas, ka lielākajā daļā gadījumu, ja da-
žu dienu laikā Somijas valdībai būtu nepieciešamas apmācītas 
armijas vienības, tai būtu pieejami tikai daži īpašo bruņoto spēku 
bataljoni. Līdz ar to valdība fokusējās uz paaugstinātu starpsek-
toru sadarbību un veica nepieciešamos precizējumus esošajos 
normatīvajos aktos, lai nodrošinātu «pelēkās zonas nepilnību» 
novēršanu. Papildu pasākumi tikai veikti, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju, liedzot potenciālajam pretiniekam jebkādas iespēja-
mās priekšrocības no darbībām, kas uzspiestu Somijas sabiedrī-
bai (politisku) paklausību.

Tā kā Somijai nav pilnībā jāmaina sava pieeja nacionālajai 
aizsardzībai, no ārpuses var šķist, ka no 2014. līdz 2017. gadam 
Somija nav reaģējusi tik spēcīgi kā citi. Lai gan daļēji tā ir taisnī-
ba, tomēr tas atspoguļo arī atšķirības komunikācijas kultūrā. 
Somijas drošības un aizsardzības iestādes bieži izvēlas pieeju «ne-
runāt». Lai gan šai pieejai ir savas priekšrocības, no atturēšanas 
viedokļa tas ir nedaudz problemātiski. Ņemot vērā, ka tas zinā-
mā mērā ir novēloti, Somijas militārie spēki, policija un robež-
sargi ir sākuši ziņot par savu gatavību un spējām, izmantojot da-
žādus plašsaziņas līdzekļus, sniedzot vairāk interviju un aktīvi 
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darbojoties dažādās sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās. Var 
identificēt arī dažas somiem neierasti skaidras un tiešas stratē-
ģiskās ziņojumu kampaņas, jo īpaši videoklipos, kas ir izvietoti 
Aizsardzības spēku vietnēs «YouTube» kanālā.

Somijas Aizsardzības spēku nozīmīgākie jauninājumi kopš 
2014. gada ir organizēt mācības un veikt citas darbības, lai paaug-
stinātu gatavību. Pārsvarā šīs pārmaiņas var redzēt armijā, taču 
pat Jūras un Gaisa spēki ir saīsinājuši savu reaģēšanas laiku un, 
vēl svarīgāk — uzlabojuši spēju ātri reaģēt daudz lielākā apjomā. 
Armijai vislielākās ar gatavību saistītās pārmaiņas bija reaģēt-
spējīgu vienību izveidošana, kuras veido karavīri un kadru per-
sonāls, ko papildina rezervisti, kuri ir piekrituši tūlītējai pieeja-
mībai. Tas nodrošina, ka dažu stundu laikā armija var izvietot 
tūkstošiem mācītu un aprīkotu karavīru vienībās ar izlūkošanas, 
netiešas uguns (artilērijas), inženierijas, loģistikas un gaisa aiz-
sardzības spējām.

Somijas Gaisa spēki ir arī atklāti paziņojuši par saviem opera-
tīvajiem uzdevumiem, piemēram, lidmašīnu identificēšanu, kas 
lido tuvu Somijas gaisa telpai vai šķērso to. Daļēji tā ir atbilde uz 
pieaugošo informācijas izplatīšanas tempu, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus; lidmašīnu vērotāji var redzēt un publicēt 
sociālajos tīklos Somijas armijas kaujas lidmašīnu pacelšanos, un 
civiliedzīvotāji ziņo par ātrgaitas lidojumiem robežas virzienā. 
Tomēr Gaisa spēki ir centušies uzsvērt savu gatavību rīkoties spē-
cīgi un ātri. Piemēram, 2014. gada augustā krievu lidmašīnas vie-
nā nedēļā trīs reizes pārkāpa Somijas gaisa telpu, un ne visi pār-
kāpumi tika atzīti par nejaušiem. Somijas Gaisa spēki pārvietoja 
iznīcinātājus «Hornet» uz Helsinku-Vantā lidostu, tādējādi ļaujot 
ātrāk pārtvert lidmašīnas, kas lido gar Somijas dienvidu robežu. 
Šo publisko signālu papildināja signāli, kas netika raidīti publiski, 
proti, Somija pielāgoja dažus savus sensorus/radarus, lai ārējiem 
novērotājiem darītu zināmu, ka ir palielinājusi gatavību.

Arī Somijas Jūras spēkos ir notikušas organizatoriskas pār-
maiņas. Daudz plašākais Aizsardzības spēku organizatoriskais 
pārskats tika pabeigts 2012. gadā un ieviests līdz 2015. gadam. Lai 
gan tas publiski ir mazāk izskanējis, dažām flotes vienībām pēdē-
jos četros gados bija jāiesaistās ievērojami aktīvākās «teritoriālās 
integritātes/drošības» operācijās nekā iepriekš. Jūras operāciju 
rakstura dēļ tām bija mazāka publicitāte salīdzinājumā ar gaisa 
operācijām. Vienīgais izņēmums ir brīdinājuma dziļumbumbu 
palaišana operācijas laikā ārpus Helsinkiem 2015. gada aprīlī. Tā 
kā zemūdens kuģi nebija iespējams oficiāli identificēt, vairums 
uzskata, ka tā bijusi Krievijas zemūdene. Tāpat kā Gaisa spēkiem 
un armijai, arī Jūras spēkiem ir bijusi iespēja pārbaudīt gan teri-
toriālās integritātes nodrošināšanas gatavību, gan gatavību strau-
ji palielināt operāciju apjomu, ko flote varētu īstenot krīzes si-
tuācijās.

Savu gatavību ir paaugstinājusi arī Somijas robežsardze un 
policija. Miera laikā Somijas robežsargi darbojas Iekšlietu mini-
strijas pakļautībā, bet krīzes apstākļos viņus var iekļaut Aizsardzī-
bas spēku komandā. Somijas robežsardzei kopš tās izveidošanas 
bijusi nozīmīga loma Somijas aizsardzībā. Aukstā kara laikā un 
līdz aptuveni 2015.—2016.  gadam šī loma daudziem šķita ne-
skaidra, taču robežsargu svarīgākās atbildības jomas bija skaidras 
visiem, kuri ir iesaistīti Somijas aizsardzības plānošanā, kā arī 
tiem, kuri notiekošajam rūpīgi sekoja.

Arī Somijas policijas loma nacionālajā drošībā ir palielinā-
jusies, jo robežlīnija, kas nošķir iekšējo un ārējo drošību, ir izzu-
dusi jaunajā Eiropas drošības vidē. Ņemot vērā dažādus hib-
rīddraudu scenārijus, policija pēdējos piecos gados ir vairāk ie-
saistījusies militāristu vadītajās mācībās, «Kajaani 17» uzdevumā 

pat lietojot lāzera simulatora rīkus, kurus militārie spēki izman-
toja lauka vingrinājumos. No arvien pieaugošās atturēšanas skat-
punkta militārās, robežsardzes un policijas pastiprinātās sadarbī-
bas galvenā iezīme ir mazināt plaisas starp varu un spējām, ko 
hibrīduzbrukuma laikā varētu mēģināt izmantot. Reaģēšanas 
laiki ir saīsināti, un mācību skaits ir pieaudzis, īpaši daudzlīmeņu 
mācības, kur tiek izspēlētas simulētas situācijas, lai atklātu, kur 
eksistē iespējamās plaisas. Tiek aplūkots arī operāciju juridiskais 
pamats, kas liek iestādēm izlemt, kam konkrētajā scenārijā ir vis-
labākā oficiālā juridiskā vara.

Mazāka apjoma vingrinājumos gūtās mācības tiek iekļautas 
lielākās vairāku institūciju mācībās, kas notiek divas reizes gadā 
reģionālā līmenī visā Somijā. «Kymi 217», «Satakunta  17» un 
«Kajaani  17» mācības, kas notika 2017.  gada rudenī (katrā no 
tām bija vairāk nekā tūkstotis dalībnieku), apliecina, ka tagad 
mācībās iesaista vietējo un reģionālo policiju, veselības, glābša-
nas, ekonomisko un sociālo struktūru pārstāvjus, kā arī robežsar-
gu un militārās vienības, kuras veido karavīru, rezervistu un kad-
ru personāls. Mācību mērķis ir uzlabot sadarbību, tādējādi palie-
linot sabiedrības izturību, veicinot nacionālo atturēšanas (priekš-
rocību nolieguma) stratēģiju.

Somijas valdība ir izdarījusi vairākas izmaiņas tiesību aktos, 
kas regulē nacionālo drošību. To mērķis ir sniegt drošības iestā-
dēm nepieciešamo juridisko pamatu, saskaņā ar kuru jārīkojas 
pat pirms valsts ārkārtas likumu pieņemšanas. Piemēram, Somi-
jas Kriminālkodekss un Teritoriālās uzraudzības likums tika gro-
zīti 2017.  gadā, lai Somijas Aizsardzības spēki un robežsardze 
varētu izmantot militāro spēku pret personām, kuras darbojas 
bez pazīšanās zīmēm («zaļie vīriņi») pat pirms ārkārtas likumu 
stāšanās spēkā. Vēl — rezervistus tagad uzreiz var iesaukt kvalifi-
kācijas celšanas kursos, nevis ar paziņošanu trīs mēnešus iepriekš, 
kā tas bija jādara agrāk. Spēkā esošā likuma jaunā interpretācija 
ļauj arī izmantot iesauktos, kuri nav vēl pabeiguši mācības, saistī-
bā ar nacionālo aizsardzību, tādējādi efektīvi atgriežoties pie auk-
stā kara prakses.

Šajā laikā Somija ir arī grozījusi savus tiesību aktus, lai tā va-
rētu sniegt un saņemt militāro palīdzību. Kaut arī nepieciešamība 
grozīt tiesību aktus atklājās jau agrāk, Francijas aktivizētais Lisa-
bonas līguma 42.7. pants kā daļēja atbilde uz teroristu uzbruku-
miem Parīzē 2015. gadā paātrināja Somijas valdības centienus. 
Pēc Ārlietu ministrijas ziņojuma, minētie tiesību akti ir stājušies 
spēkā. Tātad ir juridisks pamats darbībām, ko krīzes brīdī Somija 
veiktu, ja gribētu izmantot attālināto atturēšanu.

Turpinājums nākamajā numurā.

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 Niinistö, S. (2014). Tasavallan Presidentti Sauli  
Niinistön Puhe 211. Valtakunnallisen  
Maanpuolustuskurssin Avajaisissa. November 11, 2014. 

3 Lai arī pabeigts 2014. gada oktobrī, parlamentārais ziņo-
jums tika uzsākts 2013. gada beigās; tas liecina, ka Somijas 
militārā situācija turpmāk un tās atturēšanas vērtīgums bija 
darba kārtības jautājums jau līdz 2014. gada pavasarim.
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Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

Aizsardzības ministrija spērusi nozīmīgu soli Latvijas 
militārās industrijas atbalstam — šoruden pirmo reizi  
tika izsludināts grantu konkurss militāra vai divējāda  
lietojuma produktu atbalstam. Iespēja saņemt finansiālo  
atbalstu savu produktu ražošanai vai izstrādei var dot  
jūtamu impulsu Latvijas mazajiem un vidējiem  
uzņēmumiem, kas domā izvērsties šajā ražošanas jomā  
vai kam jau ir savas iestrādes, ko nepieciešams attīstīt.

Konkurss veidots maksimāli vienkārši, bez liekiem papīru 
kalniem un formalitātēm, lai iespējami atvieglotu uzņēmēju ceļu 
līdz pieteikumam un dalībai konkursā, skaidro Aizsardzības mi-
nistrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas de-
partamenta Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļas vadītājs 
Mārtiņš Mežulis. Vienlaikus ir izveidoti pietiekami skaidri un 
vienkārši nosacījumi, kas pretendentiem jāievēro. «Būtībā te nav 
nekas sarežģīts — mēs no savas puses meklējam reālus projektus, 
kam sniegt atbalstu uz līdzfinansējuma pamata. Protams, mini-
strija no savas puses grib būt pārliecināta par projekta nopietnī-
bu, redzēt, ka arī pats uzņēmējs tic savai lietai un ir gatavs riskēt 
un ieguldīt savus līdzekļus.»

Atbilstoši konkursa nosacījumiem 2019. gadā atbalsta līme-
nis ir salīdzinoši neliels — 50 000 eiro no Latvijas valsts budžeta. 
«Jāsaprot, ka mūsu aizsardzības nozarei šāda pieredze ir pilnīgs 
jaunums, mēs to darām pirmo reizi, varētu teikt — testa režīmā. 
Arī mums ir jāuzkrāj pieredze un jāizdara savi secinājumi, kā 
pilnveidot šo atbalsta mehānismu,» teic M. Mežulis. Gadu vēlāk 

pieejamais finansējums ievērojami pieaugs — līdzīgi kā kaimiņ-
valstī Igaunijā, kur šāda prakse jau ir aprobēta, tas sasniegs 
400 000 eiro līmeni. Atbilstoši Igaunijas pieredzei vidējā atbalsta 
summa vienam uzņēmumam ir līdz 60 000 eiro.

