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VALSTS AIZSARDZĪBA IR MŪSU KOPĒJĀ ATBILDĪBA. 
KOPĀ MĒS VARAM AIZSARGĀT LATVIJU!

Iespēju iesaistīties savas 
valsts aizsardzībā

Papildu ienākumus 
(sākot no 26 eiro dienā) un 
nodrošinātu ēdināšanu mācību laikā 

Iespēju izmantot savu profesionālo 
pieredzi valsts aizsardzības spēju 
stiprināšanā

Iespēju uzlabot fizisko 
sagatavotību

Iespēju sniegt atbalstu sabiedrībai – 
līdzdarboties pazudušu personu 
meklēšanā, mežu ugunsgrēku 
dzēšanā, plūdu un to seku 
novēršanā

Iespēju sniegt ieguldījumu svētku 
un piemiņas pasākumu norisē

Iespēju aktīvi un saturīgi pavadīt 
brīvo laiku

Jaunus draugus un domubiedrus

Prasmi sniegt medicīnisko 
palīdzību, izdzīvot dabā dažādos 
laikapstākļos

Iespēju apgūt dažādas 
specialitātes

Iespēju piedalīties militārās 
mācībās Latvijā un ārvalstīs kopā 
ar Latvijas un ārvalstu karavīriem

Iespēju vairāk uzzināt par 
valsts aizsardzību

 Iespēju veidot militāro karjeru

Iespēju bez maksas apgūt 
militārās pamatiemaņas
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Šogad septembrī Latvijā pastorālā vizītē ierodas Romas 
Katoļu baznīcas un Vatikāna galva — Viņa svētība pāvests 
Francisks. Katrs to izjūt savādāk, un katrs iesaistās savādāk. 
Gatavojoties augstā viesa uzņemšanai, daudz atceramies 
1993. gadu, kad Latvijā ieradās pāvests Jānis Pāvils II. 

Pieminot šo vēsturisko notikumu, klajā nākusi grāmata 
«Pāvesta svētība Latvijai. Sargājot Jāni Pāvilu II», kurai ma-
teriālus apkopojis atvaļinātais brigādes ģenerālis Juris Vecti-
rāns. Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes laikā Latvijā J. Vectirāns, 
toreiz pulkvedis, bija Latvijas Republikas Drošības dienesta 
komandieris un viņa vadītā struktūra tieši atbildēja par aug-
stā viesa apsardzi. Savu atmiņu stāstus mums, lasītājiem, uz-
ticējuši tā laika karavīri, kas piedalījās vizītes nodrošināšanā 
un sagatavošanā. 

Pāvesta Franciska vizītes laikā Latvijā Svēto misi Aglonā 
apmeklēs vairāk nekā 200 Nacionālo bruņoto karavīru, savu-
kārt pasākumu nodrošināšanā Aglonā tiks iesaistīti vairāk 
nekā 300 karavīru un zemessargu no Zemessardzes 3. Latga-
les brigādes. Aglonā kā brīvprātīgie darbosies arī divsimt 
Latgales jaunsargi.  

Mums katram ir iespēja būt klāt šajā vēsturiskajā mirklī, 
kura nozīmību mēs sapratīsim laika gaitā. 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bru-
ņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš tikās ar 
karavīriem, kuri jau tuvākajā laikā dosies pildīt dienesta pienāku-
mus ANO vadītajā visaptverošajā integrētajā stabilizācijas operāci-

jā MINUSMA Mali, NATO apmācības operācijā «Resolute Support» Afga-
nistānā un ES apmācības misijā Mali (EUTM Mali).

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

Latvijas karavīri «Resolute Support» operācijā izvietoti Marmalas bāzē 
Mazārišarīfā, Kabulā un Bagramā, kur ieņem padomdevēju un dažāda līme-
ņa štābu virsnieku un instruktoru amatus, apmācot un sniedzot atbalstu 
Afganistānas armijai.

ES apmācības misijas Mali mērķis ir atbalstīt Mali bruņoto spēku ap-
mācību un reorganizāciju, un Nacionālie bruņotie spēki tajā piedalās kopš 
2013. gada.

Vizītē Latvijā uzturējās Spānijas aizsardzības ministre Mar-
garita Roblesa un tikās ar aizsardzības ministru Raimondu Berg-
mani.

Latvijas un Spānijas aizsardzības ministri pārrunāja aktuali-
tātes aizsardzības jomā, kā arī divpusējās sadarbības aktuālos jautāju-
mus.

Spānijas aizsardzības ministre M.  Roblesa apmeklēja Ādažu bāzi, kur 
tikās ar Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieri pulk-
vedi Ilmāru Ati Lejiņu un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas gru-
pas Spānijas kontingenta karavīriem.

LATVIJAS ZIŅAS
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LATVIJAS ZIŅAS 

Pēc AM Preses nodaļas relīzēm ziņas apkopojusi Zigrīda Krauze.  

Foto  — Armīns Janiks,  Ēriks Kukutis un Gatis Dieziņš.  

Slovēnijas Republikas prezidents Boruts Pahors apmeklēja 
Ādažu bāzi un tikās ar Slovēnijas kontingenta karavīriem, kas Latvijā 
pilda dienesta pienākumus NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupas sastāvā. 

Slovēnijas Republikas prezidents Boruts Pahors Ādažu bāzē tikās ar 
Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieri pulkvedi 
Ilmāru Ati Lejiņu un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas 
komandieri pulkvežleitnantu Stīvu Makbetu.

Dienesta pienākumus NATO daudznacionālajā kaujas grupā Latvijā 
pilda 50 Slovēnijas karavīri no Aizsardzības pret masu iznīcināšanas iero-
čiem vada un atbalsta elementa.  

Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Nacionālo bru-
ņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš atklāja 
NATO vingrinājumu «Steadfast Pinnacle 2018», kurā piedalījās 
28 vecākie un augstākie virsnieki no NATO dalībvalstīm, kā arī no 

partnervalsts Somijas.

Vingrinājuma mērķis ir pilnveidot augstākā līmeņa virsnieku un ko-
mandieru spējas plānot un vadīt apvienotās operācijas, lielāko uzmanību 
pievēršot komandieru lomai operacionālajā līmenī. 

Savukārt no 9. līdz 14. septembrim Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 
norisinājās vingrinājums «Steadfast Pyramid 2018», kas bija Sabiedroto 
spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku augstākās 
Transformācijas virspavēlniecības rīkotā vingrinājuma pirmā daļa. Tajā pie-
dalījās 30 vecākie un augstākie virsnieki no 14 NATO valstīm un partner-
valsts Somijas. 

Šķēdes poligonā, Pāvilostas novada Vērgales pagastā, notika 
pretgaisa aizsardzības mācības «Baltic Zenith 2018», kuru laikā Lat-
vijas un Lietuvas karavīri pilnveidoja iemaņas kaujas šaušanā gaisa 
un uz ūdens bāzētos mērķos.

Mācībās piedalījās vairāk nekā 100 karavīru no Nacionālo bru-
ņoto spēku Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona, Zemessar-
dzes 17. kaujas nodrošinājuma bataljona, Zemessardzes 44. kaujas 
nodrošinājuma bataljona un Lietuvas bruņotajiem spēkiem.

Mācību «Baltic Zenith 2018» mērķis ir profesionāli sagatavot pretgaisa 
aizsardzības speciālistus, tostarp zenītraķešu RBS-70 operatorus, veicot prak-
tiskos kaujas šaušanas vingrinājumus gaisa un uz ūdens bāzētos mērķos.

Mācībās tika iesaistīts Jūras spēku kuģis, kas nodrošināja drošību Bal-
tijas jūrā — mācību norises vietas teritoriālajos ūdeņos. Mācību vingri-
nājuma mērķus nodrošināja Čehijas Militāri tehniskā institūta speciālisti 
(Military Technical Institute, s.e. Air Force and Air Defence branch).

Ogres Zilajos kalnos pie Dubkalnu ūdenskrātuves notika Juglas 
kauju 101.  gadadienas atceres pasākums, un tajā piedalījās vairāk 
nekā 1500 skolēnu no Ogres un Ikšķiles novada. 

Pasākums sākās ar trīs kilometru garu pārgājienu, kas noslēdzās 
ar svinīgu ceremoniju pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Pēc tās skolēniem 
bija iespēja piedalīties informatīvi izzinošās aktivitātēs, kā arī iepazīties ar 
Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto tehniku un ekipējumu.

Militārās policijas, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un 
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri demonstrēja 
militāro tehniku un ekipējumu, Gaisa spēku helikopters Mi-17 veica meklē-
šanas un glābšanas operācijas paraugdemonstrējumus. Skolēni iepazinās arī 
ar Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona ekipējumu un Nesprāgu-
šās munīcijas neitralizēšanas rotas informatīvo stendu, vēroja paraugde-
monstrējumus ar kāpurķēžu transportieri BW 206, kā arī piedalījās milita-
rizētu šķēršļu joslu stafetēs.

Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvji iepazīstināja ar dienesta iespē-
jām Nacionālajos bruņotajos spēkos, savukārt Jaunsardzes un informācijas 
centrs piedalījās ar informatīvo stendu un jaunsargu aktivitātēm. 
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks, Ēriks Kukutis,  
Gatis Indrēvics un Gatis Dieziņš.  

Līdz šim lielākās Nacionālo bruņoto 
spēku mācības «Namejs 2018» 
pierādījušas, ka līdzšinējā apmācību 
gaita un izvirzītie uzdevumi ir sevi 
attaisnojuši — visi mācību mērķi ir 
sasniegti un lielas problēmas nav 
konstatētas. Vienlaikus mācības 
skaidri iezīmējušas nākamajos gados 
ejamo bruņoto spēku pilnveides ceļu.

Mācības «Namejs 2018» norisinājās 
visā Latvijas teritorijā no 20. augusta līdz  
2. septembrim. Galvenais uzdevums bija 
pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku gatavī-
bu veikt to būtiskāko uzdevumu — valsts 
aizsardzību iespējamas agresijas gadījumā. 
Galvenajam uzdevumam bija pakārtota 
virkne apakšuzdevumu, kas ļāva pārbau-
dīt dažādus bruņoto spēku darbības as-
pektus — rīcību iekšējo nemieru un pro-
vokāciju gadījumā, loģistiku un pārvieto-
šanos visas valsts teritorijā, sadarbību ar 
citām valsts, pašvaldību un privātajām 
organizācijām, kā arī partnervalstu bru-
ņoto spēku pārstāvjiem, taktisko uzdevu-
mu izpildi utt. Atbilstoši mācību plānam 
tajās bija jāpiedalās vismaz 8000 dalībnie-
ku, taču faktiski to skaits bija 10 360 cilvē-
ku, 90% no tiem  — Nacionālo bruņoto 
spēku pārstāvji.

«Gan šīs mācības, gan mūsu bruņo - 
to spēku attīstība kopumā apliecina, ka 

lēmumi par virzīšanos uz 2% no IKP ie-
guldīšanu aizsardzības spējās, ko mēs pie-
ņēmām pirms vairākiem gadiem, ir bijuši 
pareizi. Šeit mēs redzam mūsu rīcībā eso-
šo militāro tehniku, redzam mūsu sabied-
rotos, kas sniedz atbalstu un spēj darbo-
ties kopā ar mums vienotā kolektīvā. Šajā 
laikā mēs esam kļuvuši par ļoti nopietnu 
spēku, kas ir gatavs atvairīt jebkuru militā-
ru agresiju,» mācību «Namejs 2018» viesu 
dienas laikā ar gandarījumu uzsvēra Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

Ar viņu vienisprātis bija arī Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ģenerālleit-
nants Leonīds Kalniņš. Viņš akcentēja, ka 

Latvijas aizsardzības nozare pēdējo gadu 
laikā ir ļoti attīstījusies un nostiprināju-
sies. «Arī šo mācību rezultāti skaidri parā-
da, ka mums ir izveidota sistēma, kas ir 
pilnībā gatava nodrošināt Latvijas valsts 
aizsardzību. Mācībās izmantotais hib-
rīdscenārijs ļāva nodemonstrēt, ka gan 
mūsu bruņotie spēki, gan citas valsts 
struktūras un sabiedrotie ir gatavi strādāt 
šādā ļoti sarežģītā situācijā,» atzina Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris. Īpašs 
gandarījums L.  Kalniņam ir par Latvijas 
sabiedrības interesi un aktīvu iesaistīšanos 
mācību «Namejs 2018» norisē. «Mūs at-
balstīja ne tikai ar saviem privātīpašumiem 

«NAMEJS 2018»
APLIECINA BRUŅOTO SPĒKU 
KAUJAS SPĒJAS
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un infrastruktūru, bet arī nodrošināja ar 
visu nepieciešamo informāciju par nosa-
cītā pretinieka pārvietošanos un darbī-
bām — viņiem nebija ne mazāko iespēju 
kaut ko izdarīt slepeni. Līdz ar to man nav 
nekādu šaubu par pilnīgu Latvijas sabied-
rības atbalstu bruņotajiem spēkiem,» atzi-
na L. Kalniņš.