Strādājot pie mūsu aizsardzības nozares atbalsta mehānisma, 
Aizsardzības ministrijas eksperti daudz konsultējušies ar citām 
valsts struktūrām, kam šajā jomā jau ir uzkrāta pieredze, piemē-
ram, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Grantu projektā īpaši tiek akcentēta iespēja iesniedzamajos 
projektos iesaistīt pētniecisko aspektu — par pētnieku piesaisti 
vai pētījumu rezultātu izmantošanu tiek piešķirti īpaši bonusi. 
Pašiem pētniekiem praktiski projekta realizēšanā nav jāpiedalās, 
taču viņu darba rezultātu iekļaušana piedāvājumā var panākt 
projekta līdzfinansējuma pieaugumu. Standartā tas ir 50%, bet ar 
pētnieku vai viņu darba rezultātu iesaisti — 75%. Arī projektu 
vērtēšanas gaitā darbiem, kuru pamatā ir nopietna pētnieciskā 
bāze, būs lielākas priekšrocības. Īpaša interese ir par sākotnēji 
identificētajām lietišķās pētniecības jomām un konkrētiem risi-
nājumiem bezpilota transporta sistēmu, munīcijas ražošanas, 
tekstilizstrādājumu un pārtikas, IKT un citās jomās. Aizsardzības 
ministrijas pārstāvis min, ka ministrija cer, ka granti sniegs arī 
labu pamatu uzņēmēju pieteikumiem Eiropas Aizsardzības fonda 
finansējumam tuvākajos gados.

Uzsākto grantu programmu nevajadzētu vērtēt tikai kā me-
hānismu, kas ļauj uzņēmumiem piekļūt atbalsta finansējumam. 
«Tā ir arī juridiski korekta iespēja Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem sniegt atbalstu sev interesantiem un perspektīviem pro-
jektiem, tostarp atbalstot to testēšanu,» norāda M. Mežulis. Arī 
iepriekš uzņēmēji nereti vērsušies ministrijā ar lūgumu dot vi-
ņiem iespēju testēt savus produktus, piemēram, Ādažu bāzē, taču 

GRANTU PROGRAMMA 
VEICINĀS LATVIJAS UZŅĒMUMU 
UN PĒTNIEKU IESAISTI 
AIZSARDZĪBAS INDUSTRIJĀ
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līdz šim tam nebija juridiski korekta pamata  — šāda atbalsta 
sniegšanu varēja traktēt kā valsts līdzekļu nelietderīgu izšķērdē-
šanu. Tagad šāda iespēja ir, tāpēc prototipu testēšana uzņēmējiem 
kļūs krietni vieglāka — «atbalsts tāpat attiecas uz prototipu izga-
tavošanu, demon strējumiem, pilotprojektiem, jaunu vai uzlabotu 
produktu, procesu vai pakalpojumu radīšanu un testēšanu,» 
teikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 544 «Kārtība, kādā Aiz-
sardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divē-
jāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam». «Arī tas ir viens 
no aspektiem, kas palīdz uzņēmējiem piekļūt militārajai industri-
jai,» uzsver M. Mežulis.

Tieši tāpat jaunā iniciatīva nav uzskatāma tikai par instru-
mentu, kas palīdz bruņotajiem spēkiem iegūt sev interesējošās 
iestrādes. «Uz šo resursu mēs skatāmies ilgtermiņā, vērtējot to kā 
militārās industrijas attīstības dzinuli. Ar to, cerams, tiks dots im-
pulss uzņēmumu, pētnieciskās jomas, dažādu inovāciju un kopē-
jās intereses pieaugumam par aizsardzības jomu, kas rezultātā 
attīstīs arī mūsu tautsaimniecību. Galu galā, aukstā kara laikā 
tieši aizsardzības industrija radīja un virzīja industrijas inovāci-
jas, turpretī tagad dominē civilā joma,» stāsta M. Mežulis.

Visādā ziņā grantu programma nav vienīgais instruments to 
uzņēmumu atbalstam, kuri varētu būt interesanti militārās indu-
strijas attīstībai. Gadu gaitā ir izveidojušies arī vairāki citi atbalsta 
virzieni, piemēram, vietējo apakšuzņēmēju piesaistīšana lielajos 
aizsardzības nozares iepirkumos, vietējo uzņēmēju iesaistīšana 
piegāžu drošības nodrošināšanā utt. Ne mazāk būtiska ir arī šo 
uzņēmumu eksportspējas veicināšana, piemēram, sniedzot at-
balstu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas  
un uzņēmumu dalībai starptautiskās militārās jomas izstādēs. 
«Šis atbalsts nav mērāms tikai naudā, tikpat svarīga vai pat svarī-
gāka ir arī valsts vadošo amatpersonu dalība pasākumā. Tā ir vi-
sai izplatīta prakse pasaulē  — valsts pirmo personu klātbūtne, 
protams, vairo interesi par valsts piedāvājumu kopumā. Nereti 
valstu vadošo amatpersonu tikšanās tiek organizētas tieši izstāžu 
laikā,» skaidro M. Mežulis.

Izsludinātais grantu projekts faktiski ir atbilde uz uzņēmēju 
pieprasījumu. «Iepriekš mēs esam runājuši ar ļoti daudziem uz-
ņēmumiem, kam jau ir savas iestrādes. Mums ir izveidota sava 
kontaktliste, un interese par šo piedāvājumu ir jūtama. No savas 
puses mēs to vēl plānojam veicināt, gan turpinot konsultācijas ar 
jau zināmajiem uzņēmumiem, gan informējot par savu piedāvā-
jumu tos uzņēmējus, kas vēl tikai domā par šo iespēju,» norāda 
M. Mežulis. 

Uzņēmējam, kurš apsver iespēju iesaistīties projektā, būtu rū-
pīgi jāseko līdzi informācijai ministrijas mājaslapai, kur tiks pub-
licētas ziņas par gaidāmajiem informatīvajiem pasākumiem. 
Līdztekus ir svarīgi iepazīties ar dokumentu bāzi, kas regulē šo 
jomu, īpašu vērību pievēršot normatīvajiem aktiem, kas apraksta 
militāras nozīmes preču apriti. Ministrijai ir zināmi vairāki gadī-
jumi, kad uzņēmēji izstrādājuši produktu, kas atbilst šai katego-
rijai, pat nezinot, ka pārkāpj likuma normas, kas draud ar visai 
nopietnām sankcijām par neregulētu šādas produkcijas ražošanu. 
Jāseko līdzi arī katra izsludinātā grantu konkursa nolikumam, jo 
uz katru uzsaukumu tiks gatavots jauns nolikums, kas varētu at-
šķirties no iepriekšējiem. Visādā ziņā par jebkuru interesējošo 
jautājumu var rakstīt uz Aizsardzības ministriju, izmantojot 
e-pasta adresi industrija@mod.gov.lv.   

P.S. Par grantu programmu aizsardzības nozarē lasiet arī 
«Tēvijas Sarga» jūlija numurā — T. Taivo rakstā  

«Aizsardzības nozare gaida Latvijas uzņēmējus un pētniekus».

ZEMESSARDZES 
ORĶESTRIS 
LATVIJAS SIMTGADEI

No šā gada 28. oktobra līdz 6. novembrim Latvijas Republi-
kas Zemessardzes orķestra saksofonu kvartets un orķestra diri-
ģents kapteinis Andis Karelis ar koncertiem viesojas Kanādā.

Saksofonu kvartets, kurā muzicējošās mūziķes ieguvušas at-
pazīstamību arī kā saksofonu kvarteta n[ex]t move dalībnieces, 
ieplānojis sniegt koncertus Kanādas Bruņoto spēku karavīriem, 
virsniekiem un veterāniem, kā arī koncertēt Latvijas vēstniecības 
organizētajā Latvijas simtgades pasākumā un muzikāli kuplināt 
«Vimy» militārā apbalvojuma pasniegšanas ceremoniju.

Vizītes laikā sadarbības ietvaros paredzēts arī koncerts ar 
Kanādas Bruņoto spēku centrālo orķestri. Koncertā kā viesdiri-
ģents piedalīsies kapteinis Andis Karelis, atskaņojot saksofonis-
tes un komponistes Ingas Meijeres kompozīciju pūtēju orķestrim 
«Daugavas ledus ceļš». 

Liels paldies par atbalstu koncertvizītes plānošanā un atbal-
stīšanā Latvijas militārajam atašejam Kanādā pulkvežleitnantam 
Agrim Ozoliņam un Latvijas vēstniecībai Kanādā.

Pēc atgriešanās no vizītes Kanādā mūziķi un diriģents ielūdz 
klausītājus apmeklēt Zemessardzes orķestra gadadienas koncer-
tu, kas notiks šā gada 24. novembrī  pulksten 15 Nacionālās bib-
liotēkas Ziedoņa zālē. Koncertā piedalīsies arī Zemessardzes 
bigbends un koris «Stars», kā arī Somijas latviešu koris «Ziemeļ-
meita». Ieeja koncertā — bezmaksas.

Foto — Ansis Klucis / www fotoaka lv.
Pēc Zemessardzes orķestra publicitātes materiāliem 

sagatavojusi Z. Krauze.
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3. oktobrī — Rīgas prese ziņo, ka pilsētas kara ķēķos ik dienas 
saņem ēdienu 90 000 cilvēku, darbojas 12 pilsētas ēdienu nami, 
kuros pusdienas un vakariņas ik dienas saņem 7000 iedzīvotāji,  
3 «pilsoņu mitekļi» (ikdienas rīta kafija, pusdienas un vakariņas 
par 2,50 markām — 6000 cilvēki), 61 skolā izsniedz siltu tumi un 
maizi, dažreiz arī pienu (17 000 bērnu).

4.—5. oktobrī — Daugavpilī notiek Latgales Centrālās zemes 
padomes sēde, par priekšsēdētāju ievēlē R. Engelhardu, izstrādā 
rezolūciju, kurā vēlreiz uzsver iedzīvotāju vēlmi pievienoties Vid-
zemes un Kurzemes guberņai, bet Vācijas valdība lūgta neatdot 
Latgali «no austrumiem draudošajai anarhijai un visa veida kul-
tūras iznīcināšanai, nolemj sūtīt pārstāvjus uz Berlīni, Kauņu un 
Rīgu, ievēlēta Latgales pārvaldīšanas centrālā komiteja 3 latviešu, 
2 poļu un 1 vācieša sastāvā, kurai jāstrādā Daugavpilī.

5. oktobrī — Rīgas prese ziņo, ka maize pilsētā maksā ne ma-
zāk par 2 markām mārciņā.

10. oktobrī — sakarā ar klīstošajām baumām vācu karaspē-
ka pavēlnieks Baltijas zemēs fon Kathens oficiāli paziņo, ka Bal-
tiju apsargājošie karapulki zemi neatstās ne zem kādiem apstāk-
ļiem, kamēr nebūs nodibināta varas pilna valdība. Rēzeknē ie-
rodas Krievijas Ziemeļu korpusa vadības pārstāvji no Pleskavas 
(ģenerālmajors Vandams u.c.), lai organizētu bruņotu vienību 
veidošanu.

11. oktobrī — Latgales zemstu sapulces pārstāvis iesniedz 
Vācijas valsts kancleram lūgumu neizvest vācu karaspēku no Lat-
gales līdz miera noslēgšanai Rietumos.

13. oktobrī — Rēzeknē notiek Krievijas Ziemeļu korpusa or-
ganizācijas sapulce, tiek nolemts dibināt no brīvprātīgajiem kor-
pusa nodaļu, par komandieri ieceļ pulkvedi Mihailu Afanasjevu. 

14. oktobrī — Rīgā svinīgi atklāta Baltijas Tehniskā augstsko-
la, piedalās vācu 8. armijas pavēlniecība u.c.

15. oktobrī — Rīgas policijas priekšnieks organizē pirmo 
tautību pārstāvju apspriedi pašaizsardzības spēku organizācijas 
jautājumā, latvieši neierodas, nolemts tos turpmāk atgādāt ar 
varu. Troickā, Orenburgas guberņā, ar Samaras pagaidu tautas 
valdības atļauju izveidots 1. Latvijas atbrīvošanas bataljons. 
Darbību atjauno Krustpils lauksaimniecības biedrības Zemko-
pības skola. Pirmā pilnā Latvju operas izrāde Rīgas 2. pilsētas 
teātrī. Daugavpilī Latgales Centrālā zemes padome otrajā sēdē 
spriež par pašaizsardzības vienību organizēšanu, ievēlē pašaiz-
sardzības komiteju piecu cilvēku sastāvā.

16. oktobrī — Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas zemes 
padomei nodots Vācijas ķeizara 22. septembrī parakstīts akts, ku-
rā «šie zemes gabali» atzīti par «brīviem un neatkarīgiem». Rīgā 
Vidzemes mācītāju sinodes sēdē superintendants savā uzrunā 
kara laiku sadala trīs periodos: cara valdības radītais «nacionālis-
tiskais» posms ar «mākslīgi uzkurinātu nacionālu sajūsmu», Feb-
ruāra revolūcijas radītā sajukuma posms un «šķiru cīņas» periods.  

17. oktobrī — tautību pārstāvju apspriede pašaizsardzības 
spēku organizēšanā, no latviešiem piedalās Ernests Alksnis u.c. 
Rīgā kartupeļu cena sasniegusi 70 feniņus par mārciņu. 

19. oktobrī — Rīgā pienāk kārtējais bēgļu ešelons no Krie-
vijas, starp 1200 bēgļiem daudz ebreju, sadalīti pa karantīnām. 
Prese ziņo, ka tiek gatavots 9. bēgļu ešelons uz Krieviju.

19.—20. oktobrī — Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas 
zemes padomes sēde Rīgā. Pieņem lēmumu izveidot apvienotu 
zemes padomi ar Kurzemi, ievēlēt no visām aprindām un tautī-
bām sastāvošu Zemes komisiju, sastādīt Baltijas valsts Pagaidu 
valdību, jālūdz Vācijas valsts militāra aizsardzība.

PIRMS 100 GADIEM: 

1918. GADA 
NOTIKUMU  
HRONOLOĢIJA 
LATVIJĀ

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

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

Materiāls apkopots, izmantojot presi, atmiņas, 
arhīva avotus, kā arī zinātnieku darbus. Publicētā 
hronoloģija neietver vēsturnieka komentārus par 
tiem. Galvenā uzmanība pievērsta notikumiem 
Latvijā, par norisēm Pilsoņu kara pārņemtajā 
Krievijā, kur joprojām bija spiestas uzturēties 
milzīgas latviešu bēgļu masas un karā iesaistīta 
Latviešu padomju strēlnieku divīzija, minot 
vienīgi svarīgāko.  �Turpinājums 28. lpp.
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Juris Ciganovs, 
Dr. hist. 

1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas 
2. teātrī (tag. Nacionālais teātris) prokla-
mēja Latvijas Republiku un apstiprināja 
Pagaidu valdību. Neatkarīgas Latvijas ide-
jas sludinātāja Latvijas Tautas padome, 
kas bija dibināta dienu pirms valsts pro-
klamēšanas — 1918. gada 17. novembrī, 
tobrīd vismazāk domāja par jaunās valsts 
aizsardzību. Bruņoto spēku veidošana to-
brīd nebija dienas kārtībā, paredzot valsts 
robežu aizsardzību uzticēt Iekšlietu mi-
nistrijai. Latvija bija vācu okupācijas varā 
un faktiskais noteicējs bija Vācijas valdī-
bas 15. novembrī ieceltais pilnvarotais 
pārstāvis Augusts Vinnigs. Saskaņā ar 
1918. gada 11. novembra Kompjenas pa-
miera noteikumiem pēc Sabiedroto prasī-
bas Austrumu frontē esošajam vācu kara-
spēkam vajadzēja palikt Baltijā kā drošī-
bas garantam pret eventuālo lielinieku 
uzbrukumu rietumu virzienā. Līdz ar to 
mainījās Vācijas karaspēka statuss šajā te-
ritorijā — no okupācijas armijas tas, vis-
maz formāli, transformējās par kārtības 
uzturēšanas garantu, lai gan reālā situācija 
bija tālu no vēlamās. 

Taču Latvijas teritorijā dislocēto vācu 
8. armiju pēc Novembra revolūcijas jau 
bija skārusi demoralizēšanās — armijas 
personālsastāvs sāka vēlēt zaldātu komite-
jas, pieprasīja sūtīt viņus mājās u. tml. Vā-
cu armiju piemeklēja tas pats, kas sagrāva 
Krievijas armiju pēc 1917. gada revolūci-
jas. Tas viss piespieda 8. armijas štāba 
priekšnieku, par spīti saņemtajiem priekš-
rakstiem, 1918. gada 25. novembrī izdot 
pavēli par karaspēka daļu izvešanas kārtī-
bu, no sākuma evakuējot vecāka gadagā-
juma kareivjus, kā pēdējos paredzot izvest 
kaujas spējīgākās daļas. Tomēr vācu 8. ar-
mija palika galvenais militārais spēks Lat-
vijā, jo K. Ulmaņa Pagaidu valdībai nebija 
ko likt tam pretī. Kara lietu padotība Pa-
gaidu valdības iekšlietu ministram (latvie-
šu bruņoto spēku formēšana tika uzticēta 
šīs ministrijas apsardzības nodaļai) ātri 
vien izrādījās neefektīva, un 1918. gada 
22. novembrī tika izveidota atsevišķa Ap-
sardzības ministrija, par kuras pagaidu 

pārvaldītāju iecēla apakšpulkvedi (pulk-
vedi-leitnantu) Robertu Dambīti, 6. de-
cembrī ministra amatam nominējot Jāni 
Zālīti, savulaik vienu no strēlnieku batal-
jonu organizētājiem un bijušo Krievijas 
valsts domnieku. 

Šajā laikā kļuva reāli Padomju Krievi-
jas Sarkanās armijas iebrukuma draudi. 
Šis uzbrukums sākās 25. novembrī. Bija 
skaidrs, ka Pagaidu valdība, kuras rīcībā 
nebija ne dzīvā spēka, ne materiālo resur-
su, pati nespēs tikt galā ar karaspēka for-
mēšanu, tāpēc neatlika nekas cits, kā griez-
ties pie vācu varas pārstāvjiem. 2. decem-
brī Tautas padomes sēdē, runādams par 
Pagaidu valdības apsardzības programmu, 
K. Ulmanis atzina, ka «acumirklī viens no 
svarīgākajiem jautājumiem ir ārējās apsar-
dzības jautājums. Valstij trūkst ieroču un 
munīcijas, un pat apsardzības nodaļu or-
ganizēšanā valdībai ir bijis jāatduras uz 
okupācijas (t. i., vācu) varas celtiem šķēr-
šļiem, kura neļauj patstāvīgas armijas dibi-
nāšanu, kamēr zemē nav ienācis cits kara-
spēks». Vienlaikus Tautas padome tika arī 
informēta, ka līgums ar vācu varas pārstā-
vi Augustu Vinnigu ir gandrīz gatavs, un 
K. Ulmanis stādīja priekšā šo «provizoris-
ko līgumu». Lielākā daļa klātesošo Tautas 
padomes locekļu šo ideju atbalstīja, kate-
goriski pret esot Latvju kareivju nacionālās 
savienības (LKNS) locekļiem, jo šajās de-
batēs nekas netika teikts par Latvijas kara-
spēka organizēšanu. 

Stratēģiskā situācija aizvien paslikti-
nājās, Latgali jau bija ieņēmusi Sarkanā 
armija, bet vācu karaspēks to vienkārši 
pameta. 7. decembrī apsardzības ministrs 
J.  Zālītis Latvijas Pagaidu valdības vārdā 
noslēdza līgumu ar Vācijas valdības ģene-
rālpilnvaroto A. Vinnigu par Landesvēra 
(Landeswehr — latv. val. zemessardze) — 
īpaša karaspēka dibināšanu un sastāvu. 
Saskaņā ar līgumu Landesvērā bija pare-
dzēts izveidot 26 kājnieku rotas un 6 arti-
lērijas baterijas, kuras būtu komplektētas 
pēc nacionālā principa, t. i., 18 latviešu,  
7 vācu un 1 krievu kājnieku rota, 3 latviešu 
un 1 vācu artilērijas baterija. Bija plānots 
savākt karaspēku ar 6000 brīvprātīgo. 
Landesvēra komandu un pavēļu valoda 
būtu atbilstoša tautībām — latviešu, vācu 

un krievu. Vienošanās paredzēja, ka vācu 
vienībās varēja stāties vietējie vācbaltieši, 
kuri bija Vācijas pavalstnieki un līdz tam 
dienēja Vācijas armijā. Brīvprātīgo vervē-
šanai visa Latvija tika sadalīta četros ap-
sardzības apgabalos: Rīgas, Vidzemes, 
Kurzemes un Latgales apgabalā. Par Rīgas 
apgabala priekšnieku bija paredzēts iecelt 
vācieti, par viņa palīgu — latvieti. Vidze-
mes un Kurzemes apgabalā bija paredzēta 
pretēja kārtība: priekšnieki — latvieši, pa-
līgi — vācieši. Latgales apgabalā vadība 
tiktu uzticēta tikai latviešiem. Apbruņoju-
mu un ietērpu pret vēlāku samaksu apņē-
mās sagādāt vācu okupācijas vara. Vācu 
rotām norādīja garnizona vietas  — trīs 
rotas Rīgā, pa vienai Jelgavā, Liepājā, 
Alūksnē un Vecgulbenē. 

Latviešu karaspēka vienību formēša-
nās noritēja ļoti neapmierinoši, lai gan Ap-
sardzības ministrija tūlīt stājās pie vienību 
formēšanas. 3. decembrī ar J. Zālīša pavēli 
sāka formēt Instruktoru rezervi. Jēdziens 
«instruktoru rezerve» tobrīd tika attieci-
nāts uz virsniekiem un instruktoriem, ku-
ri bija brīvprātīgi pieteikušies topošajās 
latviešu nacionālajās karaspēka vienībās. 
Par Instruktoru rezerves komandieri iecē-
la kapteini Jāni Balodi. Sastāvā bija ap 
260—300 vīru, gandrīz visi brīvprātīgie. 

Vēl pirms valsts proklamēšanas Cēsīs, 
kā arī dažviet citur sāka pulcēties bijušie 
Krievijas armijas karavīri latvieši, lai sāk-
tu organizēt t. s. pašaizsardzības pulciņus. 
Tā Cēsis jau 1918. gada 12.—15. novembrī 
Saviesīgās biedrības nama telpās bija iz-
veidota brīvprātīgo pieņemšanas komisi-
ja ar virsleitnantiem Arturu Jansonu, Pē-
teri Bokalderu un Jāni Ozolu priekšgalā. 
Pašaizsardzības pulciņa mērķis bija aiz-
sargāt pilsētas iedzīvotājus un to īpašumus 
pret laupītājiem un marodieriem. Tālākais 
pulciņa mērķis un tiesiskais statuss bija 
diezgan neskaidrs. Līdz neatkarības pro-
klamēšanas dienai Cēsīs pašaizsardzības 
pulciņā bija iestājušies 30—40 bruņotu ka-
ravīru. Tūlīt pēc stāšanās amatā Vidzemes 

PIRMS SIMT GADIEM — 
LATVIJAS NACIONĀLĀ 
KARASPĒKA SĀKUMS
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 apsardzības apgabala priekšnieks pulkve-
dis J. Apinis 8. decembrī Cēsīs izdeva pir-
mo pavēli apgabalam, pavēlot formēt čet-
ras apsardzības rotas — Valkā, Valmierā, 
Cēsīs un Limbažos. Tomēr ienaidnieka 
tuvošanos lielā mērā paralizēja rotu kom-
plektēšanu. Daudzmaz organizēti formē-
jās tikai Cēsu rota. Neskatoties uz to, ka 
ļoti īsā laikā brīvprātīgi pieteicās aptuveni 
300 vīru, tie visi, aizbildinoties ar nevaļu 
un lauku darbiem, devās mājās. Decembra 
vidū Cēsu rotas sastāvā bija ap 60—70 vī-
ru. Cēsu rota bija pirmā nacionālā kara-
spēka vienība, kurai nācās piedzīvot bru-
ņoto sadursmi ar lieliniekiem: 1918. gada 
23. decembrī rotas izlūkvienība uzsāka 
kauju ar 1. latviešu sarkano strēlnieku pul-
ka avangarda grupu. 

1918. gada 20. novembrī Rīgā apsar-
dzības ministrs J. Zālītis izdeva pavēli  
Nr. 13, saskaņā ar kuru nozīmēja kapteini 
Nikolaju Grundmani par Atsevišķās (Stu-
dentu) rotas komandieri. Šis datums tiek 
uzskatīts par rotas dibināšanas dienu. Vēl 
pirms rotas dibināšanas, patriotisku jūtu 
vadīti, latviešu karaspēkā stājās studenti 
un vecāko klašu skolnieki. Tieši viņi bija 
tie, kas ar sajūsmu uztvēra Latvijas prokla-
mēšanu. Novembra beigās studenti sāka 
pulcēties Rīgas Latviešu biedrības namā, 
kur notika improvizētas militāras apmācī-
bas. Rotu izveidoja dažu dienu laikā, un 
tajā skaitījās ap 200 vīru. Vairums karavīru 
nāca no studentu korporāciju vidus: «Se-
lonija» — 47, «Talavija» — 44, «Fraterni-
tas Moscoviensis»  — 9, «Letonija»  — 5, 

«Letgalia» — 1 karavīrs. Pārējie bija vecā-
ko klašu skolnieki un citu mācību iestāžu 
audzēkņi. Rotas mītne atradās Rīgas 
namsaimnieku krājaizdevumu kases na-
mā Brīvības ielā 4/6. Studentu rota bija 
pirmā latviešu nacionālā karaspēka vienī-
ba, kurai bija daudz maz vienāds formas 
tērps — balti aitādas puskažociņi, vācu 
kājnieku parauga šņorzābaki un franču 
«Adrian» bruņucepures. Šos ietērpa 
priekšmetus, pateicoties dažu Studentu 
rotas karavīru attapībai un labām vācu va-
lodas zināšanām izdevās izvest no vācu 
armijas noliktavām Rīgas eksportostā. 