Pozitīvas un atbalstošas attieksmes 
veidošanā noteikti liela loma bijusi arī 
pārdomātajai un plašajai informācijas 
plūsmai par mācību norisēm. «Mēs par 
šīm mācībām esam stāstījuši ļoti plaši un 
atklāti gan Latvijā, gan ārzemēs, droši vien 
tāpēc ap tām nebija nekādas nevajadzīgas 
ažiotāžas. Mācības vēroja Baltkrievijas un 
Krievijas speciālisti. Diemžēl tikpat plašu 
un objektīvu informāciju par Krievijā no-
tiekošajām mācībām mēs ne vienmēr sa-
ņemam, tāpēc mums bieži vien ir bažas 
par to, kas notiek aiz robežas,» teica aiz-
sardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Ministrs bija gandarīts par mācību 
«Namejs 2018» laikā notikušās brīvprātī-
go rezerves karavīru apmācības rezultā-
tiem. «Attieksme un motivācija, ko es re-
dzēju šajos cilvēkos, dod pārliecību par 
mūsu bruņoto spēku nākotni. Man bija 
iespēja runāt ar kādu cilvēku, kurš iepriekš 
diezgan skeptiski izteicās par bruņoto spē-
ku spējām, taču pēc apmācības atzina, ka 
viņa priekšstati ir pilnībā mainījušies, un 
tagad viņš uzskata Nacionālos bruņotos 
spēkus par spēcīgu un mūsdienīgu armi-
ju,» atzina aizsardzības ministrs.

Pats būtiskākais mācību uzdevums — 
bruņoto spēku gatavības pārbaude savu 
uzdevumu izpildei, rezumējot aizvadītā 
četru gadu ilgā apmācību cikla rezultātus, 
pēc mācību noslēguma notikušajā preses 
konferencē uzsvēra L. Kalniņš. Lai sa-
sniegtu šo mērķi, izvirzīti septiņi galvenie 
mācību mērķi un tiem pakārtota virkne 
apmācību uzdevumu. Pirmo reizi līdzši-
nējā praksē īstenoti divi mērķi — pārbau-
dīta bruņoto spēku struktūrvienību sa-
darbība ar Valsts policiju un Valsts robež-
sardzi, kā arī testēta Latvijas tautsaimnie-
cības resursu mobilizācijas spēja. «Svarī-
gākais secinājums pēc mācībām — visas 
vienības visus savus uzdevumus spēja iz-
pildīt pilnā apmērā, iesaistoties ar pilnu 
atdevi. Man ir patiešām liels gandarījums 
par mācību dalībnieku attieksmi pret sa-
viem pienākumiem. Kopumā par mācību 
norisi man nav nekādu negatīvu secināju-
mu, bet ir radušās idejas mūsu bruņoto 
spēku spēju tālākai attīstībai,» teica bru-
ņoto spēku komandieris.

Jauna un ļoti svarīga pieredze bija arī 
«Nameja 2018» laikā īstenotā operācija 

potenciālo nemieru un provokāciju neit-
ralizēšanā, kas tika realizēta kopā ar Iekš-
lietu ministrijas struktūrvienībām. «Mēs 
spējām bez problēmām pārņemt  atbildību 

par notiekošo, likvidēt draudus un pēc 
tam nodot kontroli atpakaļ policijai. Jā-
uzsver arī, ka mūsu ilgstošā un efektīvā 
sadarbība ar Valsts policiju ir sasniegusi 
tādu līmeni, ko es gribētu saukt par abso-
lūtu sinhronizāciju, kopīgi darbojoties ļoti 
sarežģītos apstākļos,» teica L. Kalniņš.

Vērtīga pieredze iegūta arī sadarbībā 
ar Valsts robežsardzi, proti, mācību gaitā 
atbilstoši scenārijam tika izspēlēti uzbru-
kumi robežsargu posteņiem un citiem ob-
jektiem, nelegālas robežas šķērsošanas 
gadījumi un tamlīdzīgas provokācijas. 
«Ar Valsts robežsardzi lielākoties sadar-
bojās Zemessardze, un arī šeit man jāuz-
sver, ka sadarbība bija lieliska,» atzinīgi 

MĀCĪBAS

Turpinājums 6. lpp. �

Pirmo reizi līdzšinējā prak-
sē īstenoti divi mērķi — 
pārbaudīta bruņoto spēku 
struktūrvienību sadarbība 
ar Valsts policiju un Valsts 
robežsardzi, kā arī testēta 
Latvijas tautsaimniecības 
resursu mobilizācijas spēja.

http://www.sargs.lv/
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novērtēja L. Kalniņš. Zināmas problēmas 
visos starpresoru sadarbības gadījumos 
izraisīja izmantojamo tehnisko un sakaru 
līdzekļu savietojamība, taču uzdevumu 
izpildi tas nav ietekmējis. Zemessargi mā-
cību «Namejs 2018» laikā izpildīja tieši 
tādus pašus taktiskos uzdevumus kā regu-
lārās vienības, turklāt darbojās visā Latvi-
jas teritorijā.

Mācību laikā notika arī rezerves kara-
vīru mobilizācija, un šajā gadījumā to dalī-
ba nav bijusi apmierinoša, atzina Nacionā-
lo bruņoto spēku komandieris. Pavēstes 
par dalību mācībās tika izsūtītas 593 cilvē-
kiem. Ap 200 no tiem dažādu iemeslu dēļ 
nevarēja tikt iesaukti (neatbilstošs veselī-
bas stāvoklis, dienests Iekšlietu ministrijas 
struktūrvienībās, sodāmība pēc dienesta 
bruņotajos spēkos utt.), bet 105 gadījumos 
pavēste nesasniedza adresātu. Mācībās 
piedalījās 157 rezerves karavīri, 36 no 
tiem bija brīvprātīgie rezerves karavīri, 

kas veica nepieciešamo apmācību. «Līdz ar 
to var secināt, ka esam sasnieguši aptuveni 
50% no rezultāta, un tas nav apmierinošs 
rādītājs. Izdarīsim secinājumus, lai piln-
veidotu šo procesu,» uzsvēra bruņoto spē-
ku komandieris. Mācību norisi tas gan nav 
ietekmējis. Pašlaik bruņoto spēku rīcībā ir 
3000 karavīru rezerve, bet uzskaitē ir pavi-
sam 8250 potenciālo rezerves karavīru.

Svarīgs mācību uzdevums bija arī pār-
baudīt tautsaimniecības spējas nodrošināt 
mobilizācijas rezerves. «Nameja 2018» lai-
kā dažādu uzdevumu izpildē bija iesaistī-
tas 19 pašvaldības, valsts un privātās kom-
pānijas, teica NBS komandieris. Lielāko-
ties šie uzdevumi bija saistīti ar transporta 
pakalpojumu un fortifikācijas uzdevumu 
izpildi, un veikums bijis ļoti labā līmenī.

Sadarbība ar sabiedrību notikusi arī 
daudz plašākā mērogā. Pirms mācībām 
bruņotie spēki noslēguši pāri par 500 līgu-
miem ar privātpersonām par to īpašumā 
esošās infrastruktūras un zemju izmanto-
šanu mācību laikā. Savukārt, lai novērstu 

radušos bojājumus, izveidota īpaša noda-
ļa, kas operatīvi reaģējusi uz konstatēta-
jām problēmām un tās iespējami ātri risi-
nājusi. Izplatītākās problēmas bija izbrau-
kāti ceļi un nesaskaņota iebraukšana pri-
vātīpašumos — visi saistītie jautājumi jau 
ir nokārtoti. Procesā vēl ir daži gadījumi, 
kur smagās tehnikas manevrēšanas rezul-
tātā bojātas ceļu apmales un nepieciešami 
nopietnāki remontdarbi.

Runājot par mācību «Namejs 2018» 
skanējumu Krievijas un krievvalodīgo 
publiskajā telpā, L. Kalniņš atzina, ka šo-
reiz interese nav bijusi pārāk liela. Vistica-
māk, tas saistīts ar plašo un atklāto infor-
mācijas plūsmu, kas laikus sniegta par 
mācībām, kā arī ar plašajām iespējām me-
diju un kontrolējošo institūciju pārstāv-
jiem piedalīties mācību norisēs un iegūt 
visu nepieciešamo informāciju. Kā jau mi-
nēts, «Nameja 2018» gaitai sekoja trīs 
Baltkrievijas un viens Krievijas pārstāvis 
no EDSO misijas.

Mācības «Namejs 2018» tiks rūpīgi 
analizētas vēl divus mēnešus pēc to noslē-
guma, kad arī tiks izdarīti visi secinājumi. 
Taču jau tagad var prognozēt, ka nākama-
jā bruņoto spēku apmācību ciklā pieaugs 
mācību intensitāte, vingrinājumu skaitam 
tajā pašā laikā nepalielinoties. Iespējams, 
turpmāk tiks izskatīta iespēja mainīt lielo 
cikla noslēguma mācību norises laiku, jo 
šogad intensīvākais gatavošanās laiks sa-
krita ar dziesmu svētkiem un gaidāmajām 
Saeimas vēlēšanām, norādīja L. Kalniņš.

Runājot par jaunajiem uzdevumiem, 
kas tiks izvirzīti bruņoto spēku vienībām 
pēc mācību izvērtēšanas, NBS komandie-
ris uzsvēra, ka nekādi trūkumi apmācību 
procesā nav konstatēti, līdz ar to līdzšinējā 
mācību sistēma nemainīsies. Var runāt 
par dažādu nianšu pilnveidošanu, piemē-
ram, ir nepieciešams ātrāk nodrošināt at-
balsta sistēmas darbību, pilnveidot mobi-
litāti un uzlabot starpresoru rīcībā esošo 
sakaru sistēmu savietojamību.  

�Sākums 4. un 5. lpp.

MĀCĪBAS
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NATO

Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš.

17. septembrī Latvijā divu dienu vizītē ieradās NATO Sabied-
roto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera viet-
nieks ģenerālis Džeimss Everards. Viņš apmeklēja šeit notiekošās 
NATO mācības «Steadfast Pinnacle 2018», kā arī tikās ar aizsar-
dzības ministru Raimondu Bergmani un Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu.

Kopīgajā preses konferencē aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis informēja, ka tikšanās laikā pārrunāti gan NATO sa-
mitā Briselē pieņemtie lēmumi un to ietekme uz reģionālo drošī-
bu, tostarp Latvijai nozīmīgais lēmums par daudznacionālās divī-
zijas «Ziemeļi» štāba izveidi Ādažu bāzē, gan arī citas aizsardzības 
jomas aktualitātes Latvijā. Viņš norādīja, ka sarunu laikā vēlreiz 
apliecinājis Latvijas gatavību veikt nozīmīgus ieguldījumus savas 
valsts drošībā un aizsardzībā. 

Latvija šo gatavību jau ir apliecinājusi ar darbiem, uzsvēra aiz-
sardzības ministrs. Latvija ir viena no retajām valstīm, kas aizsar-
dzībā iegulda divus procentus no iekšzemes kopprodukta, un 
2018. gadā valsts aizsardzības budžets sasniedzis 576 miljonus 
eiro. Šis finansējums tiek ieguldīts, lai celtu mūsu kaujas spējas un 
attīstītu infrastruktūru, kas tiek izmantota gan mūsu, gan sabied-
roto karavīru vajadzībām, norādīja R. Bergmanis.

Ministrs arī uzsvēra, ka Latvijas bruņoto spēku kaujasspējas 
pieaug katru gadu. Ievērojami līdzekļi tiek ieguldīti gan Sausze-
mes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes tehniskā nodrošināju-
mā, gan artilērijas, kiberaizsardzības, pretgaisa aizsardzības un 
citu nozīmīgu spēju attīstībā. Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta 
visaptverošās aizsardzības koncepcijai, kas apdraudējuma gadīju-
mā balstās nevis tikai uz valsts bruņoto spēku militārajām spē-
jām, bet uz visas sabiedrības un valsts institūciju noturību un 
gatavību pārvarēt krīzi, teica R.  Bergmanis. «Mēs esam gatavi 
aizsargāt Latviju un esam gandarīti, ka sabiedroto atbalsts mums 
ir nešaubīgs un pārliecinošs. NATO paplašinātās klātbūtnes Lat-
vijā kaujas grupa ir labākais pierādījums sabiedroto ieguldīju-
mam Latvijas un visa reģiona drošībā. Esmu gandarīts par kaujas 
grupas karavīru augsto sagatavotību un sekmīgo integrāciju ar 
Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ko var vērot gan 
ikdienā, gan kopīgās mācībās, arī augustā notikušajās militārajās 
mācībās «Namejs 2018», kur Latvijas un sabiedroto karavīri ko-
pīgi veica uzdevumus dažādos reģionos, trenējoties aizsargāt visu 
Latviju,» akcentēja R. Bergmanis.