Vēlāk, pateicoties 17.—19. decembrī 
notikušajai mobilizācijai, Rīgā vēl safor-
mēja Latgales virsnieku rotu un Latgales 
apakšvirsnieku rotu. Abās rotās sākotnēji 
bija ap 250 vīru. Vēl 20. decembrī bija ap-
stiprināti trīs Rīgas apsardzības rotu štati. 
Šajās apsardzības rotās ietilpa galvenokārt 
strādnieki, un viņu vidū aktīvu aģitāciju 
izvērsa lielinieku propagandisti. 

1918. gada 24. decembrī Pagaidu val-
dība Rīgā un tās apriņķī izsludināja virs-
nieku un apakšvirsnieku mobilizāciju, bet 
vēlāk izšķīrās arī par 20—30 gadu veco 
vīriešu vispārēju iesaukšanu. Šīs mobilizā-
cijas sākums bija paredzēts 1919. gada 
3. janvārī, taču tad jau bija par vēlu. Kopā 
1918. gada beigās Landesvēra latviešu 
vienību karavīru kopskaits tiek lēsts ap 
1050 vīru. Taču reālais karot gribošu un 
varošu karavīru skaits bija vēl mazāks. 
Latviešu tauta vēl neticēja savas valsts ide-
jai, uzskatot latviešu karaspēka vienības 
par vācu pakalpiņiem. 

29. decembrī, lielinieku saaģitētas, sa-
dumpojās Rīgas 1. un 3. apsardzības rota. 
Vācu zemessargi 1. rotu atbruņoja un iz-
formēja, bet 3. rotā apcietināja politiski 
neuzticamos karavīrus. Desmit dumpja 
iniciatori tika sodīti ar nāvi, 146 vīrus ie-
slodzīja Citadelē. Neilgi pirms lielinieku 
ienākšanas Rīgā 1919. gada 2. janvāra nak-
tī sadumpojās 2. Rīgas apsardzības rota. 

Nesalīdzināmi labāk ar karaspēka 
vienību formēšanos veicās vācbaltie-
šiem. Vācu okupācijas vara pret vietējo 
vāciešu militārajiem formējumiem iztu-
rējās iecietīgāk. Vācu rotu veidošanos 
sekmēja 1918. gada novembra sākumā 
izveidotā Valsts padome, kura nolēma 
zemes apsardzībai dibināt savu karaspē-
ku. Pirmo Landesvēra vācu vienību — 
1. Rīgas rotu — saformēja jau 12. novem-
brī. Līdz 17. novembrim bija saformēta 
Landesvēra triecienvienība hauptmaņa 
(kapteiņa) H. Manteifeļa vadībā. Novem-
bra beigās izveidojās 2. un 3. Rīgas rota, 
Jelgavā  — t.  s. Rādena rota. Taču arī tās 
nespēja apturēt straujo lielinieku iebruku-
mu. Ar Landesvēra daļu un vācu Dzelzbri-
gādes sakāvi pie Inčukalna 1918.  un 1919. 
gadu mijā Rīgas liktenis bija izšķirts. Pa-
gaidu valdība 1. janvārī pieņēma lēmumu 
atstāt Rīgu. Tuvojoties lieliniekiem, aiz-
vien vairāk pastiprinājās nedrošības sajūta 
latviešu karavīros. Kļuva biežāki neieraša-
nās un dezertēšanas gadījumi. 3. janvārī 
no Rīgas uz Jelgavu atkāpās Pagaidu valdī-
bai vēl uzticīgās nacionālā karaspēka vie-
nības, kopā ap trīssimt vīru. No šiem kara-
vīriem arī sākās Latvijas armija.  

23. oktobrī — LPNP pārstāvi Z. Meierovicu pieņem Lielbri-
tānijas ārlietu ministrs Balfūrs, kuru viņš iepazīstina ar Latvijas 
situāciju. Balfūrs informē par nodomu atzīt LPNP par Latvijas 
valdību līdz Miera konferencei.

25. oktobrī — Latviešu pagaidu nacionālā padome visas tau-
tas vārdā Vācijas kancleram paziņo par atdalīšanos no Krievijas, 
pieprasot nodot tai varu Latvijā, atbrīvot latviešu karagūstekņus 
u.c. Vācijas valdība nosūta uz Baltiju sociāldemokrātu Augustu 
Vinnigu. Vidzemes, Igaunijas, Rīgas un Sāmsalas savienotā ze-
mes padome iesniedz vācu 8. armijas pavēlniecībai lūgumu aiz-
sargāt Latgali.

29. oktobrī — Rīgā, biedrības «Uļej» namā Kaļķu ielā notiek 
krievu iedzīvotāju sapulce advokāta A. Bočagova vadībā, pārru-
nā krievu iedzīvotāju izturēšanos vācu karaspēka aiziešanas ga-
dījumā, nolemj piedalīties pilsētas aizsardzībā. Pieņemta rezo-
lūcija: «Rīgas krievu iedzīvotājiem jāiet roku rokā ar Baltijas 
tautībām, jāiegūst visas tās tiesības, kuras ir piešķirtas pēdējiem, 
jāstājas uz dzimtās pilsētas aizstāvēšanu un kopā ar to jāaizstāv 
brīvs cilvēka darbs, privāta manta un īpašums.» Jelgavā notiek 

Kurzemes zemes padomes sēde, piekrīt Vidzemes, Igaunijas, 
Rīgas un Sāmsalas komisijas priekšlikumam veidot kopēju Ze-
mes komisiju, atbalsta Daugavpils apriņķa pievienošanu Baltijai 
un neatbalsta Ilūkstes apriņķa austrumu daļas pievienošanu 
Krievijai.

30. oktobrī — Rīgas Pārtikas komisijas sēde spriež par aug-
stāko (obligāto) ceno atjaunošanu, konstatē, ka jāregulē stāvok-
lis ar bēgļu ienākšanas ierobežošanu un cīņu pret spekulāciju. 
Prese ziņo par gripas epidēmijas izplatīšanos un daudziem nā-
ves gadījumiem. Daugavpilī Latgales Centrālās zemes padomes 
trešajā sēdē ar Vācijas armijas pārstāvju piedalīšanos spriež par 
zemes aizsardzības jautājumu. Pēc S. Kambalas priekšlikuma 
izveidots apgabala civilās pārvaldes priekšnieka amats, ievēlot 
tajā poli A. Zaļevski (viņa galvenais uzdevums — aizsardzības 
organizēšanā sadarbība ar Krievijas Ziemeļu korpusu Pleskavā). 
Rīgas Latviešu biedrības zālē Latviešu pagaidu nacionālā teātra 
viesizrāde «Svētki Skangalē». 

31. oktobrī — operdziedātāja J. Kaktiņa 2. koncerts Jelgavā, 
pavadītājs — komponists J. Vītols. 

Sagatavojis Ēriks Jēkabsons, LU profesors.

�Sākums 26. lpp.

�Sākums 27. lpp.
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Septembra sākumā pasaules uzmanī-
ba atkal bija piesaistīta Balkānu reģio-
nam — «Eiropas mīkstajai pavēderei», kā 
šo mūsu kontinenta daļu savas politiskās 
nestabilitātes dēļ bija nosaucis 20. gadsim-
ta britu politiskais darbinieks Vinstons 
Čērčils. Pirmā rudens mēneša pēdējā svēt-
dienā Balkānu valstī, kuru līdz šim pazi-
nām kā Maķedonijas Republiku, pilso-
ņiem referenduma ceļā vajadzēja izšķir-
ties, kā viņu valsti sauks turpmāk. Refe-
renduma piedāvājums bija «Ziemeļmaķe-
donijas Republika», un līdz ar nosaukuma 
maiņu pilsoņiem vajadzēja apstiprināt sa-
vas valsts vēlmi doties Eiropas Savienības 
un NATO virzienā. Valsts nosaukuma 
maiņa ir viens no priekšnoteikumiem tās 
uzņemšanai šajās organizācijās, jo poten-
ciālais valsts nosaukums ir iemesls nopiet-
nam starptautiskam konfliktam ar kai-
miņvalsti Grieķiju.

Mūsdienu Maķedonijas Republikas 
teritorija atrodas reģionā, kuru kopš sen-
seniem laikiem pazina kā vienu no Grieķi-
jas valstiskuma un helēnisma (sengrieķu) 
kultūras šūpuļiem. Senā Maķedonijas 
valsts savus dižākos laikus sagaidīja vald-
nieka Aleksandra laikā — par Maķedoni-
jas Aleksandra izveidoto lielvalsti no Ege-
jas jūras līdz Indijas okeānam nav dzirdē-
jis tikai retais. Grieķu valodā runājošie un 
helēnisma kultūru pārstāvošie maķedo-
nieši vairākus gadsimtus pirms Kristus 
dzimšanas bija politiskās un kultūras dzī-
ves noteicēji ne tikai Balkānu reģionā, bet 
arī Priekšāzijā un Ziemeļāfrikā. Mūsdie-
nās pastāvošā etniskā situācija šajā reģio-
nā izveidojās agrajos viduslaikos, kad da-
biskās migrācijas rezultātā tur apmetās 
slāvu ciltis. Mūsdienu maķedonieši ir bul-
gāriem radniecīga tauta un ar senajiem 
grieķu valodā runājošajiem maķedonie-
šiem šai nācijai nav nekāda sakara.

Pēc Pirmā pasaules kara beigām lielākā 
daļa no vēsturiskās Maķedonijas tika ie-
kļauta Grieķijā, kur šīs zemes sāka saukties 

par Egejas Maķedoniju. Mūsdienu Maķe-
donijas valsts teritorija nonāca jaunizvei-
dotajā Dienvidslāvijā, bet apmēram 10% 
no etnisko maķedoniešu teritorijas nonā-
ca Bulgārijā, kas toreiz tādu etnosu nemaz 
neatzina, uzskatot maķedoniešus par bul-
gāriem. Pēc Otrā pasaules kara reģionā 
valsts robežas nemainījās un Maķedonija 
kļuva par vienu no sešām Dienvidslāvijas 
Sociālistiskās Federatīvās Republikas au-
tonomajām republikām. 

1991. gadā sociālistiskā Dienvidslāvi-
jas federācija sabruka. Šīs valsts sabruku-
mam sekoja vairāki asiņaini etniski kon-
flikti. Maķedonijai no vardarbības 20. gs. 
90. gados izdevās izvairīties, neraugoties 
uz šobrīd neviendabīgo etnisko sastāvu — 
līdzās slāviem maķedoniešiem šai valstī 
ir liela albāņu minoritāte. Tomēr valsts 
starptautisko kontinuitāti uzreiz pēc ne-
atkarības pasludināšanas 1991. gadā ap-
strīdēja kaimiņvalsts Grieķija, uzskatot, 
ka nosaukums «Maķedonijas Republika» 
ļauj pēdējai nākotnē izvirzīt teritoriālās 
pretenzijas Grieķijai, kuras sastāvā ir pro-
vince ar analoģisku kultūrvēsturisku no-
saukumu. Grieķijas labēji nacionālās ap-
rindas tāpat visu laiku norāda, ka tikai 
viņiem (grieķiem) ir tiesības pretendēt 
uz nosaukumu «Maķedonija». Kā pagai-
du kompromiss valsts starptautiskajai 
atzīšanai bija vienošanās par starptautis-
kajā vidē pieņemto nosaukumu «Bijušā 
Dienvidslāvijas Republika Maķedonija» 
(ang. val. Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia — FYROM). Ar tādu nosauku-
mu 1993. gadā šo valsti uzņēma ANO. 
2001. gadā valsts pārdzīvoja iekšējo mili-
tāro konfliktu — valdības karaspēka cīņu 
pret albāņu radikālajiem partizāniem. Šo 
konfliktu pārtrauca tikai ar starptautiskās 
miera uzturēšanas misijas palīdzību.

Aktīvā karadarbība starp Maķedonijas 
valdības bruņotajiem spēkiem un albāņu 
nemierniekiem izbeidzās 2001. gada vasa-
ras beigās, tomēr ik pa brīdim dažādos 

valsts rajonos notika epizodiskas sadur-
smes starp konfliktējošām pusēm. Lai pildī-
tu Ohridas vienošanos (2001. gada 13. au-
gusta Ohridas vienošanās paredzēja uguns 
pārtraukšanu starp Maķedonijas valdības 
bruņotajiem spēkiem un albāņu nemier-
nieku partizāniem, kā arī konflikta politis-
ku noregulējumu), 2003. gada 31. martā 
Eiropas Savienība Maķedonijā uzsāka 
starptautisku miera uzturēšanas misiju 
«Concordia». Misijā piedalījās 26 valstis, 
kopumā 400 karavīru. 2003. gada 8. maijā 
Latvijas Republikas Saeima pieņēma lēmu-
mu «Par NBS piedalīšanos ES militārajā 
operācijā Maķedonijā». Misija «Concordia» 
ilga līdz 2003. gada 15. decembrim, un tajā 
piedalījās četri Latvijas Republikas Nacio-
nālo bruņoto spēku karavīri.

2004. gadā ASV oficiāli atzina Maķe-
donijas Republiku tieši ar šādu nosauku-
mu, savukārt Eiropas Savienībā oficiālajā 
apritē turpināja lietot FYROM nosauku-
mu. Eiropas Savienības oficiālās amatper-
sonas deva garantijas Grieķijai, ka Eiropas 
Savienības sastāvā Maķedoniju uzņems 
tikai pēc valsts nosaukuma maiņas. Maķe-
donija apsūdzēja Grieķiju, ka tā liek šķēr-
šļus dalībai ES un NATO. Lieta nonāca pat 
līdz ANO starptautiskajai tiesai, taču abu 
valstu pretenzijas vienai pret otru tā neat-
risināja. 

Pēc ilgiem savstarpējiem strīdiem 
2018. gada 12. jūlijā Grieķijas un Maķedo-
nijas premjerministri panāca vienošanos: 
Maķedonijas valdība piekrita uzsākt savas 
valsts nosaukuma maiņas procedūru, bet 
Grieķija vairs neliek šķēršļus savas kai-
miņvalsts dalībai ES un NATO, kā arī at-
zīst, ka tai ziemeļos dzīvo maķedonieši, 
nevis slāvu tauta bez nosaukuma. 30. sep-
tembrī maķedoniešiem referendumā bija 
jāatbild uz jautājumu: «Vai jūs atbalstāt 
dalību Eiropas Savienībā un NATO, pieņe-
mot vienošanos starp Maķedonijas Re-
publiku un Grieķijas Republiku?» Refe-
renduma pozitīvs iznākums nozīmētu at-
balstu valsts pārdēvēšanai par Ziemeļma-
ķedonijas Republiku. Vairāk nekā 90% no 
balsojušajiem referendumā teica «jā», tie-
sa aktivitāte bija ārkārtīgi zema. Referen-
dumā piedalījās tikai ap 35% no balsstie-
sīgajiem Maķedonijas pilsoņiem, tādējādi 
atsevišķiem politiskiem spēkiem apšaubot 
referenduma leģitimitāti. Vienošanās par 
nosaukuma maiņu ir jāratificē abu valstu 
parlamentiem, tā ka līdz galīgajam strīda 
atrisinājumam vēl ir tāls ceļš ejams.

Sagatavojis Juris Ciganovs, DR. hist. 

Foto — https://greekcitytimes.com.

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

Sākums žurnāla septembra numurā. 

9. jūnijā no Padomju Latvijas armijas 
dezertējušais bijušais Krievijas armijas 
podporučiks, Gārsenes pagasta iedzīvo-
tājs Jānis Indāns pārgāja pāri frontes līnijai 
un stājās sakaros ar Lietuvas armijas pa-
vēlniecību, saņemot tās piekrišanu parti-
zānu vienības izveidošanai. Pēc tam viņš 
atgriezās un «pēc paša iniciatīvas ar Lietu-
vas virspavēlnieka ģenerāļa Žukauska at-
ļauju, izdotu no Lietuvas Panevēžas gru-
pas komandiera pulkveža Nastopkas, sāka 
organizēt Augškurzemes zaļo partizānu 
pulku» (vienlaikus 10.—12. jūnijā apriņķī 
parādījās Lietuvas armijas no savas terito-
rijas padzītās boļševiku karaspēka daļas). 
13. jūnijā J. Indāns Rubenes muižā sapul-
cināja Rubenes, Bebrenes un Lašu partizā-
nu grupas, sapulcē nolemjot dibināt Augš-
kurzemes zaļo partizānu pulku (nedaudz 
vēlāk — 22. jūnijā tajā ieplūda arī Aknīstes 
partizānu grupa). Par Asares muižā no-
vietotā pulka komandieri kļuva pats virs-
leitnants J.  Indāns (14. jūnijā viņu šajā 
amatā apstiprināja Lietuvas armijas atse-
višķās brigādes komandieris), un sākot-
nēji tajā bija apmēram 80 vīru, taču jau 
nākamajās dienās karavīru skaits turpinā-
ja pieaugt. Pulkam ļoti pietrūka, pirm-
kārt, ieroču un patronu, taču pietika pār-
tikas, ko noteica iedzīvotāju sniegtais 
atbalsts. Pirmais uzdevums bija nelielu 
grupu izsūtīšana uz visiem Aknīstes ap-
kārtnes ceļiem austrumu virzienā, lai ne-
pieļautu atkārtotu boļševiku spēku ienāk-
šanu, taču tas nenotika, un sekoja vairā-
kas salīdzinoši mierīgas nedēļas. 

18. jūnijā Aknīstes rajonā parādījās 
pirmie lietuviešu karaspēka jātnieku vie-
nību karavīri, un partizānu pārstāvji ar 
tiem sastapās. Kā liecina avoti (toreizējā 
Aknīstes grupas komandiera J. Valdmaņa 
atmiņas), izjūtas bijušas dalītas, jo lietu-
vieši paziņojuši, ka uzskata šo teritoriju 
par piederīgu Lietuvai, turklāt atzīst ne-
vis «aizbēgušo» K.  Ulmaņa valdību, bet 
provācisko A. Niedras valdību (tikai jūli-
ja sākumā, pēc igauņu un latviešu spēku 

uzvaras pie Cēsīm, Ulmaņa valdība atgu-
va savu aprīlī zaudēto iespaidu). Šī iemes-
la dēļ partizāni pat vērsās pie iedzīvotā-
jiem ar īpašu paziņojumu, ka viņu cīņas 
mērķis ir neatkarīga Latvija, atzīstot Kārļa 
Ulmaņa vadīto Pagaidu valdību par vienī-
go likumīgo Latvijas teritorijā. Tāpat pul-
ka karavīri savu iespēju robežās uzsāka 
vietējo pagastu pašvaldību organizēšanu 
(23. jūnijā tika izdots īpašs uzsaukums ie-
dzīvotājiem proklamācijas formā, paslu-
dinot sevi par vienīgo likumīgo varu apvi-
dū, kas nepakļaujas A. Niedras valdībai un 
«viņas baroniem»). Vienlaikus partizāni 
operatīvi pakļāvās Lietuvas armijas kreisā 
spārna vadībai, konkrēti Panevēžas atse-
višķajam bataljonam (sazināšanās notika 
arī telefoniski, izmantojot lietuviešu sa-
karnieku Asares muižā ievilkto līniju).  
20. jūnijā vienība kā «Augškurzemes par-
tizānu pulks» tika iedalīta Ziemeļlatvijas 
brigādē, ar kuras Austrumu grupas ko-
mandieri Jūliju Jansonu izdevās nodibināt 
sakarus. Savukārt vienības apgādi ar pār-
tiku nodrošināja vietējie iedzīvotāji. 
J.  Valdmanis atcerējās: «Pirmajā frontes 
līnijā kāda kareivja māte ik dienas nesa 
brokastis uz tīrumu vecākajam dēlam — 
arājam un jaunākajam dēlam — kareivim, 
kas turpat viņu laukos skaitījās Partizānu 
pulka 3. rotas pozīcijās. Visiem bija paci-
lāts garastāvoklis, un neviens nebaidījās 
doties nesamērīgā cīņā.» 

6.—10. jūlijā partizāni kopā ar lietu-
viešiem piedalījās kopumā neveiksmīgā 
uzbrukumā Bebrenes un Dvietes virzienā 
(lietuviešu mērķis bija Daugavpils ieņem-
šana, bet partizāniem bija jāvirzās lietu-
viešu kreisajā spārnā, pēc Daugavas upes 
līnijas sasniegšanas uzņemoties iecirkņa 
apsardzību no Kazimires līdz Dignājai). 
Kopā ar partizāniem šeit darbojās apmē-
ram 100 karavīru liela Lietuvas armijas 
baltkrievu rota, kura uzdevusies par «Bu-
lak-Balahoviča armijas piederīgajiem». 
Latvijas puses avotos dēvēta par «krievu 
rotu», turklāt redzama arī ļoti nelabvēlīga 
atsauce par to, jo tā it kā vairāk par «karo-
šanu» nodarbojusies ar laupīšanu un at-
bildīgā brīdī ar savu nesaskaņoto darbību 
izjaukusi kopējo uzbrukumu. Partizā-
niem gan izdevās atbrīvot Bebreni, aiz tās 
kopā ar «krieviem» ielencot sarkanarmie-
šu rotu, un tieši šajā brīdī plānu izjaukuši 

«krievi», kas pavēruši sarkanarmiešiem 
atkāpšanās ceļu (rezultātā 8. jūlijā no ap-
mēram 100 ielenktajiem izdevies sagūstīt 
tikai trīs cilvēkus). 9. jūlijā Augškurze-
mes partizāni sasniedza Dvieti, saņemot 
no lietuviešiem ziņu, ka munīcijas trūku-
ma dēļ gaidāma neliela atkāpšanās, pat 
neuzsākot tiešu uzbrukumu Daugavpilij. 
Šeit partizāniem izdevās izglābt kādu 
vietējo sievieti, ko bija apcietinājuši un 
spīdzinājuši Baltkrievu rotas karavīri par 
to, ka viņas vīrs it kā dienējis Sarkanajā 
armijā. Kaut arī negribīgi, sieviete atlais-
ta. J.  Valdmanis atcerējās: «Pēc neilgas 
apdomāšanās un dažiem iebildumiem, 
dzirdot mūsu atkārtotu pieprasījumu un 
draudus, balahovieši atlaida brīvībā savu 
upuri. Bet viņu komandieris tūlīt arī pa-
skaidroja mums, ka viņš esot sūtīts tikai 
politisko sakaru uzturēšanai un tāpēc va-
rot arī nepiedalīties kaujās. Ar to mūsu 
draudzība bija šķirta; balahovieši aizgāja 
pie leišiem un tur, kā redzams, par mums 
tie bija devuši nepareizu informāciju, jo 
ilgāku laiku pēc šī notikuma leišu štābs ne 
visai mums uzticējās. Balahovieši vēl da-
žas nedēļas blandījās mūsu aizmugurē un 
laupīja, pēc tam jūlija pēdējās dienās bija 
spiesti atstāt šo apkārtni, kad bija izdarī-
juši lielākus laupīšanas darbus visā Aknīs-
tes (Aknišas) miestā.»

Partizāniem atrodoties pie Dvietes, 
noskaidrojās, ka kāda boļševiku karaspē-
ka vienība pārcēlusies pāri Daugavai un 
virzās uz Bebrenes muižu, kur atrodas Lie-
tuvas armijas Panevēžas bataljona vezumi. 

Latvijas bruņoto spēku 
partizānu vienības 1919. gadā

Virsleitnants Jānis Indāns.
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Tāpēc partizāni steigšus atkāpās uz Bebre-
ni, un neliela rota nākamajā dienā (10. jū-
lijā) pie Bebrenes ar ugunskauju aizturēja 
uzbrūkošo ienaidnieku, ļaujot pārējam 
apmēram 130 karavīru lielajam pulkam 
un lietuviešu vezumiem atkāpties no Beb-
renes. 

Pēc atkpāšanās, kas noritēja smagos 
apstākļos, jo ienaidnieks bija sasniedzis 
arī pulka atkāpšanās jeb Bebrenes—Ru-
benes ceļu (daudzi karavīri krita), tas no 
25. jūlija ieņēma pozīcijas līnijā Ancēni—
Rubene, labējā spārnā uzturot sakarus ar 
Lietuvas armiju, bet kreisajā — ar Latvijas 
armiju (sākotnēji samērā ilgu laiku starpā 
bija vispār neaizsargāti 15 kilometri). Pul-
ka vadība organizēja iedzīvotāju mobilizā-
ciju un brīvprātīgo pieņemšanu, rezultātā 
jūlija beigās pulka karavīru skaits sasnie-
dza jau 500 karavīrus, kas tika sadalīti pie-
cās rotās. Drīzumā tika saņemts atbalsts 
bruņojumā no Latvijas armijas daļām, bet 
16. augustā Augškurzemes partizānu 
pulks tika iekļauts 3. Jelgavas kājnieku 
pulkā kā bataljons. Jūlija beigās Lietuvas 
armijas virspavēlnieks saņēma Latvijas ar-
mijas pavēlniecības pateicību par palīdzī-
bu Latvijas atbrīvošanā. 