Runājot par notiekošajām mācībām, ministrs uzsvēra, ka 
Latvijai ir liels gods jau kopš 2011.  gada uzņemt Rīgā NATO 
vecākos un augstākos virsniekus mācībās «Steadfast Pyramid» 
un «Steadfast Pinnacle». Šīs mācības ir lieliska iespēja demon-
strēt Latvijas apņemšanos sniegt atbalstu NATO apmācības pro-
cesā, kā arī palīdz uzlabot mūsu uzņemošās valsts spējas, teica 

ministrs, vienlaikus izsakot gandarījumu, ka mācības arī turp-
māk norisināsies mūsu valstī.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš pastāstīja, ka sarunu laikā ar NATO Sabiedroto 
spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieku 
informējis viņu par Latvijā paveikto bruņoto spēku kapacitātes 
un kaujas spēju attīstības jomā, īpašu vērību veltot aizvadīto 
mācību «Namejs 2018» rezultātiem. Pārrunātas arī NATO ko-
mandsistēmas un struktūras kopumā uzlabošanas iespējas un 
iespējamais Latvijas ieguldījums šajā procesā. «Tas būtu liels ie-
guvums gan Baltijas reģionam, gan arī visai organizācijai kopu-
mā,» uzsvēra L. Kalniņš.

Ģenerālis Džeimss Everards izteica pateicību aizsardzības 
ministram un NBS komandierim par iespēju Latvijā atkal rīkot 
«Steadfast» mācības. «Latvija ir pareizā vieta, kur rīkot šāda vei-
da mācības, kas vērstas uz operacionālo zinātni un prasmēm, un 
augstāko komandieru spēju nodrošināt spēcīgu kaujas darbību,» 
uzsvēra Dž. Everards. Mācībās piedalās 67 augstākie virsnieki 
ģenerāļu un admirāļu dienesta pakāpē no NATO dažādām ko-
mandvadības un spēku struktūrām, informēja NATO Sabiedroto 
spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieks.

Viņš arī norādīja, ka nesen apmeklējis visas NATO paplašinā-
tās klātbūtnes kaujas grupas, un uzvēra, ka tās ar katru rotāciju 
kļūst arvien spēcīgākas. «Karavīri mācās no iepriekšējām kaujas 
grupām un pielāgo praksē iepriekšējo kaujas grupu pieredzi. Es 
uzskatu, ka šīs kaujas grupas ir ļoti spēcīga daļa no pieaugoša-
jām aizsardzības un atturēšanas spējām.»

Jautāts par «Brexit» ietekmi uz Lielbritānijas iesaisti Eiropas 
kopējās drošības sistēmā, Dž. Everards norādīja, ka cer uz vēl lie-
lāku Lielbritānijas dalību NATO aktivitātēs, tā kompensējot akti-
vitātes samazināšanos Eiropas Savienībā. Viņš arī uzsvēra, ka 
briti turpina plānot savas aktivitātes kopīgajās Eiropas misijās, 
tāpēc viņš neprognozē šajā jomā nekādas radikālas pārmaiņas.  

SABIEDROTO SPĒKU AUGSTĀKĀS 
VIRSPAVĒLNIECĪBAS EIROPĀ 
KOMANDIERA VIETNIEKS GANDARĪTS 
PAR LATVIJAS PROGRESU

http://www.sargs.lv/
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PIEREDZES STĀSTS

Militāro mācību «Namejs 2018» laikā Zemessardzes (ZS)  
2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā ZS 2. Vidzemes brigā-
des štābs realizēja līdz šim Latvijā nebijušu sabiedrības iesaistes 
kampaņu, aicinot Vidzemes — Alūksnes, Gulbenes un Smilte-
nes — novadu iedzīvotājus sniegt savu ieguldījumu mūsu valsts 
aizsardzībā.  

Kampaņas mērķis bija pārliecināties par sabiedrības gatavī-
bu atbalstīt Nacionālos bruņotos spēkus (šoreiz Zemessardzi) 
krīzes gadījumā, trenēt divpusējo komunikāciju un civilmilitāro 
sadarbību.

Aicinājums informēt par pretinieku
Vidzemē mācību «Namejs 2018» aktīvā fāze norisinājās brīv-

dienās — no 24. līdz 26. augustam, un tajā nosacīto pretinieku 
spēlēja Igaunijas Aizsardzības spēku karavīri un zemessargi. Lai 
iegūtu informāciju par nosacītā pretinieka pārvietošanos un at-
rašanās vietām, bija svarīgi šo informāciju uzzināt ne tikai no 
mūsu pašu vienībām, bet arī no iedzīvotājiem. Turklāt, kā jau 
minēts kampaņas mērķī, bija svarīgi pārliecināties, vai vietējie 
iedzīvotāji ir gatavi atbalstīt Zemessardzi, līdz ar to apstiprināt 
Valsts aizsardzības koncepcijā noteikto sabiedrības pasīvās pre-
tošanās nozīmi. 

Mācību aktīvās fāzes teritorijā — Alūksnes, Gulbenes un Smil-
tenes novadā —, «Facebook» vietnes 2. Vidzemes brigādes profilā, 
kā arī televīzijas kanālā Re:TV tika izplatīts aicinājums iedzīvotā-
jiem zvanīt uz norādīto tālruņa numuru, ja viņi laikā no 24. līdz 
26. augustam savā novadā redz igauņu karavīrus un tehniku. 

Šo aicinājumu bija svarīgi izplatīt pēc iespējas plašākai audi-
torijai, tāpēc jo nozīmīgāks bija pašvaldību atbalsts. Ņemot vērā 
līdzšinējo ZS 2. Vidzemes brigādes veiksmīgo sadarbību ar paš-
valdībām, par to nebija šaubu. Jāuzsver, ka īpašu atsaucību izrādī-
ja Smiltenes novada pašvaldība, kas ievietoja šo aicinājumu paš-
valdības laikrakstā un interneta vietnē. Arī Alūksnes un Gulbe-
nes novada pašvaldības neiebilda pret šādu paziņojumu izplatī-
šanu savā teritorijā. 

Nevis sēņo, bet meklē igauņus
Mācību aktīvās fāzes pirmās dienas vakarā, kad mācību teri-

torijā ieradās Igaunijas Aizsardzības spēku vienības, uz informa-
tīvo tālruni jau sāka zvanīt iedzīvotāji un informēja par igauņu 
pārvietošanos. Tas nozīmēja, ka ideja un ieguldītais darbs ir at-
taisnojušies — iedzīvotāji ir gatavi sadarboties. Nākamās divas 
dienas zvanītāju kļuva arvien vairāk, pirmie zvanīja jau no agra 
rīta, pat no makšķerēšanas «pozīcijām». 

VIDZEMNIEKI «NAMEJĀ» 
ATBALSTA ZEMESSARDZI 

Mēs redzam, ka sabiedrība iesaistās 
valsts aizsardzībā gan tieši, kļūstot par 
zemessargiem, gan netieši, atbalstot 
«savējo spēkus» un informējot par 
notiekošo apkaimē. Sabiedrības atbalsts 
parāda, ka ejam uz to ideālo formu, kurā 
visi ir iesaistīti valsts aizsardzībā

http://www.sargs.lv/
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Kopumā uz informatīvo tālruni zvanīja vairāki desmiti ie-
dzīvotāju, kuri informēja par igauņu karavīru un tehnikas atra-
šanās vietām. Jāatzīmē, ka mācību teritorijas novados pretinieku 
meklēšana bija kļuvusi par aizraujošu akciju. To spilgti apliecina 
Smiltenes centrā noklausīta divu sieviešu saruna  — «Es vakar 
Vārniņās nevis sēņoju, bet igauņus meklēju!»

Sabiedrības atbalsts — veiksmes stāsts
Vērtējot realizēto sabiedrības iesaistes kampaņu, ZS 2. Vidze-

mes brigādes komandieris ir gandarīts par tās rezultātiem. Gan 
saņemto telefona zvanu skaits, gan iedzīvotāju paustā pozitīvā 
attieksme ir apliecinājums tam, ka kampaņa sevi ir attaisnojusi 
un ir jāīsteno arī turpmāk. 

«Šāds sabiedrības atbalsts ir liels veiksmes stāsts. Apzinoties, 
ka visu nespējam zināt, centāmies iesaistīt sabiedrību, uzzināt, 

kāda ir iedzīvotāju modrība par notiekošo apkaimē, un rezultāti 
bija pārsteidzoši labi. Tas uzskatāmi apliecina sabiedrības uzticī-
bu Zemessardzei, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā. 
Mēs redzam, ka sabiedrība iesaistās valsts aizsardzībā gan tieši, 
kļūstot par zemessargiem, gan netieši, atbalstot «savējo spēkus» 
un informējot par notiekošo apkaimē. Sabiedrības atbalsts parā-
da, ka ejam uz to ideālo formu, kurā visi ir iesaistīti valsts aizsar-
dzībā,» vērtē ZS 2.  Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis 
Mareks Ozoliņš. 

Sagatavojusi virsleitnante Ieva  Karlsberga, 
ZS 2. Vidzemes brigādes 

Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece. 

Ekrānšāviņš no Re:TV raidījuma «Karavīrs».

No 20. augusta līdz 2. septembrim vi-
sā valstī notika līdz šim lielākās militārās 
mācības Latvijā — «Namejs 2018», lai pār-
baudītu un pilnveidotu Nacionālo bruņo-
to spēku gatavību izvērsties valsts aizsar-
dzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, 
tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ie-
tvaros.

Gaisa spēki katru gadu organizē mi-
litārās mācības, lai pārbaudītu un piln-
veidotu Gaisa spēku spējas un noteiktos 
uzdevumus. Šogad mācības notika lielā-
kā mērogā, sadarbojoties ar citiem spēku 
veidiem, proti, ar Zemessardzes 2. Vid-
zemes brigādes NBS Aviācijas bāzes Ap-
sardzes rotu, NATO paplašināto kaujas 
grupas rotu un NP 2. RNC, kā arī snie-
dzot atbalstu citām NBS vienībām pret-
gaisa aizsardzības, gaisa transporta un 
evakuācijas (MEDEVAC) pa gaisu no-
drošināšanā.

Mācībās «Namejs 2018» bija iespēja 
novērtēt GS spēju ilgstoši plānot, vadīt 
un kontrolēt GS operācijas, nodrošināt 

nepārtrauktu informācijas apmaiņu ar GS 
vienībām, augstākiem štābiem un citām 
NBS un sabiedroto vienībām. Papildus 
Aviācijas bāzes apsardzes un aizsardzības 
funkciju veikšanai pirmo reizi mācību lai-
kā notika atsevišķu vienību pārdislokāci-
jas spēju pārbaude un uzdevumu izpilde 
no citām pozīcijām. 

Mācību mērķis tika sasniegts.
GS mācību laikā turpināja pildīt arī 

savus ikdienas pienākumus: nodrošinot 
valsts gaisa telpas kontroli un aizsardzību, 
saskaņojot un kontrolējot militārās aviāci-
jas lidojumus Latvijas gaisa telpā, piedalo-
ties meklēšanas un glābšanas operācijās 
(tika pildīts MEDEVAC uzdevums). 

Mācības «Namejs 2018» sniedza lielis-
ku iespēju pārbaudīt GS spējas, sadarbību 
ar citām vienībām, identificēt izaicināju-
mus un pilnveidoties.

Sagatavojusi seržante Ilze Volframa.

Foto — no Gaisa spēku arhīva.

MĀCĪBAS

«NAMEJS 2018» 
PĀRBAUDA 
GAISA SPĒKU 
SPĒJAS 
SADARBOTIES 
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Džoanna Eglīte
Foto — no fonda «Namejs» arhīva.

Latvijas misiju karavīru bērnu  
nometne Īvandes muižā, Kuldīgas 
novadā, šīs vasaras nogalē bija Valsts 
aizsardzības un patriotisma fonda 
«Namejs» īstenots sabiedrības 
pateicības un cieņas apliecinājums 
karavīriem un viņu ģimenēm.  
Lai šī iecere notiktu, fonds uzrunāja  
un piesaistīja gan Latvijas uzņēmējus,  
gan brīvprātīgos, gan kultūras  
cilvēkus, gan valsts un pašvaldību 
amatpersonas. 

«Rīkojot nometni, nevienā brīdī ne-
piedzīvoju atteikumu vai pragmatisku in-
teresi,» saka nometnes organizators, biju-
šais NBS komandieris atvaļinātais ģenerāl-
leitnants Raimonds Graube. «Manī nostip-
rinās sajūta, ka sabiedrība arvien vairāk 
novērtē karavīra darbu un izjūt kā godu 
pateikt šiem cilvēkiem paldies. Uzņēmēji, 
amatpersonas, brīvprātīgie — tie visi ir sa-
biedrības daļa, kas nes sevī arī plašāka cil-
vēku loka noskaņu un attieksmi,» ar gan-
darījumu saka Raimonds Graube.

Ar citādām acīm uzlūkot  
savus vecākus

Nedēļu ilgajā nometnē «Mazais Na-
mejs» no 5. līdz 11. augustam piedalījās  
85 starptautisko operāciju veterānu bērni 
vecumā no deviņiem līdz piecpadsmit 
 gadiem. Ik dienas viņi piedzīvoja pārdo-
mātu programmu, kas daudziem dalībnie-
kiem likusi pat piemirst viedtālruņa lieto-
šanas aktualitāti. Bērni devušies pārgājie-
nos, piedalījušies sacensībās, iepazinuši 
Latvijas Jūras spēku ikdienu Liepājā, no-
skatījušies speciāli nometnei sagādāto fil-
mu «Namejs», klausījušies grupas «Vilki» 
koncertu un risinājuši sarunas par dzīvi 
ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni 
vakarā pie ugunskura. Nometnes dalīb-
niekus apciemojis gan aizsardzības mi-
nistrs Raimonds Bergmanis, gan ASV 
vēstniece Latvijā Nensija Baikofa-Petita, 
gan NBS komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš. 

«Domāju, ka karavīru atvases guva ne 
vien interesantu, daudzpusīgu pieredzi, 
bet juta lepnumu par to, kas ir viņu vecāki 
un kādu darbu tie veic. Iespējams, kāds 
citādām acīm paskatījās uz savu tēti vai 
mammu, kuri dienesta gaitu dēļ ne vien-
mēr svētkos ir blakus un dažkārt ir tālu no 
mājām — vairākus mēnešus bez redzēša-
nās,» vērtē Raimonds Graube. Atsaucīgu 
un cieņpilnu attieksmi nometnes projek-
tam izrādījuši arī Latvijā dienošie NATO 
dalībvalstu sabiedrotie, kuri uz Kuldīgu 

nometnes laikā apskatei atsūtīja trīs bruņu-
mašīnas ar visu ekipējumu. Tās ar interesi 
nāca aplūkot ne vien nometnes dalībnieki, 
bet arī kuldīdznieki. 

Nometnes dalībnieku dienas gaitas 
pieskatīja un savā vērtību sistēmā ar vi-
ņiem dalījās brīvprātīgie Latvijas Skautu 
un gaidu kustības vadītāji. Viens no kustī-
bas motīviem — mēs atstāsim šo vietu la-
bāku, nekā tā bija, kad ieradāmies. Tādēļ 
pārgājienos ikreiz tika savākti svešinieku 
atstātie atkritumi, Īvandes pils dārzā tika 

LABDARĪBA

KATRAM IR IESPĒJA 
BŪT DALAI NO «NAMEJA»,
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LABDARĪBA

lasīti kritušie āboli un grēdās krauta malka. 
«Tā ir brīnišķīga un atbildīga attieksme, 
kuru izkopt un ar kuru doties pasaulē,» ir 
pārliecināts Raimonds Graube. 

Lai arī bruņoto spēku bērnu un jau-
niešu organizācija ir Jaunsardze, Rai-
monds Graube labprāt mazinātu dalījumu 
pietuvinātākās un mazāk pietuvinātās or-
ganizācijās, uzsverot, cik liela nozīme ir 
ikvienai iniciatīvai, kas vēlas rūpēties par 
Latvijas bērnu labvēlīgu un patriotisku at-
tīstību. Turklāt Skautu un gaidu kustības 
pārstāvju profesionālais un vienlaikus 
brīvprātīgais darbs bijis neatsverams ie-
guldījums, lai nometne gan organizatoris-
kā, gan praktiskā ziņā notiktu. 

Nometne «Mazais Namejs» tapa, pa-
teicoties Aizsardzības ministrijas, Nacio-
nālo bruņoto spēku, Zemessardzes, Ame-
rikas Savienoto Valstu vēstniecības, AS 
«Latvijas finieris», SIA «Tallink», Armijas 
sporta kluba «Patria», Kuldīgas pilsētas 
domes finansiālam un materiālam atbal-
stam un Latvijas Skautu un gaidu kustības 
vadītāju brīvprātīgajam darbam. 

«Nameja» projekti
Novembrī apritēs gads, kopš fonds 

«Namejs» sāka aktīvu darbību. Pašreiz ak-
tīvākās fonda iniciatīvas saistītas ar 
 atbalstu karavīriem, veterāniem un to ģi-
menēm, kam nepieciešama sociāla palī-
dzība. Tomēr fondam ir vēl divi mērķi — 
vēsturiski patriotisku projektu atbalsts, 
kas veicinātu un stiprinātu cilvēku patrio-
tisma un piederības jūtas. Trešais darbības 
virziens — palīdzība bruņoto spēku uzde-
vumu izpildē.

Visvairāk pūļu un uzmanības iegul-
dīts, atbalstot bojāgājušo karavīru ģime-
nes — klātienē tiekoties ar katru no tām, 

organizējot iespēju doties uz rehabilitāci-
jas centriem, sedzot ārstēšanās izdevumus 
un palīdzot bojāgājušo karavīru vecākiem. 

«Nu jau gadu darbojoties kā starp-
nieks, kas palīdz vajadzībām rast piepildī-
jumu, esmu atskārtis, ka, pirmkārt, cilvē-
kos ir ļoti daudz labestības. Palīdzot kaut 
kam notikt, noorganizējot, atrodot finan-
sējumu, labestība staro gan no tiem, kuri 
gatavi dot, gan no tiem, kuri saņem. Bet 
otra atklāsme, kuru iepriekš, dzīvojot ļoti 
steidzīgu dzīvi, nebiju īsti novērtējis, pro-
ti, to, cik liela nozīme ir — uzmanībai, sa-
runai, tam, ka esi atcerējies cilvēku, apjau-
tājies, kā viņš jūtas, vai viņam nevajag ko 
palīdzēt. Protams, ir situācijas, kuras var 
atrisināt tikai finansiāli, piemēram, kad 
nepieciešamas zāles vai ārstēšana, bet ļoti 
vērtīgas lietas var paveikt ar klātbūtni — 
gan psiholoģiskā, gan fiziskā ziņā,» par 
savu pieredzi, organizējot daudzus no 
«Namejs» projektiem, stāsta Raimonds 
Graube.

«Nameja» ieguldījums vēsturiski pat-
riotisko projektu atbalstam ir divu bron-
zas lustru izgatavošana Lestenes baznīcai, 
kuras šoruden ieņems savu vietu pie baz-
nīcas griestiem. Lustras gatavo Rīgas 
Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi.

Mēs visi esam saistīti  
kopīgā «gredzenā»

Novembrī ar dalību dažādos publiskos 
pasākumos «Namejs» aicinās visus sa-
biedrības locekļus ziedot fonda mērķu 
piepildīšanai. Valsts svētku mēnesī katrs 
ziedotājs par savu pienesumu saņems ne-
lielu simbolu — fonda «Namejs» pie-
spraudi. Šogad — ar valsts simtgades zīmi.

Raimonds Graube spriež, ka jāiegulda 
arvien lielāks informatīvs darbs, lai katrs 

Latvijas armijas karavīrs un zemessargs 
zinātu par iespēju ik mēnesi ziedot vienu 
eiro fondam «Namejs» un par šīs iniciatīvas 
pastāvīgo atgriezenisko saiti. ««Namejs»  
ir kā drošības sala, atbalsts bijušajiem un 
esošajiem karavīriem situācijā, kad nepie-
ciešama palīdzība. Gan militārajā pasaulē, 
gan jebkurā dabas sistēmā un cilvēka dzīvē 
pastāv cikliskums — aplis, kas ietverts arī 
«Nameja» simbolikā. Vecie karavīri aiziet, 
viņu vietā nāk jauni. Rūpes, cieņa un ie-
klausīšanās to cilvēku vajadzībās, kuri 
vairs nav aktīvajā dienestā, no vienas pu-
ses, uzrunā un aktivizē cilvēcību mūsos, 
no otras — rada drošības sajūtu esošajiem 
karavīriem nākotnei. Šīs ieceres mērķis ir 
aicināt vairāk rūpēties vienam par otru.» 

Fonda «Namejs» dibinātāji un veido-
tāji ir cilvēki, kurus vieno kopīga pārlie-
cība un vērtību izpratne — par valstisku-
mu, valsts aizstāvjiem, cilvēcīgumu un 
atbildību. Fondā darbojas gan bijušie NBS 
komandieri (Raimonds Graube, Juris 
Dalbiņš, Dainis Turlais), gan Latvijā pa-
zīstami cilvēki (Vaira Vīķe-Freiberga, Jā-
nis Kažociņš, Juris Binde, Ojārs Spārītis). 
Neviens no «Nameja» biedriem nesaņem 
par šo darbu algu, bet viņu apņemšanās ir 
iesaistīt fondā vairāk līdzīgi domājošu, 
aktīvu dalībnieku — karavīru, zemessar-
gu, NBS veterānu un sabiedrībā godāja-
mu cilvēku, lai varētu darboties plašāk — 
lai ar laiku «Nameja» darbi un projekti 
kļūtu par neatņemamu sabiedrības nepie-
ciešamību.   

Fonds «Namejs» 
aicina sniegt  
savu ieguldījumu 
veterānu, karavīru 
un viņu ģimeņu 
atbalstam trīs 
dažādos veidos:

• Karavīri un aizsardzības nozarē 
strādājošie ir aicināti ik mēnesi  
novirzīt vienu eiro šim projektam

• Valsts svētkos cilvēku pulcēšanās 
vietās būs iespēja ziedot fonda 
«Namejs» mērķiem, pretī saņemot 
piespraudi ar fonda simboliku

• Latvijas uzņēmēji, organizācijas  
un privātpersonas jebkurā laikā  
ir aicinātas ziedot fonda  
«Namejs» mērķiem

Valsts aizsardzības 
un patriotisma fonds NAMEJS
Reģ. nr. 40008240249
Konta nr. LV45HABA0551040447334
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Džoanna Eglīte
Foto — Gatis Indrēvics, Gatis Dieziņš.

Trīspadsmit dažādos pasākumos Amerikas Savienotajās Valstīs 
šī gada augustā skanēja marši, militārā un vienkārši — latviešu 
komponistu mūzika Zemessardzes orķestra sniegumā. Viņi 
kļuva par pirmo militāro orķestri, kas aizveda šo mūziku tik  
tālu pāri okeānam — uz citu kontinentu, jūtot gan lepnumu,  
gan misijas apziņu vairot Latvijas atpazīstamību pasaulē.  
No 11. līdz 26. augustam orķestri uzņēma ilggadējie ASV 
sadraudzības partneri — Mičiganas gvardes 126. armijas 
orķestris, kas Latvijā viesojies jau trīs reizes. 
No Amerikas brauciena pārvesta gan iedvesma, gan jauna 
pieredze, aizkustinoši brīži no koncertiem un pārsteigums  
par to, cik sirsnīgi tur uzņemta latviešu mūzika. Arvien  
stingrāk nobriedusi atziņa, ka nākamgad orķestrim ir vērts  
vairāk piedalīties starptautiskos konkursos, jo augsti mērķi, 
sarežģītas kompozīcijas un tikšanās ar kolēģiem pasaulē liek 
aizrautīgāk strādāt pie sava profesionālā līmeņa attīstības.  
Un ieguvējs vienmēr būs klausītājs.

Kas spēlē Zemessardzes orķestrī?
Zemessardzes orķestrim pašreiz rit septītais gads, un ar katru 

no tiem pasākumu grafiks kļūst arvien piepildītāks. Arī septembrī 
visas nedēļas nogales aizņemtas — ir gan gājiens Rīgā par godu 
Tēvu dienai, gan Mores kauju atceres pasākums un vingrinājuma 
«Zemessardzes patruļa 2018» noslēguma ceremonija Daugavpilī. 
Tādēļ Zemessardzes orķestra diriģentam kapteinim Andim Kare-
lim arvien vairāk jāpiedomā, kā kombinēt dalībnieku sastāvu, lai 
nepārsniegtu zemessargam gadā noteikto pienākumu pildīšanas 
dienu skaitu. Gadu gaitā orķestrī mūziķi apvienojušies arī ka-
meransambļos: bigbendā, saksofonu kvartetos, metālpūšamin-
strumentu kvintetos un citās specifiskās mūzikas apvienībās, kas 

padara orķestra iespējas plašākas, daudzpusīgākas. Zemessardzes 
orķestris (ZSO) muzicē arī kopā ar Zemessardzes kori «Stars». 

Šogad konkursā par dalību dziesmu svētkos orķestris izvēlē-
jās divus augstākās sarežģītības skaņdarbus: Leonarda Bernstei-
na uvertīru operetei «Kandids» un Tomasa Dosa skaņdarbu 
«Aurora», kas sniedza iespēju parādīt visu orķestra iespēju spek-
tru. Dziesmu svētku žūrija par to piešķīra pirmo vietu augstākās 
grūtības pakāpē. Tas ļāvis apzināties, ka viņi spēj vēl vairāk un ir 
jāstrādā. Zemessardzes orķestrim snobisms nepiemīt, viņi mīl 
un ciena publiku. Valsts svētkos ceļš vienmēr ved ārpus Rīgas, lai 
spēlētu Talsos vai Priekulē, lai cilvēkiem ārpus galvaspilsētas 
vairotu kopības izjūtu un svētku noskaņu. Zemessargi ar prieku 
spēlē pilsētu svētkos un āra koncertos, sniedzot gan patriotisku, 
gan tautā iemīļotu mūziku.

Pamatā orķestra dalībnieki ir profesionāļi, kas ieguvuši aug-
stāko muzikālo izglītību. Daži vēl tikai studē Mūzikas akadēmijā. 
Tomēr ikdienā tikai nedaudzi muzicē Latvijas profesionālajos or-
ķestros — operas vai simfoniskajā orķestrī. Vairākumam tiešais 
darbs ar mūziku nav saistīts. «Savā ziņā tas ir ieguvums orķes-
trim, jo cilvēkiem muzicēšana nekļūst par rutīnu. Spēlēšana vai-
rāk asociējas ar prieku un gandarījumu, ko gribas piedzīvot,» 
savu mūziķu attieksmi pret dalību orķestrī vērtē Andis Karelis. 