Ziemeļlatvijas partizānu pulks 
 Jau pirms tā izveides Igaunijas armi-

jas pakļautībā esošajās latviešu vienībās ie-
plūda mazākas nodaļas, kas dēvēja sevi par 
partizāniem. 1919. gada februārī 1. Val-
mieras kājnieku pulkā Tērbatā (Tartu), 
Igaunijā, iestājās rotmistra Alfreda Jurkas 
partizānu pulciņš ar saviem zirgiem. No 
viņiem tika saformēta pulka jātnieku izlū-
ku komanda. Kad pulks 27. martā no Rū-
jienas devās uz fronti Vidzemē, komanda 
30 vīru sastāvā palika Rūjienā un pulkam 
pievienojās pēc dažām dienām (oficiāli 
A.  Jurka bija komandas priekšnieks no 
1. aprīļa, kad komanda tika iesaistīta kau-
jās). Kaujās komanda bija iesaistīta līdz 
1. maijam, kad jātnieki piedalījās Rūjienas 
atgūšanā pēc tās zaudēšanas padomju spē-
ku pretuzbrukuma laikā. 

Šajā laikā Igaunijā un Ziemeļlatvijā 
strauji veidojās Jorģa Zemitāna koman-
dētās Ziemeļlatvijas brigādes daļas un 
jau pavasarī sākās Krievijas Ziemeļrietu-
mu armijā dienošo latviešu pāriešana uz 
to. Maija vidū to izdarīja arī Arturs Apar-
nieks, atvedot sev līdzi vēl 30 latviešu 
jātniekus. Apsverot štābā jaunā virsnieka 
izmantošanas iespējas saistībā ar stāvok-
li frontē, tika izlemts izveidot īpašu vie-
nību — Ziemeļlatvijas partizānu pulku. 
Par komandieri 15.  maijā tika iecelts 
A.  Aparnieks, kam tika atļauts lietot 

pseidonīmu — Apsēns. Drīz pēc tam viņu 
paaugstināja par kapteini, bet 30. maijā 
pretinieka aizmugurē aizgājušais pulks 
padzina no Cēsīm sarkanarmiešus, tur-
klāt Apsēns puseskadrona vadībā pirmais 
zem ienaidnieka uguns ieauļoja pilsētā, 
bet 7. jūnijā pulks (tikai 150 vīru) ieņēma, 
uzbrūkot kājnieku ķēdē, pretinieka aiz-
mugurē esošo Atašienes (Borhu) staciju 
un noturēja to līdz papildspēku pienākša-
nai. Tajā pašā dienā uzbrukums Rudzātu 
virzienā ienaidnieka pārspēka dēļ beidzās 
ar atkāpšanos un 20 vīru zaudēšanu. Vēlāk 
par šo darbību A. Aparnieku apbalvoja ar 
Lāčplēša Kara ordeņa III  šķiru (arī — 
Igaunijas Brīvības krusta II šķiras III pa-
kāpi). Pēc vienotas Latvijas armijas izvei-
des pulks tika iekļauts 5. Cēsu kājnieku 
pulkā kā rota. 

Partizānu vienības cīņās pret  
Bermonta spēkiem

1919. gada 8. oktobrī no Zemgales sā-
kās tur izveidotās vāciski krieviskās Ber-
monta armijas agresija, lai iznīcinātu Lat-
vijas neatkarību un atjaunotu Krievijas 
impērijas provinci. 19.  oktobrī A.  Apar-
nieks stājās «pie sevišķa uzdevuma izpil-
des», proti, pie partizānu pulciņu organi-
zēšanas Jēkabmiesta apkārtnē un to no-
sūtīšanas bermontiešu aizmugurē, bet 
9. novembrī viņš tika iecelts par 1. partizā-
nu pulka komandieri. Šī vienība (5 virs-
nieki, 125 kājnieki un 25 jātnieki) Apar-
nieka vadībā piedalījās daudzās kaujās ar 
bermontiešiem un izlūkgājienos no Rīgas 
līdz pat Lietuvas pierobežai. Partizāni sa-
vas darbības laikā bija sagūstījuši arī vai-
rākus desmitus krievu karavīru un — arī 
veselu vācu Dzelzsdivīzijas eskadronu, 
izbeidzot darbību 1919. gada decembrī. 

Kauju laikā ar Bermonta karaspēku Rī-
gā 1919. gada 8. novembrī Bolderājā tika 
saformēts 1.  partizānu pulka atsevišķais 
eskadrons (komandieris  — virsleitnants 

Verners Blūms, vietnieks — virsleitnants 
Lukstiņš), kas drīz izcīnīja savu pirmo 
kauju ar bermontiešiem dažus kilometrus 
no Rīgas, iegūstot sev trūkstošo bruņoju-
mu. Eskadrons piedalījās kaujās pie Jelga-
vas un aiz tās palīdzēja ienaidniekam at-
ņemt bruņoto vilcienu. 1919. gada 21. no-
vembrī kaujā pie Jelgavas krita kareivis 
Jānis Mežs. 2. decembrī pie Drabikenu 
muižas Lietuvā tika ielenkts un ievainots 
eskadrona komandieris V. Blūms (viņš va-
dīja izlūkgājienu). Taču viņam ar grūtī-
bām izdevās izlauzties pie savējiem, bet 
3. decembrī kaujā turpat pazuda bez 
vēsts kaprālis Kārlis Eksmanis. Pēc tam 
eskadrons tika pārcelts uz Rīgu, kur  
1920. gada 6. janvārī to izformēja, pievie-
nojot Latgales atsevišķajam eskadronam. 

1919. gada 29. oktobrī ar Lejaskurze-
mes apgabala priekšnieka pavēli Liepājā 
uzsākās partizānu eskadrona formēšana 
rotmistra Aleksandra Lēvinga vadībā. 
Eskadrons piedalījās kaujās ar bermontie-
šiem Liepājā un tās apkārtnē, bet 5. de-
cembrī tika izformēts, pievienojot topoša-
jam Zemgales atsevišķajam eskadronam. 
Zināmā mērā jātnieku vienība bija arī 
Rotmistra Plan-Dubrovska partizānu no-
daļa, kuru Lejaskurzemē izveidoja rot-
mistrs Eduards Plan-Dubrovskis. 16. ok-
tobrī viņš raportā armijas virspavēlnie-
kam lūdza ieskaitīt nodaļu, kura jau bija 
veikusi vairākus uzbrukumus vāciešiem, 
Latvijas armijā un uzsākt tās apgādi (viņš 
lūdza arī nosūtīt uz nodaļu vadu — 25 ka-
ravīrus no viņa agrāk komandētās Latviešu 
atsevišķās jātnieku nodaļas un 1. kavalēri-
jas diviziona 1. eskadrona, kas atradās Rī-
gā). Raportā teikts, ka vairāk nekā 100 vīru 
nodaļā bija izveidota arī 12 vīru jātnieku 
spridzinātāju komanda. 21. novembrī no-
daļa ieņēma Saldu, bet 5. decembrī arī tika 
izformēta, jātniekus pievienojot Zemgales 
divīzijas kavalērijas eskadronam. 

Partizānu grupa Ērgļu apkārtnē. 1919. gada jūnijs.

Turpinājums nākamajā numurā.
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VALSTIS SIMTGADNIECES

1918. gada rudenī sabruka Austroun-
gārijas impērija — notikums, kas ietek-
mēja visu turpmāko Eiropas kontinenta 
ģeopolitisko situāciju. Šajā laikā Eiropā 
vēl pilnā sparā turpinājās Pirmais pasau-
les karš, Krievijas impērija no pasaules 
kartes jau bija pazudusi, savukārt Vācijas 
un Osmaņu impērijas sāka brukt. Pasaule 
mainījās… 

Hābsburgu karaļu dinastijas pārvaldī-
tā Austroungārija aizņēma ievērojamu 
Eiropas daļu, un šajā valstiskajā veidoju-
mā ietilpa ne tikai austriešu un ungāru 
apdzīvotās zemes. Austroungārijas sa-
stāvā bija arī mūsdienu Čehijas un Slovā-
kijas zemes, horvātu, bosniešu un slovē-
ņu teritorijas, daļa no mūsdienu Ukrainas 
(Galīcija, Volīnija, Aizkarpati), Rumānijas 
(Transilvānija) un Itālijas (Dienvidtiro-
le). Kopš 19.  gadsimta vidus Austroun-
gārija bija duāla impērija ar divām paralē-
lām pārvaldes struktūrām (Austrijai un 
Ungārijai bija atsevišķi parlamenti, valdī-
bas, pārvaldes iestādes, budžeti), bet viens 
imperators, armija un ārlietu politika.  

Tā kā Austroungārijā šajā laikā dzīvoja 
ļoti daudz dažādu tautu, 20. gadsimtu tā 
sagaidīja ar milzum daudzām neatrisinā-
tām nacionāla rakstura problēmām. Būtī-
bā par vienotu valsti Austroungāriju saukt 
varēja nosacīti. Pirmais pasaules karš, kurā 
Austroungārija iestājās kā Vācijas sabied-
rotā, tikai padziļināja nacionālās, ekono-
miskās un sociālās pretrunas. 1918. gada 
pirmajā karā izmocīto Austroungāriju sa-
tricināja vairākas spēcīgas sacelšanās ar-
mijā un aizmugurē, un rudenī Austroun-
gārijas ekonomika jau atradās sabrukuma 
priekšvakarā. Austro ungārijas armija bū-
tībā bija sakauta, tā cieta neveiksmi visās 
frontēs, valsts iekšienē sākās sociāla un 
politiska katastrofa. 1918. gada oktobrī 
un novembrī par savu valstu izveidošanu 
un neatkarību no Austroungārijas pazi-
ņoja Čehoslovākija, Serbu-horvātu-slovē-
ņu valsts (nākamā Dienvidslāvija), turklāt 
uz Austroungārijas teritorijām pretendēja 
Itālija, Ukraina, Polija un Rumānija. Kļu-
va skaidrs, ka līdzšinējā veidolā Austro-
ungārija pastāvēt vairs nevar. 

Ungārija
Galīgs Austroungārijas sabrukums sā-

kās 1918. gada 17. oktobrī. Ungārijas par-
laments paziņoja, ka Ungārija sarauj savie-
nību ar Austriju un pasludināja valsts neat-
karību. 31. oktobrī tika proklamēta Ungā-
rijas nacionālā valsts. Vairākus mēnešus 
pēc šī notikuma bruņota apvērsuma rezul-
tātā Ungārijā varu sagrāba komunisti, 
1919. gada aprīlī pasludinot Ungārijas pa-
domju republiku. Augustā ar rumāņu ar-
mijas atbalstu padomju varu Ungārijā gāza 
un pie varas nāca nacionāli konservatīvie 
spēki ar admirāli Miklošu Hortiju priekš-
galā, kurš pasludināja Ungāriju par kara-
listi un sevi par valsts pagaidu pārvaldnie-
ku ar diktatora pilnvarām. Ungārija kā 
viena no bijušās Austroungārijas sastāv-
daļām skaitījās starp Pirmā pasaules kara 
zaudētājiem, tāpēc šajā karā uzvarējušās 
Antantes valstis 1920. gada 4. jūnijā noslē-
dza ar Ungāriju Trianonas miera līgumu. 
Saskaņā ar šo līgumu Ungārija zaudēja lie-
las teritorijas, arī pārsvarā ungāru apdzīvo-
to Transilvāniju (ko ieguva Rumānija). 
Ārpus Ungārijas robežām palika arī ungā-
ru apdzīvotie apvidi Slovākijā un Horvāti-
jā, un tieši šis miera līgums noteica tādas 
Ungārijas robežas, kādas tās ir šodien. 

Vēlme atgūt šīs teritorijas pamudināja 
Ungārijas valdību iestāties Otrajā pasaules 
karā kā nacistiskās Vācijas sabiedrotai. 
Ungāru armijas vienības piedalījās Vāci-
jas karaspēka uzbrukumā Dienvidslāvijai 
un karadarbībā Austrumu frontē pret Pa-
domju Savienību. 1945. gada pavasarī Un-
gārijas teritoriju ieņēma Padomju Savie-
nības Sarkanā armija, un ar PSRS aktīvu 
atbalstu īsā laikā valstī iedibinājās komu-
nistisks, Maskavai paklausīgs politisks 
režīms. Valsts robežas pēc Otrā pasaules 
kara nemainījās. 

1956. gadā Ungārijas tauta mēģināja 
izbeigt Maskavas diktātu savā valstī — 
Ungārijā notika antikomunistiska sacel-
šanās, ko vietējā komunistu valdība nežē-
līgi apspieda ar Padomju Savienības kara-
spēka palīdzību, turklāt padomju kara-
spēks Ungārijā palika arī turpmākajos 
gados. Komunistu valdīšana Ungārijā 
beidzās 1989. gadā, kad vietējā padomju 

AUSTRIJAS UN 
UNGĀRIJAS GADSIMTS
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«Esmu gandarīts, ka transportlīdzekļi 
«Polaris» būtiski stiprinās Latvijas bruņo-
to spēku, tai skaitā, Zemessardzes, vienību 
taktisko mobilitāti. Šo transportlīdzekļu 
piegāde ir arī viens no apliecinājumiem 
mūsu ciešajai un sekmīgajai sadarbībai ar 
ASV,» uzsvēra aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis. 