Visi orķestranti ir zemessargi un brīvprātīgi veic dienestu, pil-
dot to kā mūziķi Zemessardzes orķestrī. Mēģinājumi notiek divas 
reizes nedēļā no pēcpusdienas līdz vēlam vakaram. Spēlēta tiek 
visdažādākā mūzika — gan latviešu estrāde, gan filmu un militā-
rā mūzika, gan džezs, gan Mocarta simfoniju fragmenti un sarež-
ģīti simfoniskās mūzikas pārlikumi orķestrim. Pašam diriģentam 
sirdij tuvāka ir orķestriem komponēta oriģinālmūzika. 

Uz Ameriku bez mūzikas instrumentiem
Amerikas brauciena organizēšana prasījusi vairākus mēnešus 

darba šaipus un viņpus okeānam. Plānoti muzicēšanas pasākumi, 

AR KARAVĪRU 
MŪZIKU AMERIKĀ — 
ZEMESSARDZES ORĶESTRIS
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pārbraucieni starp štatiem un pilsētām, sazināti neskaitāmi cilvē-
ki ASV, kuri vēlējās palīdzēt un iesaistīties. Brauciens veidojās par 
sazarotu un bagātīgu notikumu, kura laikā plašai publikai bija 
iespēja caur mūziku iepazīt Latviju. 

Viena no sarežģītākajām ceļošanas īpatnībām izrādījās mū-
zikas instrumenti. «Mums ir nelāga pieredze no dažādām lid -
ostām  — instrumenti ceļojuma laikā bagāžas nodalījumā tiek 
sabojāti, aizceļo uz citu galamērķi, pat pazūd. Tāpēc nolēmām 
ņemt līdzi tikai tos instrumentus, kuri ieliekami rokas bagāžā,» 
stāsta Andis Karelis. Lielo instrumentu sagādi uzņēmās Miči-
ganas gvardes orķestra kolēģi, nodrošinot tos pasākuma dienās 
uz vietas. 

Kādi klausītāji ir amerikāņi?
No 64 Zemessardzes orķestra mūziķiem koncertturnejā de-

vās 26. Viņu spilgtākie iespaidi saistīti ar Amerikas publiku. 
«Neatkarīgi no tā, kas sēdēja skatītāju zālē — sirmas kundzes ar 
mazbērniem, augsta ranga virsnieki vai brīvdomīgi, pīrsingoti 
panki —, vienojošais bija iedziļināšanās mūzikā, kuru spēlējām, 
un ļoti cieņpilna attieksme,» stāsta Andis Karelis. Viņš ar mazliet 
rūgtu smaidu salīdzina, ka Latvijā brīvdabas koncertā mirklis, 
kad diriģents paceļ zizli, parasti ietver divus vēstījumus — mūzi-
ķiem ir jābūt gataviem sākt spēlēt, bet publikai šis ir signāls, ka 
var sākt sarunāties un doties pēc saldējuma vai popkorna. «Ame-
rikā ir cita audzināšana. Cita kultūra. Brīvdabas koncertos vai 
parādēs Amerikā piedzīvoju, ka publika, lai arī ir no ļoti dažā-
diem sociāliem un kultūras slāņiem, visu koncertu uzmanīgi seko 
līdzi notiekošajam. Ceļas kājās ar ovācijām. Tas, protams, sniedz 
lielu gandarījumu.» 

Pārsteigušas un aizkustinājušas arī latviešu kopienas ASV — 
tas, ar kādu nopietnību šie cilvēki rūpējas par savas kultūras sa-
glabāšanu. Cik aizkustināti viņi ir, klausoties latviešu militāro 
mūziku, tautasdziesmas, estrādes mūziku. Lielākais koncerts lat-
viešu auditorijai notika Čikāgā, ko bija palīdzējusi organizēt Či-
kāgas latviešu evaņģēliski luteriskā Ciānas draudze, Čikāgas lat-
viešu biedrība, Čikāgas Daugavas un Amerikas Daugavas vanagu 
kopienas. Uz pārpildīto koncertu pulcējušies gan jauni un vidējās 
paaudzes, gan vecākās paaudzes latvieši. «Liela daļa jaunāka gada 
gājuma cilvēku bija šogad braukuši uz dziesmu svētkiem — viņi 
mūs uztvēra kā tādu svētku turpinājumu. Savukārt sirmākiem 
kungiem un kundzēm, kuri garo ceļu uz Latviju jau daudzus ga-
dus nemēro, mēs sagādājām mazus dziesmu svētkus Čikāgas 
koncerta laikā. Gan viņus, gan mūs pašus tas aizkustināja,» atzīst 
Andis Karelis.

Lai izrādītu cieņu amerikāņu klausītājiem, braucienam gata-
vota gan ASV militārā mūzika, gan daudzas populāras un atpa-
zīstamas kompozīcijas, tomēr, koncertiem ritot, Zemessardzes 
mūziķi arvien vairāk piepildījuši programmu ar latviešu mūziku, 
tikai nedaudz to papildinot ar Amerikas publikai labi atpazīsta-
mo. Gandarījumu mūziķiem sagādājusi lielā atsaucība, ar kādu 
uzņemta latviešu mūzika. 

Iedvesma un jauna pieredze virza attīstībai
Visu koncertturnejas laiku kopā ar Zemessardzes orķestri 

spēlēja un līdzi devās četri Mičiganas gvardes orķestra mūziķi un 
diriģente. Pārējie mūziķi atkarībā no savas aizņemtības pamat-
darbā (līdzīgi kā mūsu Zemessardzes orķestrī) pievienojās atse-
višķiem koncertiem. «Kad pēdējās dienās muzicējām abi orķestri 
kopā, svinīgajās uzrunās ASV virsnieki ar joku, tomēr arī daļu 
nopietnības norādīja uz sacensību starp orķestriem un to, ka au-
ditorija vērtēs, kurš stiprāks,» atceras Andis Karelis. «Bet reāli 

starp mums nebija konkurences. Mēs abpusēji bijām ļoti ieintere-
sēti uzklausīt viens otra profesionālos veiksmes un neveiksmes 
stāstus, lai tos kopā izrunātu un gūtu noderīgu pieredzi, bet pats 
galvenais  — mēs ļoti iedvesmojāmies viens no otra. Visi esam 
jauni, mums patīk tas, ko darām. Un mūsējiem gribējās parādīt, 
ko viņi var. Rezultātā tas lika vairāk mobilizēties un nospraust sev 
augstākus mērķus nākotnē, celt profesionālo latiņu augšup,» at-
zīst Andis Karelis. Ārzemju brauciena un dziesmu svētku kon-
kursu pieredzes iedvesmots, viņš plāno Zemessardzes orķestrim 
dalību starptautiskajos konkursos.

Iedvesmoti pēc tikšanās ar Zemessardzes orķestrantiem bija 
arī amerikāņi. Viens no Mičiganas gvardes orķestra mūziķiem, 
kurš kopā ar latviešiem pavadīja visas viesošanās dienas un spēlē-
ja visos koncertos, radīja Zemessardzes bigbendam veltījumu 
«Jaunie draugi». Skaņdarbs Latvijā Zemessardzes orķestra izpil-
dījumā skanēs orķestra dzimšanas dienas koncertā 24. novembrī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

To, ka Zemessardzes orķestra muzicēšanas līmenis ir augstu 
novērtēts, apliecina arī aicinājums gatavoties valsts svētku parā-
dei 18. novembrī. Zemessardzes orķestrim šī būs pirmā dalība 
Latvijas dzimšanas dienas parādē. «Pirmo reizi piedalīties svētku 
parādē, turklāt vēl simtgades, tas rada milzīgu lepnumu un pat-
riotismu. Mēs zinām, kā bataljonos karavīri vēlas piedalīties pa-
rādēs, bet tiek tikai neliela daļa karavīru. Orķestrim ir privilēģija 
un gods piedalīties parādē pilnā sastāvā. Ļoti gaidām šo pieredzi 
un svētkus,» atzīst Andis Karelis.   

ZEMESSARDZE

ZSO džeza kombo Mičiganā, kopā ar NBS komandieri Leonīdu Kalniņu un 
vecāko virsseržantu Edgaru Jokstu-Bogdanovu.
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Afganistāna. Kontrastu zeme, kur 
pārlieku liela bagātība mijas ar pārlieku 
lielu nabadzību. Kultūra, kas radusies 
pirms vairākiem gadsimtiem un 
nelokāmi seko tradīcijām; teritorija,  
kuru iekārojuši daudzi, bet pakļaut nav 
izdevies nevienam. Šis nav vilinošākais 
galamērķis pasaules kartē, kur ilglaicīgi 
atrasties, tomēr daudziem, kuri dien 
armijā, Afganistāna ir ļoti labi  
zināma vieta. 

Lielākā daļa karavīru izvēlas nerunāt 
par laiku, ko pavadīja tur. Ir pat pastkartes 
ar uzrakstu «What happens in Afghanistan, 
stays in Afghanistan», un es to ļoti labi sa-
protu un respektēju. Dodoties uz Afganis-
tānu, šo teicienu neizproti tik labi, kā at-
griežoties mājās. Nu jau ir pagājis gads, 
kopš esmu mājās, un tikai tagad noslēdzas 
sajūtu cikls, kas saistās ar laiku, ko pava-
dīju Afganistānā — sešarpus mēnešus jeb 
196 dienas. Emocijas ir nosēdušās, situā-
ciju analīze galvā ir veikta, dienesta piere-
dze gūta, un ir pat attīstījusies spēja saska-
tīt cerību situācijās, kurās tas nepiestāv. 
Atmiņas — nostalģiskas, situācijas — 
emocionāli izaicinošas, lēmumi — loģiski, 
stāsti — kuriozi, darbi — nopietni. Daudz 
esmu izcīnījusi cīņas ar sevi, iemācījusies 
lietas un cilvēkus pieņemt tādus, kādi tie 
ir, neuzspiežot un neakcentējot savu vie-
dokli, kad to nemaz neprasa. Nevēlos paust 
grūtsirdību, nav arī kaujas piedzīvojumu, 
ko stāstīt, vairāk emocionālas pārdomas 

un sievišķīgas atziņas par pavadīto laiku, 
pildot dienesta pienākumus. 

Kad esi pārdzīvojis pirmos emociju 
viļņus, vēl esot mājās, pienāk nakts pirms 
došanās ceļā. Istabā, saliktas uz grīdas, 
stāv sašķirotas mantu kaudzītes — obligā-
ti vajag; vēlams paņemt; var iztikt, bet gri-
bētu ņemt; noteikti nevajag, bet, ja pietiks 
vietas, ņemšu. Iepakojusi trīs lielos rupj-
maizes kukuļus, lielo medus burku, obli-
gāto literatūru, A.  Upīša «Zaļo zemi», 
veiksmes suvenīrus/dāvanas un «Laimas» 
veikala «pusi noliktavas», loģiski — misijā 
dodas sieviete, redzu, somas jāpārkrāmē. 
Četri no rīta, mājās stāvi pie spoguļa un 
sev uzdod jautājumus, kurus skaļi nevari 
izteikt, un galvā skan «Prāta vētras» dzies-
ma «Četri krasti» — lai iesper zibens, gau-
do suns... Lidosta, savējie atbraukuši pava-
dīt. Visi mirkļi ir kā gaismas zibšņi, un 
sajūta, kā skatoties melnbalto kino, bet, 
izejot pasu kontroli lidostā, jau pēc dien-
nakts tu attopies, stāvot lidmašīnas ejā uz 
izkāpšanu, nezinot īsti, kas tevi sagaida 
borta otrā pusē. 

Stāvot atsaucu atmiņā kāda vācu pulk-
veža stāstu par pirmo reizi, kad viņš devās 
uz Afganistānu. «Es biju uzvilcis uzkabes 
vesti, ierocis bija gatavībā, un acīs zvēroja 
adrenalīns. Kāpjot lidmašīnā, ieraudzīju 
stjuarti — skaistu sievieti apspīlētā kostī-
miņā un krāsotām sarkanām lūpām. Viņa 
uzrunāja mani smalkā balsī: «Sekojiet 
man, es parādīšu jūsu sēdvietu.» Sapratu, 
kaut kas šeit īsti nav kārtībā — vai nu viņa 

nezina, kurp mēs lidojam, vai es esmu ie-
kāpis nepareizajā lidmašīnā.» Iedomājos 
sevi šajā situācijā, iesmējos un, mugurso-
mu uzmetusi plecā, sāku virzīties uz 
priekšu. Nedrošs bija tikai pirmais solis 
spilgtajā gaismā, ko ieskauj putekļu māko-
nis un svelme, kas sitas sejā. Sapratu, es 
esmu šeit, un mans nākamais lidojums 
būs pēc sešarpus mēnešiem, virziens — 
mājas.

Sākumā laiks aizrit ļoti ātri un nema-
nāmi, kā elpas vilciens. Tu tiec ierauts no-
tikumu virpulī, viss ir svešs, un katra lieta, 
ko dari, vieta, ko redzi, cilvēki, kurus sa-
tiec, ir aizraujoši — pirmā diena, pirmais 
skaistais saulriets, tuvākie kalni vēl zaļi, 
magone, kas izdīgusi akmeņos, spītīgi de-
monstrējot izdzīvošanas instinktu, nepa-
zīstamas sejas, pirmā saskare ar vietējiem 
afgāņiem, kultūras atšķirības un vilinā-
jums izzināt un saprast, kāpēc ir tieši tā un 
nav citādāk. Pirmais skrējiens apkārt mili-
tārajai bāzei, it kā maršruts nav garš, bet 
rada telpiskuma sajūtu. Pirmais atceres 
pasākums pie kritušo piemiņai veidotās 
sienas, kad, redzot latviešu uzvārdus, 
iegravētus plāksnītēs, sāk birt asaras. Pir-
mais kontakts ar afgāņiem, kad it kā abi 
smaidāt, bet komentārus noklusējat. Pir-
mā dežūra pie ārējiem bāzes vārtiem  — 
pārmeklēt afgāņu sievietes, kuras ienāk 
mūsu teritorijā. Bruņojies līdz zobiem, gai-
di zvanu un raķetes ātrumā pirms sešiem 
rītā jau stāvi pie vārtiem — tas nav patī-
kams moments ne viešņām, ne personai, 
kura veic pārmeklēšanu. Pirmā tikšanās ar 
kolēģiem, ar kuriem būs jāstrādā kopā vai-
rāk nekā pusgads — 21 nācija, dažādas 
kultūras atšķirības. Tu skaties un domā, kā 
veidosies mikroklimats un savstarpējās 
darba attiecības, kā atrast līdzsvaru ikdie-
nā, lai «Rammstein» nav jāklausās pēc 
smagas darba dienas, bet tikai sporta zālē. 

Notikumu virpulis ierauj tādā straumē, 
ka nepaspēj attapties, tikai skrien līdzi. Tas 
ir ļoti labi — jo vairāk nodarbini prātu, jo 
mazāk iezogas sirdī smeldze ar domām par 
mājām. Pēc pirmā pavadītā mēneša bāzē 
sejas jau ir zināmas, maņas adaptējušās, 
aizdomas mazinājušās, vietas iepazītas, un 
ir sajūta, ka dzīvoju šajā kopienā jau ga-
diem. Sveicini visus pretimnācējus un jau 
atšķir, kurš ikdienā ar ko nodarbojas. Čī-
bas vari atstāt pie ārdurvīm, nevis istabi-
ņā, atstāto dvieli sporta zālē pēc stundas 
turpat arī atradīsi. Apziņa mazliet atslābi-
nās, un uzticības līmenis aug. Bet gadās arī 
situācijas, kad jēdziens «uzticība» pārstāj 
eksistēt — vakarā tu atminies ar riteni uz 
savu drošo patversmi, ko sauc par mājām, 
bet nākamajā rītā paliec kājniekos, jo tavs 

STARPTAUTISKĀS OPERĀCIJAS

PASTKARTE 
UZ MĀJĀM
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pārvietošanās līdzeklis kādam bija nepie-
ciešams vairāk. Tas tāds negaisa mākonis 
nedēļas garumā, kas velkas līdzi kā ēna. 
Protams, tā ir drāma, kolēģiem situācija 
šķiet komiska un varianti ir dažādi, bet ri-
sinājuma — neviena. Tomēr atrodas arī 
kāds no lielā bara, nīderlandiešu kolēģis, 
kurš saprot, ko nozīmē drāma par pazudu-
šu velosipēdu, un sasilda sirdi līdz pašiem 
dziļumiem — saliek no vairākiem veciem 
velosipēdiem vienu jaunu. Tie ir sīkumi, 
kas vērš ikdienu labāku un patīkamāku — 
rūpes vienam par otru, un tālumā tas ir 
patiešām svarīgi. 

Jau pirms došanās misijā nolēmu, ka 
man būs vieglāk, ja turēšos pie stingra re-
žīma un disciplīnas. Ja vakaros jāiet skriet, 
tad nav jāuzdod jautājums: «Kāpēc?»  Velc 
botas un ej! Ja ir solīts horvātu kolēģei pa-
līdzēt sagatavot dzimšanas dienas pārstei-
gumu, tad pieslēdz savu radošo domāša-
nu, visus spēkus un radi brīnumu no ne-
kā. Ja mammai apsolīji reizi mēnesī sūtīt 
pastkarti, tad sēdies un raksti! 

Tie bija emocionāli visgrūtākie mir-
kļi — kā formulēt domu uz papīra, rakstot 
uz mājām, lai otrā pusē neizceltos panika. 
Brīžos, kad tomēr karogs bija jānolaiž pus-
mastā, jo kādas nācijas pārstāvis, pildot 
dienesta pienākumus, bija gājis bojā, pir-
mā doma bija — jāraksta uz Latviju, ka ar 
mani viss ir kārtībā, tas nekas, ka nereti 
ziņa par negadījumu sasniedza Latvijas 
medijus ar pāris dienu kavēšanos. Ir viegli 
saskatīt tikai sliktās un uzkrītošās lietas, 
kas liek īdēt, bet tas neatvieglo laiku, ko 
pavadi tālumā. Vienveidīgā pārtika, dzī-
vošana slēgtā teritorijā, karstums, rutīna, 
ilgas pēc mājām utt. — uzskaitījumu varē-
tu turpināt ilgi, bet, izceļot savu neapmie-
rinātību, ārējie faktori tevi sāk iekšēji 
grauzt. Tāpēc es dzīvoju pēc principa — 
entuziasms un vēlme izzināt padara ikdie-
nu krāsaināku.

It kā šķiet, tie atkal ir sīkumi, bet tie 
veido ikdienu un palīdz saglabāt optimis-
mu un pozitīvo domāšanu, kas ir ļoti ne-
pieciešama, esot tur tālumā. Mūsu kontin-
gents Afganistānā nav liels. Tu neesi viens, 
tomēr esi; laiku tu pavadi sabiedrībā  — 
starptautiskā vidē, latviskā vidē, bet arī 
pūlī reizēm pārņem vientulības sajūta. 
Savējos tu reizēm neredzi pat dienām, bet, 
kad acis dedzina svelmaina saule, latvietis 
latvietim ir kā ūdens tuksnesī, atplauksti 
platā smaidā un uzreiz sajūties labāk. Af-
ganistānā latviskums un patriotisms izjū-
tams spēcīgāk un vēl intensīvāk, pat grūti 
paskaidrot, bet sajūti piederību un lielāku 
atbildību par to, ko, kad un kur dari. Pat 
emocijas šeit ir izteiktākas un saasinātākas. 
Mierīgi rīti var pārvērsties drūmos vaka-
ros, un otrādi, galvenais — emocijas izdzī-
vot vienatnē. Misijas rajonā tu pats veido 
savu tuvāko personu loku, ar kurām ko-
municē, kopā pavadi brīvo laiku. Tās ir 
personas, pleci, kuri balsta cits citu, aiz-
stāv, uzmundrina, kad ir smagāki brīži, un 

vienkārši ir līdzās. Man tas bija svarīgi — 
apzināties, ka man ir spēcīga aizmugure 
un atbalsts ne tikai vakaros, kad sanācām 
kopā uz kādu galda spēļu partiju, bet arī 
ikdienā. Un ir lepnums par saviem pui-
šiem, īpaši, ja vēl kāds uzslavē, tad deguns 
ir mākoņos. Protams, viņi ir vislabākie — 
ko tad jūs domājāt, tie taču ir latvieši!

Multinacionālajā vidē ir mazliet savā-
dāk, darbs ir kopējs, bet panākumi vairāk 
piestāv kādai nācijai, iniciatīva ir diskutē-
jama, un elastība jau ir greznība. Viens 
sabiedroto kolēģis man reiz uzsvēra, ka es 
esot pārāk smaidīga un optimistiska šai 
videi, ārzemju kolēģi varot nesaprast, do-
mās, ka dzīve šeit ir viegla. Man uzreiz ie-
nāca prātā frāze, ko mamma man bērnībā 
teica: «Ja nevari pateikt neko labu, nesa ki 
neko.» Gaudas, asaras, ciešanas un panika 
nepalīdz, šodien nav sēru diena, rīts ir uz-
ausis, un darbs ir jāpadara, un tas, kā tu to 
darīsi, ir tavā ziņā. Protams, nedrīkst arī 
pārspīlēt, bet jāprot noturēt komforta lī-
menis, jo katram cilvēkam ir savi apsvēru-
mi priekam — vienam tas ir instruments 
izdzīvošanai, citam maska, aiz kuras slēpj 
drūmās emocijas, kuras nav jārāda apkār-
tējiem. Ne katra diena bija laba, galvenais 
ir neieslīgt grūtsirdībā. Manas sliktās die-
nas glāba Imanta Ziedoņa epifānijas, ku-
ras nēsāju līdzi formas kabatā, lūk, arī at-
bilde manam prieka avotam.  

No rīta, atverot skapi, tipisko sieviešu 
jautājumu — ko lai es šodien velku mugu-
rā?  — saglabāju kā ieradumu, lai mana 
smadzeņu puslode neizskaustu domu, ka 
tomēr esmu sieviete. Izvilku savu mīļāko 
askētiskās krāsas salikuma apģērbu — 
formastērpu, pārbraucu ar roku pār sar-
kanbaltsarkano karogu uz pleca, uzliku 
pieklājīgu smaidu, saulesbrilles uz acīm 
un gāju pretī jaunai dienai, nezinot, ko tā 
man nesīs. 

Katrs mēs veidojam savu stāstu, dalā-
mies savos iespaidos, ieguldām savas 
emocijas un redzam lietas no sava skat-
punkta. Vai tas nozīmē, ka tas ir nepareizi? 
Nebūt, nē! Nav grūti būt patiesam, bet ir 
grūti būt atvērtam, runājot par atseviš-
ķiem notikumiem. Atgriežoties mājās, 
apkārtējo uzmanību uztvēru pārāk uzkrī-
toši un meklēju pieklājības frāzes savām 
emocijām, visiem bija viens jautājums — 
stāsti, kā gāja? Aprobežojos ar atbildi — 
paldies, labi —, cik nu šī frāze ir attiecinā-
ma uz dienestu Afganistānā, un šeit es 
atgriežos pie frāzes: «What happens in 
Afghanistan, stays in Afghanistan.» 

Seržante Guna Freimane.
  Foto no autores personiskā arhīva.
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Taivo Trams
Foto — Armīns Janiks un Gatis Dieziņš.

Šis rudens vairākām Latvijas skolām iezīmē ne tikai ierastā mācību 
gada sākumu, bet arī izmaiņas mācību programmā — pilotpro-
jekta ietvaros te sākas valsts aizsardzības mācības apgūšana. 
Viena no šīm skolām ir Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola,  
kas uz šo izaicinājumu gājusi apzināti un redz jaunajā pieredzē 
tikai pozitīvus ieguvumus.

Skolai jau uzkrāta pieredze
Kalnu vidusskolā valsts aizsardzības mācības (VAM) priekš-

mets diez vai būtu ieviests, ja ne skolas direktores Inetas Gangnu-
sas un ilggadējā jaunsargu instruktora un tagad arī VAM pasnie-
dzēja Ainara Lapas ieinteresētība un mērķtiecīgais darbs, kā arī 
labās iestrādes. Kalnu vidusskolai ir uzkrāta pamatīga pieredze 
šajā jomā jau kopš 1997. gada, tādēļ interese iesaistīties pilotpro-
jektā ir tikai loģiska. «Mūsu instruktors apmeklēja dažādus kur-
sus un mācības, kur runāja par šo jautājumu, tā tas nonāca arī līdz 
mums. Kad bija jāizlemj, vai pieteikties dalībai, mēs ilgi nedomā-
jām — zinot, cik šī mācība ir svarīga gan mums kā skolai, gan 
valstij kopumā, piekritām šim izaicinājumam,» teic I. Gangnusa.

Šī gada pavasarī jau sākās pavisam konkrētas darbības. Jaun-
sardzes un informācijas centrs (JIC) potenciālajām pilotprojekta 
dalībniecēm bija izvirzījis četrus kritērijus — skolā jau bija jābūt 
valsts aizsardzības mācības iestrādēm un iepriekšējai pieredzei 
tās pasniegšanā, jābūt arī instruktoram ar atbilstošu izglītību, kā 
arī pietiekamam skolēnu skaitam 10. klasē, kur sākas VAM apgu-
ve. Tieši tāpat skolai jāspēj iekļaut valsts aizsardzības mācību ko-
pējā mācību procesā.

Lielākais izaicinājums — skolēnu skaits
Viens no lielākajiem izaicinājumiem skolai bija tieši nepie-

ciešamā audzēkņu skaita nodrošināšana, atzīst skolas direktore. 
Lai piesaistītu jauniešus, skola uzsāka plašu aģitēšanas darbu — 
notika izbraukumi uz skolām gan novadā, gan aiz tā robežām, 
tika sagatavotas reklāmas «Kurzemes radio» un interneta resur-
siem, izmantotas arī Jaunsardzes piedāvātās informācijas izpla-
tīšanas iespējas. «Rezultātā 3. septembrī, kad uzsākām skolas 
gaitas, 10. klasē bija iestājušies 20 audzēkņi, kas lauku skolai ir 

labs rādītājs. 16 no tiem apgūs valsts aizsardzības mācību,» stāsta 
I. Gangnusa. «No otras puses, tu vari izgatavot, cik vien labu rek-
lāmu spēj, taču tā nestrādās, ja nebūs tās ticības un pārliecības, 
kas iet no audzēkņa uz audzēkni, no ģimenes uz ģimeni un ir 
daudz spēcīgāka un ietekmējošāka. Tā mums ļoti palīdzēja arī 
krīzes brīdī, kad neviens nevarēja pateikt, vai Kalnu vidusskola 
vēl pastāvēs,» atzīst skolas direktore.