Plānots, ka līdz šī gada beigām Nacio-
nālajiem bruņotajiem spēkiem tiks piegā-
dāti vēl 44 militārie taktiskie transportlī-
dzekļi «Polaris». 

Kopumā Latvija saņems līdz 130 četru 
modeļu militāros taktiskos transportlī-
dzekļus «Polaris» — «Sportsman Big Boss», 
MRZR-2, MRZR-4 un MV850 par aptuve-
ni 6,8 miljoniem eiro, no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem finansējot aptuveni 
15% izmaksu. Ar ASV noslēgtie starpval-
dību līgumi paredz arī transportlīdzekļu 
detaļu piegādi, inženiertehnisko atbalstu 
un apmācības. 

Foto — Armīns Janiks.

valdība mierīgā ceļā zaudēja varu un valstī 
reformu rezultātā iedibinājās parlamentā-
ra republika. 1990. gadā valstī notika pir-
mās brīvās vēlēšanas. 1991. gadā Padomju 
Savienības karaspēks pameta Ungāriju, 
bet no 1999. gada šī valsts ir pilntiesīga 
NATO locekle. No 2004. gada Ungārija ir 
arī Eiropas Savienības dalībvalsts. 

Austrija
1918. gada 11. novembrī, dienā, kad 

Francijā, Kompjēnas mežā tika parakstīts 
pamiers starp Pirmajā pasaules karā karo-
jošajām pusēm, Austroungārijas pēdējais 
imperators Kārlis I paziņoja par savu at-
kāpšanos no troņa. Nākamajā dienā Aus-
trijas parlaments pasludināja Vācu Austri-
jas Republikas izveidošanu un Austroun-
gārijas ūnijas likvidēšanu. Līdz ar to impē-
rija oficiāli beidza pastāvēt. 1919. gada 
16. februārī notika pirmās jaunās valsts 
parlamenta vēlēšanas. Šajā laikā austriešu 
politiķu vidū bija lielas diskusijas par to, 
kā valstij jāattīstās turpmāk. Populāra 
 bija ideja par pievienošanos Vācijai, taču 
1919. gada 10. septembra Senžermēnas 
miera līgums, ko Pirmajā pasaules karā 
uzvarējušās Antantes valstis parakstīja ar 
kara zaudētājas Austroungārijas manti-
nieci Austriju, aizliedza tai pievienoties 

Vācijai un šajā miera līgumā noteica arī 
jaunās valsts robežas (tās sakrīt ar mūs-
dienu Austrijas robežām). Ievērojamas 
etnisko austriešu teritorijas palika aiz 
valsts robežām — Dienvidtirole Itālijā, 
Dienvidštīrija Dienvidslāvijā un citas teri-
torijas. 1919. gada 21. oktobrī valsts parla-
ments — Konstitucionālā sapulce — rati-
ficēja šo miera līgumu un mainīja valsts 
nosaukumu: Austrijas Republika. 

Austrijas valstiskums bija viens no pir-
majiem Otrā pasaules kara upuriem, pa-
reizāk sakot, Austrija kā valsts tika likvi-
dēta vēl pirms oficiālā šī kara sākuma. 
1938. gadā Vācija, draudot ar karu, pievie-
noja Austriju sev (t. s. Austrijas anšluss). Šī 
pievienošana notika mierīgā ceļā, bez ka-
radarbības. Vācija, pamatojoties uz it kā 
austriešu «brīvo gribu», ieveda valstī savu 
karaspēku, to okupējot. Austriju kā valsti 
likvidēja, austriešu apdzīvotās zemes pie-
vienojot Vācijai kā atsevišķas administra-
tīvas vienības. Jau kā Vācijas pavalstnieki 
austrieši bija spiesti piedalīties Otrajā pa-
saules karā Vācijas bruņoto spēku sastāvā. 

1945. gada 8. maijā, kad kapitulēja 
Vācijas vērmahts, Austrija bija sadalīta 
Sabiedroto valstu armiju okupācijas zo-
nās. Tāpat kā Vācija, bet atšķirībā no tās 
Austrijas valstiskums netika apšaubīts, jo 

tā savulaik bija Hitlera okupēta teritorija. 
Tomēr arī uzvarētājvalstu karaspēks pa-
gaidām palika Austrijā. Tai skaitā arī pa-
domju armija, kas no Austrijas aizgāja 
tikai 1955. gadā. Droši vien Staļinam ne-
būtu nekas pretī arī Austriju padarīt par 
savu satelītvalsti līdzīgi kā Čehoslovākiju, 
Poliju vai Ungāriju, tomēr tas bija sarežģīti, 
jo šajā zemē atradās arī britu, franču un 
amerikāņu karaspēks, padomju okupāci-
jas zona bija pārāk neliela, bet vietējo ko-
munistu ietekme ļoti niecīga. 

1955. gada 15. maijā Austrija parakstī-
ja ar PSRS, Lielbritāniju, ASV un Franciju 
«Valstisko vienošanos par neatkarīgas un 
demokrātiskas Austrijas atjaunošanu», sa-
skaņā ar kuru šo valstu okupācijas kara-
spēki Austriju atstāj, bet Austrijas parla-
ments pasludināja pilnīgu valsts neitrali-
tāti, izslēdzot iespējas kļūt par kāda mili-
tāra bloka dalībnieci. Arī šodien Austrija, 
kas ir Eiropas Kopienas (šobrīd Eiropas 
Savienības) dalībvalsts kopš 1961. gada, 
ievēro pasludinātos neitralitātes princi-
pus: Austrija nav NATO dalībvalsts, bet ar 
to norit sadarbība dažādu starptautisku 
projektu ietvaros. 

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist.
Foto  — https://econohis.wordpress.com.

VALSTIS SIMTGADNIECES

ASV valdības Ārvalstu militārā finansē
juma programmas ietvaros Nacionālie 
bruņotie spēki saņēmuši pirmos 18 ASV 
uzņēmuma «Polaris Government & 
Defense» ražotos militāros taktiskos 
transportlīdzekļus «Sportsman Big Boss» 
un MRZR- 2. 
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Apstiprina aizsardzības 
budžetu 2019. gadam

Igaunijas valdība apstiprinājusi rekordlielu valsts budžetu nākamajam 
finanšu gadam, kas pārsniedz 11 miljardus eiro. Šajā summā ir iekļauts arī 
rekordliels militārais budžets — 585 miljoni eiro, kas veido 2,1% no iekšze-
mes kopprodukta.  Kā paskaidrojis aizsardzības ministrs Jiri Luiks, aiz-
sardzības izdevumi jau ir saplānoti pa konkrētiem projektiem un uzdevu-
miem. Gandrīz 40% no militārā budžeta 2019. gadā tiks novirzīti jaunas 
kaujas tehnikas un apbruņojuma iegādēm, kā arī kapitālieguldījumiem 
aizsardzības jomā. Paredzēts palielināt arī finansējumu brīvprātīgo zemes-
sargu organizācijas «Kaitseliit» nodrošināšanai. Daļa budžeta paredzēta 
karavīru algu palielināšanai, sasniedzot vismaz 30% pārsvaru pār valstī 
noteikto vidējo algu. Turpināsies investīcijas militārās infrastruktūras mo-
dernizēšanā un būvniecībā.

Jau agrāk kļuva zināms, ka lielas investīcijas Igaunija ir novirzījusi pret-
tanku raķešu sistēmu «Javelin» un modernizēto raķešu «Block 1» iegādēm. 
Prettanku kaujas spēju attīstība būs viena no prioritātēm turpmākajos gados. 
Igaunijas Aizsardzības investīciju centrs ir uzsācis tirgus izpēti tālā darbības 
rādiusa transportējamu un pārnēsājamu prettanku sistēmu iepirkumam, 
kam paredzēts atvēlēt 40 miljonus eiro. Plānots iegādāties vismaz 18 pret-
tanku sistēmas ar darbības rādiusu, kas pārsniedz 4000 m, un spēju iznīci-
nāt mērķus slēpņos. Iegādes paketē ietilps arī munīcija, nepieciešamais 

papildu aprīkojums, tehniskās apkopes un personāla apmācība. Igaunija 
pirks tādas prettanku raķetes, kurām ir lidojuma trajektorijas vēlīnās korekci-
jas iespējas. Proti, ieroča operators ar raķetes uzgalī iemontētas kameras palī-
dzību varēs redzēt to pašu attēlu, ko uztver raķete, un nodrošinās vajadzīgās 
korekcijas, precīzāk veicot uzvadi mērķim. Jaunā bruņojuma iegāde uzlabos 
kājnieku brigāžu līmeņa prettanku vienību spējas cīnīties pret tankiem netie-
šās redzamības apstākļos.

Pirks bezpilota 
lidaparātus 

Spānijas Aizsardzības ministrija ir izvēlējusies iegādāties Izraēlas 
kompānijas «Aeronautics» bezpilota lidaparātus (BPL) «Orbiter-3», ku-
ru galvenais uzdevums būs Spānijas Bruņoto spēku militāro bāzu aizsar-
dzība ārvalstu misiju laikā. Pašlaik Spānijas BS realizē BPL iegādes ilgter-
miņa pro grammu RAPAZ, kuras ietvaros notika BPL «Orbiter-3» lauka 
izmēģinājumi vienā no Sauszemes spēku ārvalstu leģiona kājnieku brigā-
dēm. Divu «Orbiter-3» sistēmu (katrā no tām ir trīs lidaparāti) iegādei ir 
piešķirts 3,1 miljons eiro.

«Orbiter-3» ir paredzēti izlūkošanai, novērošanai un informācijas 
vākšanai. Tie arī nodrošina lāzera mērķnorādes uz pretinieka objektiem. 
«Orbiter-3» palaišana notiek no katapultas tipa platformas, bet tā nosēša-
nos nodrošina ar ķeršanas tīkla palīdzību.

Portugāles Bruņotie spēki atbilstoši pērn izsludinātā konkursa re-
zultātiem ir pasūtījuši taktiskos izlūkošanas miniatūros BPL «RQ-11B  
Raven DDL» no ASV kompānijas «AeroVironment». Līguma summa ir 
5,96 miljoni eiro, un šī summa iekļauj 12 BPL «RQ-11B Raven DDL» 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

komplektus (kopā 36 lidaparāti), kā arī saistītā aprīkojuma piegādi.  
Visus lidaparātus paredzēts piegādāt līdz 2021. gada janvārim. Jaunie BPL ir 
bataljona līmeņa izlūkošanas instruments, un tie visi tiks iekļauti Portugāles 
Sauszemes spēku Izlūkošanas bataljona sastāvā. 

BPL «RQ-11B Raven DDL» būs apgādāti ar novērošanas blokiem 
«Mantis i23». Papildus komplektā ietilps portatīvie attālināti funkcionē-
jošie videotermināli informācijas saņemšanai (p/RVT — pocket Remote 
Video Terminals).  

Pašlaik 18 no 29 NATO dalībvalstīm izmanto dažādus ASV kompāni-
jas «AeroVironment» ražotos bezpilota lidaparātus. «RQ-11B Raven DDL» 
paredzēts izlūkošanai un mērķnorādēm mazā augstumā diennakts gaišajā 
un tumšajā laikā. Visu iegūto informāciju BPL pārraida reālā laika režīmā uz 
p/RVT videotermināli.  «RQ-11B Raven DDL» spārnu platums ir 1,4 m, 
masa — 1,9 kg, maksimālais lidojuma ilgums ir 90 min. Šo miniatūro BPL 
var pārnēsāt viens cilvēks mugursomā, un to palaiž operators ar mešanas 
kustību.

ASV karavīri ar sistēmām «Javelin» mācībās Igaunijā.

BPL «Orbiter-3».

Miniatūrā BPL palaišana ar roku.

http://www.sargs.lv/
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Tuvojas vērienīgākās 
NATO mācības ar skaidru 
atturēšanas vēstījumu

No šī gada 25. oktobra līdz 7. novembrim un no 14. līdz 23. novem-
brim norisināsies kopš 1991. gada lielākās NATO un partnervalstu mācības 
«Trident Juncture 2018», kuras jau neoficiāli nodēvētas par NATO 5. panta 
mācībām. Dažādas mācību fāzes tiks realizētas Norvēģijā un tās tuvumā 
Ziemeļatlantijas un Baltijas jūras rajonos, ieskaitot Islandi. Mācību gaisa tel-
pas fāzes notiks Somijā un Zviedrijā. Kopumā mācībās piedalīsies aptuveni 
45 000 karavīru no 31 valsts, vairāk nekā 110 lidmašīnas, 150 lidaparāti un 
60 kuģi. Tostarp mācību dalībnieki pilnveidos uzņemošās valsts un vienību 
ātras izvēršanās spējas. 