Līdztekus notikuši arī saimnieciskie darbi, lai sagatavotos 
valsts aizsardzības mācības projektam. Skolā vēl pirms diviem 
gadiem bijuši ieplānoti infrastruktūras sakārtošanas darbi, kur 
liela loma veltīta arī valsts aizsardzības mācības telpu sagatavoša-
nai un iekārtošanai. Toreiz saistībā ar valstī uzsākto skolu reorga-
nizāciju projektu apturēja. Tagad skola kopīgi ar vietējo pašvaldī-
bu pirms pilotprojekta uzsākšanas tomēr meklējusi iespējas uzla-
bot mācību vidi. Rezultātā VAM rīcībā tagad Kalnu vidusskolā ir 
vesels korpuss — viss pagrabstāvs, kurā izremontēta un atjaunota 
gan šautuve, gan ieroču istaba, mantu glabātava, nodarbību telpas 
un daudz kas cits. 

Mācībās palīdzēs metodiskais materiāls
Kalnu vidusskolā ir arī aktīva jaunsargu vienība. Jaunākajā 

grupā darbojas 25 skolēni, bet vidusskolas grupā — 30—40.  
«Ir bijušas pat 48 skolēnu lielas grupas,» stāsta jaunsargu instruk-
tors Ainars Lapa. Pašlaik no visiem vidusskolēniem ap 75% dar-
bojas Jaunsardzē un apgūst valsts aizsardzības mācību.

Šogad VAM programmai ir sagatavots pamatīgs mācību ma-
teriāls. «Var redzēt, ka šeit ir ieguldīts milzīgs darbs. Visādā ziņā 

KALNU VIDUSSKOLĀ UZSĀK 
VALSTS AIZSARDZĪBAS 
MĀCĪBAS PILOTPROJEKTU
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nekas tamlīdzīgs līdz šim instruktoru rīcībā nav bijis. Balstoties 
uz šī materiāla, šķiet, nodarbību varētu novadīt pat cilvēks bez 
priekšzināšanām.» Katrā ziņā šie mācību materiāli nodrošinās to, 
ka visās skolās, visās jaunsargu vienībās zināšanas tiks pasniegtas 
vienādā līmenī un formā. «Protams, katram instruktoram ir savas 
darba metodes, taču pamati visiem būs vienādi,» atzīst A. Lapa.

Atbildība, priekšrocības un privilēģijas
Izvēle saviem audzēkņiem piedāvāt valsts aizsardzības mācī-

bu dod daudzas priekšrocības gan skolai, gan audzēkņiem. Skolai 
tā ir iespēja piesaistīt skolēnus un finansējumu, kas nāk līdzi au-
dzēkņiem no citiem novadiem. «Būtībā mūsu auditorija ir jaunie-
ši no visas Kurzemes, kurus interesē VAM,» teic Ineta Gangnusa.  
Valsts aizsardzības mācība ir labs pirmais solis ceļā uz militāro 
karjeru — Kalnu vidusskolas audzēkņi VAM eksāmenu kārto 
atbilstoši augstākā līmeņa prasībām. Papildu priekšrocības šīs 
programmas apguve dod arī jauniešiem, kuri pēc skolas domā 
stāties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. 

Vēl viens ieguvums skolai un arī pašiem audzēkņiem noteikti 
ir īpašā attieksme pret disciplīnu un patriotisko audzināšanu. 
«Šīm divām vērtībām mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību ne 
tikai valsts aizsardzības mācības nodarbību laikā, bet ik dienu. 
Mēs sekojam līdzi, kā tiek valkāta forma, kāda ir skolēnu stāja. 
Skolā ir vakara pārbaudes, rītarosme un citas aktivitātes. Vien-
mēr uzsveram — skolēni, kas apgūst valsts aizsardzības mācību, 
ir īpaši. Viņiem tiek izvirzītas augstākas prasības, bet ir arī savas 
privilēģijas — viņi regulāri piedalās dažādos pasākumos, dodas 
ekskursijās un pārgājienos, brauc arī uz ārzemēm. Viņi ir mūsu 
skolas vizītkarte,» atzīst Ainars Lapa.

Iespēja atrast pareizo dzīves ceļu
Kalnu vidusskola un valsts aizsardzības mācības programma 

sniedz iespēju arī daudziem jauniešiem, kuri dzīvē nav izdarījuši 
pareizo izvēli. «Pie mums nāk mācīties salīdzinoši daudz arī tā 
saukto nelabvēlīgo pusaudžu — brauc no visas apkārtnes, arī no 
Liepājas. Ir pat gadījumi, kad mums zvana un lūdz, vai nevaram 
konkrēto jaunieti uzņemt — tā viņam ir viena no labākajām ie-
spējām sakārtot savu dzīvi,» teic A. Lapa.

Jaunieši jūt skolas atmosfēru, atbalstošo kolektīvu un rūpes, 
kas tiek veltītas katram skolēnam. «Mums ir bijuši arī tādi posmi, 
kad vienlaikus atnāk vairāki puiši ar problēmām. Tad ir svarīgi 
parādīt, ka tas mūsu «bars» ir labāks, ar spēcīgākām vērtībām un 
saturu nekā līdzšinējais. Mēs mēģinām iesaistīt viņus savās akti-
vitātēs visos iespējamos veidos; arī tad, kad viņiem šķiet, ka vairs 
nav spēka un nekam nav nozīmes. Tomēr pierunājam pamēģināt 
vēl vienu reizi — un bieži vien tas nostrādā. Pēc kāda gada viņi 
savu pagātni vairs neatceras. Protams, ne ar visiem tas izdodas, 
bet tādi pozitīvie stāsti dod spēku turpināt.» 

Paredz saspringtu darbu
Valsts aizsardzības mācības programma Kalnu vidusskolā 

startēja 17. septembrī. Lai gan skolai šajā jomā ir liela pieredze, 
īsta skaidrība par šo pilotprojektu būs tikai pēc laika, lēš instruk-
tors. «Strādāsim un pakāpeniski darīsim arvien vairāk, lai paši 
saprastu, kā tas viss darbosies. Man arī pašam ir jāsaprot, kas mai-
nās un kas jādara citādāk,» atzīst A. Lapa. Viena no būtiskākajām 
izmaiņām ir valsts aizsardzības mācībai atvēlētā viena diena mē-
nesī. «Līdz ar to mācību grafiks tai dienai ir ļoti saspringts, infor-
mācijas būs ļoti daudz, un nodarbībām būs nopietni jāgatavojas. 
Domāju, ka tikai janvārī mēs varēsim skaidri pateikt, kas strādā 
un kas vēl jāpilnveido.»

Šajā VAM klasē daudzi jaunieši sāk apgūt šo programmu bez 
priekšzināšanām. «Katru gadu ir tādi, bet šogad no nulles šīs 
mācības sāks vairāk nekā puse klases. Tādēļ būtu labi, ja mums 
būtu vairāk laika savstarpējai pieredzes apmaiņai,» atzīst A. Lapa.

Jaunietis ar skaidru nākotnes vīziju
Markuss Lejnieks mācās Kalnu vidusskolas 12. klasē un līdz 

šim bijis viens no aktīvākajiem VAM programmā. Markuss nāk no 
Liepājas un jau iepriekš aktīvi darbojies Jaunsardzē. Ar skolas ie-
saistīšanos pilotprojektā viņš saista lielas cerības. «Tas ir foršs pa-
sākums. Domāju, ka varēsim aizsardzības tēmai veltīt vairāk laika, 
būs vairāk iespēju aktīvi darboties, iet mežā un iemācīties vēl vai-
rāk. Lai gan arī tagad mēs zinām diezgan daudz,» teic Markuss. 

Savu nākotni viņš saista ar aizsardzības jomu. «Domāju iet 
studēt uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju, nekas cits mani īste-
nībā arī neinteresē. Man patīk komandēt citus,» smaida Markuss. 

Plāni par attīstību un izaugsmi
Skolā tās audzēkņiem tiek organizēta arī autovadītāja teorētis-

kās sagatavotības apmācība, kā arī pirmās medicīniskās palīdzības 
kursi. Ineta Gangnusa Kalnu vidusskolu vada trešo gadu un uzver: 
«Mums ar Ainaru Lapu kopīgi plāni par skolas attīstību bija jau no 
manas pašas pirmās darba dienas šeit. Viens no plāniem bija pla-
šāk attīstīt tieši medicīniskās apmācības jomu, klāt ņemot arī, pie-
mēram, aprūpes pamatus. Ir ieceres padziļināti iet iekšā aizsardzī-
bas jomā, kur ir ļoti dažādas iespējas un plašs izvēļu klāsts.»

Domājams, ka daudz kas no jau sasniegtā nebūtu izdevies, ja 
Kalnu vidusskola nesaņemtu lielu atbalstu no Nīgrandes pagasta 
pārvaldes. «Ja mums kaut kur ir jānokļūst, tad mēs tur nokļūstam, 
jo pašvaldība vienmēr palīdzēs ar transportu. Un ne tikai ar 
transportu — tas pats attiecas arī uz nepieciešamo inventāru un 
ekipējumu. Piemēram, mums, aktīvi lietojot, ir padilušas laivas. 
Arī katliņi ir nolietoti. Ja mēs pamatojam savas vajadzības, tad 

�Turpinājums 23. lpp.

JAUNSARDZE
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No 20. augusta līdz 2. septembrim visā valstī norisinājās līdz šim Latvijā lielākās 
militārās mācības «Namejs 2018», lai pārbaudītu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto 
spēku gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, tā arī 
kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros. 

Mācībās piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku — Latvijas un sabiedroto spēku 
karavīri un zemessargi, rezerves karavīri un brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības mini-
strijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls — policisti un robežsargi.

Foto — Ēriks Kukutis, Gatis Indrēvics, Gatis Dieziņš un Juris Stoļarovs. 

«NAMEJA 2018» 
NORISE NOVADOS 

Latgalē, poligonā 
«Meža Mackeviči» karavīri 
un zemessargi Zemessardzes 
3. Latgales brigādes 32. kājnieku 
bataljona vadībā pilnveidoja slēpņa 
un aizkavēšanas operāciju, kā arī 
aizsardzības pozīciju ieņemšanu. 
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«Namejā 2018» tika iesaistīti visi spēku 
veidi, arī Jūras spēki, kas piedalījās mācībās 
ar visu personālsastāvu un visiem kuģiem. 
Uzdevumi atbilstoši mācību scenārijam 
bija jāveic ne tikai jūrā, bet arī ostā. 
Jūras spēki reaģēja arī uz scenārijā 
izspēlētajiem incidentiem, iesaistot gan 
personālu, gan un kuģus. 

Kurzemē, Skrundas novadā, norisinājās 
aizkavēšanas un aizsardzības operācija. 
Tajā piedalījās Zemessardzes 52. kaujas 
atbalsta bataljona karavīri un zemessargi, 
bet ienaidnieku lomā iejutās Čehijas karavīri.
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 
46. kājnieku bataljona karavīri aizkavēšanas 
un aizsardzības operācijā Otaņķu mežā.

Aizkavēšanas un aizsardzības operācijā Vecumnieku novadā bija 
iesaistīta Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Zemessardzes 
1. Rīgas brigāde un Kanādas vadītā daudznacionālā kaujas grupa. 
Nosacītais pretinieks — Čehijas un Polijas bruņoto spēku karavīri ar  
kaujas tehniku un atbalsta ieročiem. 
Vecumniekos karavīri un zemessargi bija izvērsušies divos objektos,  
un to aizstāvība bija vienību galvenais uzdevums. Uzbrukumu sākotnēji 
aizkavēja Mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētais kājnieku bataljons. 
Pēc tam objektu aizsardzību veica Studentu bataljona kaujas grupa kopā ar 
Kanādas vadīto daudznacionālo kaujas grupu.
Mācības apmeklēja un ar brigāžu komandieriem un plānotājiem tikās arī 
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. 
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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.