 Preses konferencē Briselē šī gada 2. oktobrī NATO ģenerālsekretārs 
Jenss Stoltenbergs uzsvēra, ka mācības nav vērstas pret Krieviju un tām ir 
tikai un vienīgi kolektīvās aizsardzības raksturs gadījumam, ja potenciālais 
agresors uzbrūk kādai no alianses dalībvalstīm. Apliecinot mācību aizsar-
dzības raksturu, par novērotājiem uz mācībām ir uzaicinātas visas Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalstis, arī Krievija. Jāatzīmē, ka 
Krievijas Tālajos Austrumos un Sibīrijā šī gada septembrī arī notika plašas 
militārās mācības «Vostok 2018», kurās piedalījās Ķīnas un Mongolijas 
militārās vienības. Mēroga ziņā «Vostok 2018» bija vislielākās mācības 
kopš 1981. gada, to dalībnieku skaits divas reizes pārsniedza iepriekšējās 
mācības «Vostok 2014». 

ASV Jūras spēku admirālis Džeimss Fogo, NATO  un partnervalstu mācī-
bu «Trident Juncture 2018» komandieris, preses konferencē 5. oktobrī uz-
svēra, ka Krievijas interesēs būtu pieņemt uzaicinājumu ierasties novērotā-
jas statusā. «Viņiem būtu noderīgi redzēt, cik labi spēj sadarboties alianse ar 
saviem partneriem. Viņiem jāapjauš viss notiekošais un jāizdara secinājumi. 
Mācību laikā tiks raidīts nepārprotams atturēšanas vēstījums jebkurai val-
stij, kuras militārās vienības uzdrošināsies šķērsot NATO robežas. Šogad šo 
mācību galvenais mērķis ir parādīt alianses militāro vienību augsto sagata-
votības un savstarpējās savietojamības līmeni, vienlaikus demonstrējot 
gatavību atvairīt jebkurus draudus no jebkura potenciālā agresora.»

Kopīgi realizēs 
bruņojuma iegādes

 Čehijas un Slovākijas premjerministri Andrejs Babišs un Peters Pelle-
grini nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu par nodomu sākt ciešu sadarbību 
kaujas tehnikas un apbruņojuma iegāžu jomā, lai efektīvāk veiktu abu valstu 
bruņoto spēku modernizāciju. Abas valstis atzinušas par perspektīvu militā-
ri rūpniecisko kompleksu savstarpējo sadarbību. Pēc divu valstu valdību 
kopējās sanāksmes A. Babišs norādīja, ka čehi ražo bruņumašīnas «Titus», 
bet slovāki — pašgājējhaubices «Zuzana», un tas ļautu veikt kopīgas izde-
vīgas iegādes. Tā kā pēdējos gados valstu aizsardzības budžeti ir pārvarējuši 
stagnācijas fāzes un militārai jomai tiek iedalīts lielāks finansējums, abas 
valstis nolēmušas pirkt jaunu bruņojumu, izmantojot gudrās aizsardzības 
(smart defence) pieeju.

Pēc A. Babiša teiktā, gudrās aizsardzības projektiem un ciešākai militā-
rai kooperācijai varētu pievienoties arī Polija un Ungārija. 

Tiks modernizēts viss 
triecienhelikopteru parks

Nīderlandes Aizsardzības ministrija un ASV Militārās sadarbības 
pārvalde (DSCA) parakstījušas līgumu par Nīderlandes Karalisko gaisa 
spēku (KGS) triecienhelikopteru «AH-64D Apache» parka modernizā-
ciju. Nīderlandei 28 helikopteru «AH-64D Apache» modernizācija līdz 
līmenim AH-64E izmaksās 1,19 miljardus dolāru.

Vidējais helikopteru «AH-64D Apache» vecums Nīderlandes KGS 
sasniedz 17 gadus. Modernizācijas ietvaros helikopteriem uzstādīs jaunus 
dzinējus un jaunas ieroču sistēmas, palielinot ekspluatācijas termiņu un 
kaujas spēju rādītājus. 

«AH-64D Apache» apbruņojumā ir distances vadības 30 mm automā-
tiskā lielgabala M230, kā arī vadāmās un nevadāmās raķetes. Helikopte-
riem ir augsti dzīvotspējas rādītāji, un tie spēj turpināt lidojumu pat tad, ja 
tam trāpījušas 12,7 mm kalibra lodes vai šķembas no 23 mm fugasa lādiņa. 
Visas svarīgākās helikoptera sistēmas ir savstarpēji funkcionāli dublētas, un 
katrs no diviem apkalpes locekļiem var neatkarīgi vadīt lidaparātu un ieroču 
sistēmas. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.
Foto — www.reddit.com; https://forsvaret.no; https://www.natodays.cz; 

https://thedefensepost.com; https://defence.pk; 
https://static.timesofisrael.com; www.navair.navy.mil.

Operāciju rajoni mācībās 
«Trident Juncture 2018».

Haubice «Zuzana».

Nīderlandiešu karavīri un «AH-64D Apache» mācībās.

http://www.reddit.com/
https://forsvaret.no/
https://www.natodays.cz/
https://thedefensepost.com/
https://defence.pk/
https://static.timesofisrael.com/
http://www.sargs.lv/
http://www.navair.navy.mil/
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Tanku būves vēsturei ir gandrīz 100 gadu, un līdz pat mūsdie-
nām šī smagā kaujas vienība nav zaudējusi savu nozīmību kara-
darbībā uz zemes. Praktiski visas militāri spēcīgākās valstis turpi-
na strādāt pie tanku modernizācijas, attīstības un pilnīgi jaunu 
modeļu izstrādes. Visticamāk, pārskatāmā nākotnē netiks izgud-
rots neviens cits sauszemes kaujas līdzeklis ar tik lielu uguns jau-
du, tik augstiem pašaizsardzības rādītājiem un manevra iespē-
jām, tādēļ vadošās nācijas turpina ieguldīt milzu resursus, izstrā-
dājot arvien pārākus un modernākus tankus. 

Šī gada oktobrī Lielbritānijas militāri rūpnieciskā kompleksa 
uzņēmums «BAE Systems» prezentēja fundamentāli modernizēto 
tanku «Challenger 2 Black Night». Lai gan «Black Night» ir britu 
ražojuma tanks, tajā ir integrēti arī labākie tehno loģiskie risināju-
mi no Francijas, Vācijas un Kanādas militārajiem uzņēmumiem. 
Tanka atjauninātā versija ir izstrādāta atbilstoši projektam «Life 
Extension Project» (LEP), kura mērķis ir pagarināt «Challenger 2» 
ekspluatācijas periodu līdz pat 2035. gadam. 

Būtiskākie uzlabojumi modifikācijā «Black Night»
Aktīvā pašaizsardzības sistēma — nodrošina speciālu paš-

aizsardzības lādiņu savlaicīgu izšaušanu, kad tiek atklāta tanka 
virzienā lidojoša prettanku raķete vai bruņsitējšāviņš. Tādējādi 
šie draudi tiek neitralizēti drošā attālumā no tanka korpusa. 

Lāzeraizsardzības sistēma — spēj automātiski nopeilēt tās 
pretinieka ieroču sistēmas, kas tēmē (veic mērķuzvadi) tankam. 
Šī sistēma automātiskajā režīmā pavērš tanka stobru draudu vir-
zienā, un apkalpei ir vajadzīgs daudz mazāks laiks pretuguns at-
klāšanai.  

Rekuperatīvā bremzēšanas iekārta — nodrošina enerģijas 
ekonomiskāku izmantošanu. Kad stobrs tiek pagriezts pret mēr-
ķi, iekārta spēj ražot enerģiju, izmantojot torņa mehāniskās grie-
šanās kustības inerci.  

Attēla termiskās apstrādes sis tē ma — tanka priekšā un aiz-
mugurē izvietotās termālās kameras nodrošina skaidra attēla ie-
gūšanu gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, ļaujot apkalpei 
ātri un precīzi identificēt pastāvošos draudus kaujas laukā.

Uzlabotas nakts kaujas spējas — pirmo reizi tankam uzstā-
dītas divas neatkarīgas naktsredzes sistēmas, kuras ļauj vienam 
apkalpes loceklim tēmēt uz konkrētu mērķi, bet apkalpes koman-
dieris var vienlaikus identificēt jau nākamos mērķus.

Uzlaboti kaujas reaģēšanas rādītā ji — speciālas iekārtas 
nodrošina automātisku un ātru ieroču vadību, kas ļauj apkalpei 
īsākā laikā atklāt pretinieku, notēmēt un izšaut uz to.

Savietojamība ar citām tehnoloģijām — atbilstoši atklātās 
arhitektūras pieejai (Open Architecture approach) «BAE Systems» 
piedāvā papildināt modernizēto «Black Night» ar tādām tehnolo-
ģijām, kas aizsardzības vai uzbrukuma operācijās nodrošinās 
efektīvu sadarbību ar citām sistēmām uz zemes un gaisā, tostarp 
ar bezapkalpes sauszemes līdzekļiem un bezpilota lidaparātiem. 

 Svarīgu tanku attīstības projektu patlaban realizē Vācija sadar-
bībā ar Francijas militāro industriju. Šī gada jūnijā Parīzes militāra-
jā izstādē «Eurosatory» vācu-franču uzņēmumu grupa «KNDS 
Group» («Krauss-Maffei Wegmann» un «Nexter Defense Systems») 
demonstrēja jauno tanku EMBT (European Main Battle Tank — 
Eiropas galvenais kaujas tanks). EMBT ir savstarpēji integrēti divi 
tanki, no katra paņemot labākās īpašības. No vācu «Leopard 2A7» 

ir paņemts korpuss, šasija, dzinējs un transmisija, bet no franču 
«Leclerc» — tornis ar stobru, uguns vadības sistēma, pārlādēšanas 
automātika un citas iekārtas. Zīmīgi, ka EMBT eksperimentālā 
versija ir tapusi nepilnu trīs gadu laikā, izmantojot pārbaudītas 
tehnoloģijas un radot pietiekami lētu un konkurētspējīgu ga-
laproduktu. Šis tanks būs labs īstermiņa risinājums operacionālo 
vajadzību apmierināšanai Eiropas tanku tirgū. 

Arī Krievija un Ķīna pēdējos gados prezentējušas savus jau-
nos tankus. Pirms trim gadiem 9. maija militārajā parādē Maska-
vā pirmo reizi plašāka publika ieraudzīja «T-14 Armata», kas tika 
izstrādāts stingras slepenības režīmā. Lai gan tehnoloģiskā ziņā 
Krievijas jaunais tanks nav nekāds pārsteigums tanku industrijā, 
šis fakts tieši veicina rietumvalstu centienus jaunu tanku izstrādē. 
Pēc Krievijas «T-14 Armata» demonstrējumiem arī Ķīnas ražo-
tājs «Norinco» pasaulei parādīja savu jauno tanku VT-4.

ASV pagaidām atturas no jaunu smago tanku izstrādes projek-
tiem. Uz nākamo desmitgadi ir atlikta arī tanka «Abrams M1A3» 
modernizētās versijas izstrāde. Šāds nosacīts klusums ASV tan-
ku industrijā ir skaidrojams ar to, ka atšķirībā no Eiropas smago 
ieroču attīstības process ASV nekad nav apstājies un nav bijis 
iesaldēts.  

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi 
majore Vizma Kaļčeva.

Foto — www.baesystems.com; 
www.armyrecognition.com.

MOZAĪKA

TANKIEM 
STABILA POZĪCIJA

«Challenger 2 Black Night».

Tanks EMBT izstādē «Eurosatory».

http://www.baesystems.com/
http://www.sargs.lv/
http://www.armyrecognition.com/


Pirmo  
bruņutehniku 
Sauszemes 
spēkiem

Bulgārijas Ministru kabinets apstiprinājis 
150 kaujas bruņumašīnu iegādes projektu Saus-
zemes spēkiem, un Aizsardzības ministrija izslu-
dinājusi atbilstošu konkursu.

Projektam piešķirti kopumā 722 miljoni 
dolāru, kas ietver vismaz 90 kaujas bruņuma-
šīnu un 60 speciālo un atbalsta mašīnu iegādi. 
Vēl 23,7 miljonus dolāru paredzēts iedalīt bru-
ņumašīnām nepieciešamajām iekārtām, teh-
niskajai dokumentācijai, personāla apmācībai, 
trenažieriem un citiem materiāli tehniskajiem 
līdzekļiem.  

Jaunā tehnika tiks nodota trīs bataljonu 
kaujas grupu saformēšanai, izveidojot šīs vie-
nības ar elastīgu struktūru, ko var pielāgot 
jebkuru kaujas vai miera uzturēšanas ope-
rāciju veikšanai valsts teritorijā vai ārvalstīs 
NATO vadībā. Kaujas bruņumašīnu piegādes 

noslēgsies 2024. gadā, bet viss palīgtransports 
tiks piegādāts līdz 2026. gadam. Pirmā bataljona 
kaujas grupa tiks saformēta 2020. gadā, otrā 
grupa — 2022. gadā, bet trešā — 2024. gadā. 

Līdz 2026. gadam pakāpeniski visu trīs kaujas 
grupu komplektēšanai tiks piegādātas arī spe-
ciālās un atbalsta mašīnas.

ĀRZEMJU ZIŅAS

Turcijas firmas FNSS kājnieku 
kaujas mašīna ACV-19.
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