Somijas īstenoto atturēšanas 
pieeju veido trīs savstarpēji 
 saistīti jēdzieni: dialogs,  
atturēšana un izturētspēja  
(angļu val. — resilience). Šīs 
daudz dimensiju atturēšanas  
(ne tikai militārās) mērķis ir 
skaidri demonstrēt Somijas  
vēlmi un spējas izturēt militāra 
spēka izmantošanas centienus, kas uzspiestu pārmaiņas tās 
politikā vai apdraudētu Somijas neatkarību, un nodrošināt,  
ka izmaksas, kas rastos pretiniekam, būtu daudz lielākas nekā 
jebkādi ieguvumi, — efektīva pieeja, izmantojot atturēšanu ar 
noliegumu (deterrence by denial)2.
Aptaujas un politiskās vides politiķu publiskie paziņojumi lie- 
cina, ka somi vispārēji ir pieņēmuši valsts aizsardzības iz maksas 
un drošības sistēmas izmaksas, kas to nodrošina.3 Viens no 
iemesliem, kāpēc somi plaši akceptē atturēšanas uzturēšanas 
un stiprināšanas izmaksas, ir tas, ka somi ir pieraduši neuztvert  
savu drošību vai aizsardzību kā pašsaprotamu. Lai arī pēdējos 
četros gados ir iespējams identificēt atbildes reakciju uz mainīto 
drošības vidi, tostarp palie linātu bruņoto spēku gatavību, Somi- 
jas drošības pieejas pamatā vie notība ir uzsvērta tikai pēdējos 
četros gados. Šajā rakstā Somijas atturēšana netiek uzskatīta par 
nesaderīgu ar labām vai funkcionējošām attiecībām ar Krieviju. 
Dialogs ar Krieviju, atturēšana un izturētspēja tiek uzskatīti par 
instrumentiem, kas cits citu papildina, cenšoties palielināt 
Somijas drošību.

Somijas teritoriālās aizsardzības  
sistēmas uzturēšanas iemesli

Somijas aizsardzības stāvokli un līdz ar to arī tās reakciju uz 
mainīto drošības vidi Eiropā kopš 2014. gada sākuma dziļi ietek-
mēja nacionālā vēsturiskā pieredze. Proti, Somijas lēmumu pie-
ņēmēji bija gandarīti par samazināto saspīlējumu, ko radīja auk-
stā kara beigas, bet vairums neticēja, ka tas ir paliekoši mainījis 
starptautiskās sistēmas būtību. Somijas ārpolitikas kopējais vir-
ziens ievērojami mainījās tāpat kā citur Eiropā. Ārpolitikā domi-
nēja koncentrēšanās uz globalizāciju, izmantojot «jauno draudu» 
ietvaru, iekļaujot gan cilvēku izraisītas krīzes, piemēram, pilsoņu 
karu, gan jautājumus par pasaules vienlīdzību, pandēmiskām 

slimībām un klimata pārmaiņu ietekmi. Vienlaikus, no aizsardzī-
bas viedokļa, Somija pārsvarā turpināja tādu pašu ceļu, kāds tas 
bija bijis gadu desmitiem. Šīs divvirzienu pieejas galvenais iznā-
kums bija tas, ka pēc 2010. gada, kad Ziemeļeiropas drošības vide 
sāka mainīties, Somija varēja transformēt savu totālās aizsardzības 
modeli uz mūsdienīgu visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu.

Somijas fiksētā vēsture sniedzas apmēram 900 gadu senā pa-
gātnē, no tiem aptuveni 700 gadus tā ir bijusi daļa no Zviedrijas 
impērijas vai tās ietekmē, nedaudz vairāk nekā simt gadu bijusi 
Krievijas impērijas autonomā lielhercogiste un gadsimtu — neat-
karīga valsts. Somijas neatkarības pirmajās divās desmitgadēs 
valsts politiķi no drošības viedokļa lielākoties ignorēja Krieviju. 
Pēc tam Somija cīnījās trijos saistītos, bet atsevišķos karos Otrajā 
pasaules karā. Pirmkārt, lai atturētu padomju uzbrukumu 
1939.—1940. gadā (Ziemas karš), otrkārt, cīņa pret Padomju Sa-
vienību no 1941. līdz 1944. gadam, un treškārt, saskaņā ar kara 
darbības izbeigšanas līgumu ar Padomju Savienību — pret Vāci-
jas karaspēku Somijas ziemeļu daļā.

Somijas drošības pieeja pēc Otrā pasaules kara pamatojās uz 
dialogu. Galvenā ideja bija tāda, ka Somijai bija jāpārliecina Josifs 
Staļins un nākamie padomju līderi, ka Somija nebūs drauds un 
trešās puses to neizmantos, lai apdraudētu Padomju Savienību. 
Kaut arī dialogs bija šīs pieejas pamatā, gadu desmitos pēc Otrā 
pasaules kara lēnām tika izveidota atturēšana ar noliegumu. Ofi-
ciālais mērķis bija novērst to, ka trešās personas izmanto Somijas 
teritoriju, lai apdraudētu Somijas kaimiņus (galvenokārt domāta 
bija Padomju Savienība), bet Somijas Aizsardzības spēki tika 
efektīvi pārveidoti, lai palielinātu izmaksas jebkuram padomju 
iebrukumam un centieniem okupēt Somiju.

Somijas prezidentam Mauno Koivisto 2001.  gadā Maskavā 
tika uzdots jautājums par to, kāda ir Somijas ārpolitikas ideja4. 
Viņa atbilde — izdzīvošana — lielā mērā atspoguļo mācīšanos 
un domāšanu, ko aukstā kara laikā attīstīja Somijas politiķi (un 
arī iedzīvotāji). Prezidenta Koivisto atbilde tomēr atspoguļo tikai 
vienu vienādojuma daļu, kas ir pamatā Somijas attieksmei pret 
drošību. Vienādojuma otrā daļa ir progress, par ko liecina Zie-
meļeiropas valstu labklājības attīstība, īpašu uzmanību pievēršot 
izglītībai un vienlīdzībai, kā arī centieni, kas ir vērsti uz politisko 
samierināšanu sabiedrībā. Tās ir pamatlietas Somijas pašreizējās 
izturētspējas (resilience) stiprināšanā, kā arī spēcīgs iemesls, kā-
pēc valsts iedzīvotāju griba aizstāvēties ir nemainīgi augsta5.

Kaut arī Somijai šķietami vajadzēja gūt labumu no miera di-
videndes, kas tika gūta pēc aukstā kara beigām, atšķirībā no pārē-
jām attīstītajām Eiropas valstīm tā turpināja pilnveidot un mo-
dernizēt savas valsts aizsardzības sistēmu. Politiskais reālisms un 
izpratne, ka potenciālie militārie draudi var atkal rasties nākama-
jos gadu desmitos, kļuva par daļu no Somijas stratēģiskās kultū-
ras. Tāpēc atbildes reakcija uz neparedzamību, kas radās aukstā 
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kara beigās, bija saglabāt spēcīgas nacionālās aizsardzības spē-
jas. Tas atspoguļojās samazinātos, bet salīdzinoši stabilos aizsar-
dzības izdevumos (skat. tabulu), saglabājot obligāto dienestu un 
lielu, uz rezervistiem balstītu karaspēku, kā arī teritoriālās aizsar-
dzības spēju turpmāku modernizāciju.

Somijas aizsardzības izdevumi (Aizsardzības ministrija) 

Vēl svarīgāk — no hibrīdo draudu perspektīvas joprojām ti-
ka izstrādāti likumi, kas turpināja attīstīt modernizētu totālo aiz-
sardzību pat tad, kad Somijas ekonomika kļuva par brīvā tirgus 
ekonomiku un arvien vairāk tika privatizēti stratēģiski svarīgi 
dienesti. Tomēr tika saglabāti vairāki ierobežojumi, piemēram, 
liegums pārdot īpašumus Krievijas pārstāvjiem netālu no stratē-
ģiski svarīgām vietām un liegums pārdot dažus ar drošību saistī-
tos infrastruktūras objektus ārvalstu investoriem. Uzsverot pie-
gādes drošību, kas ir Somijas drošības principu galvenā daļa, tā 
tika uzturēta un modernizēta, lai ņemtu vērā pārmaiņas gan sa-
biedrībā, gan ekonomikā; tomēr gatavība un rezervju krājumi 
šajā laikposmā tika samazināti6.

Kopumā laikā, kad 2014. gada pavasarī tika mesti izaicināju-
mi Eiropas drošības arhitektūrai un videi, Somija jutās komfor-
tabli ar savu fundamentālo pieeju drošībai. Šī miera iemesls nebi-
ja naivums, bet drīzāk sajūta, ka ar dažām izmaiņām Somijas 
visaptverošajā pieejā drošībai tā darbotos sekmīgi pat mainītajā 
Eiropas drošības vidē.

Vienīgais, ko atturēt: Somijas attiecības ar Krieviju

Somijas attiecības ar Krieviju nosaka gadsimtiem ilga vēsture, 
kurā ikdienišķās kaimiņattiecības ik pa laikam pārtrauca karš. 
Kad Somija bija daļa Zviedrijas impērijas, daudzas cīņas starp 
Krieviju un Zviedriju notika mūsdienu Somijas teritorijā. Līdz 
ar to, ilgi pirms Somija kļuva par Krievijas impērijas autonomo 

lielhercogisti, somiem bija pragmatisks, piesardzīgs un bieži vien 
neuzticības pilns viedoklis par Krieviju. Tomēr simt gados, būda-
ma Krievijas impērijas daļa, Somija veidojās kā nācija ar savām 
pārvaldes, pasta un tiesību sistēmām, pieauga somu identitātes 
apzināšanās un pārliecība, ka somi ir pelnījuši savu valsti. Somi-
jas kari ar Padomju Savienību un attiecības ar to pēc Otrā pasau-
les kara nostiprināja pārliecību, ka ir nepieciešamas pragmatiskas 
un funkcionējošas attiecības ar Padomju Savienību un vēlāk ar 
Krieviju. Vienlaikus tika paturēts prātā, ka tas ir vienīgais iespē-
jamais pastāvošais drauds Somijai.

Apsverot Somijas attiecības ar Krieviju, ir jānošķir politiskais 
teātris, kas dominēja publiskajā diskursā pārsvarā aukstā kara lai-
kā, ar skaidri redzamu, bet nekad oficiāli neizteiktu viedokli aiz-
sardzības jautājumos, ka Krievija bija vienīgais potenciālais 
drauds Somijas neatkarībai. Kā liecina nesenais pētījums par So-
mijas aizsardzības politiku, somiem apdraudējums ir nemainīgs 
ilgus gadus, un tā ir Krievija. Šī konsekvence lielā mērā izskaidro, 
kādēļ pēc aukstā kara ēras gandrīz viss politiskais spektrs atbalstī-
ja spēcīgu valsts aizsardzības spēju. Izņemot trīs gadus deviņdes-
mito gadu sākumā, vairāk nekā 80 procenti iedzīvotāju uzskatīja, 
ka aizsardzības izdevumi ir jāsaglabā vai jāpalielina7, 8. Lai arī sa-
biedriskā un politiskā vadība pēc aukstā kara redzēja Krieviju 
aizvien cerīgāku un pozitīvāku, Somijas Aizsardzības spēku vie-
doklis bija nemainīgs: Krievija bija vienīgais potenciālais eksis-
tenciālais drauds, tāpēc gandrīz visi resursi tika izmantoti, lai 
izstrādātu aizsardzības spēku, kas vērsts uz valsts teritoriālo aiz-
sardzību.

Lai tālāk atklātu Somijas attiecības un Krievijas tēlu, ir lietderī-
gi aplūkot oficiālos dokumentus un paziņojumus, sabiedriskās 
domas aptaujas, kā arī faktisko Somijas nostāju. Oficiālie doku-
menti vai paziņojumi nemin nevienu valsti kā potenciālu draudu, 
pretinieku vai ienaidnieku. Darbības tiek aprakstītas kā destabili-
zējošas vai ar negatīvu ietekmi uz Eiropas drošības vidi un uzbūvi. 

Piemēram, Somijas valdības un prezidenta paziņojums pēc 
Krievijas rīcības Krimā ir šāds: «Krievijas militārie pasākumi Kri-
mā ir Ukrainas teritoriālās integritātes un suverenitātes pārkā-
pums. Krievijas darbība, lai pārņemtu kontroli pār Krimas pussa-
lu, nav pieņemama.»9 Turpmāk Somija pieņēma pieeju, kurā ap-
vienoja atbalstu aicinājumam mierīgi atrisināt konfliktu, meklēt 
ES vienprātību šajā jautājumā, nosodīt Krievijas rīcību un nodro-
šināt, ka dialogs ar Krieviju joprojām ir atvērts. Pastāvīgās valstu 
līmeņa vadītāju sanāksmes Somijā tiek uzskatītas par parastu 
Somijas drošības politikas daļu attiecībā pret Krieviju: tiek sagla-
bāta gan atturēšana, gan dialogs, kas nav atkarīgs no vispārējās 
drošības gaisotnes svārstībām Eiropā.

Politiskās retorikas veids mainījās laikā no 2013. līdz 
2016. gadam. 2013. gadā uzrunā ieceltajiem Somijas vēstniekiem 
prezidents Sauli Nīniste uzsvēra, ka attiecības starp abām val-
stīm ir ciešas un labas, un runāja diezgan draudzīgi, koncentrē-
joties uz Arktiku un ekonomikas jautājumiem.10 2014. gada bei-
gās Nīniste citēja krievu sakāmvārdu, ka kazaks ņems visu, kas 
nav piesiets.11 Lielākajā daļā prezidenta runu vērojama vēlme 
uzsvērt dialoga nepieciešamību un sadarbības iespēju rašanu ar 
Krieviju, taču nepārprotami skaidri tiek noteikta stipras un uzti-
camas nacionālās aizsardzības nepieciešamība. Turklāt somu 
centienus nostiprināt nacionālo aizsardzību, kas nav atkarīga ne 
no viena cita, prezidents Nīniste nepārprotami raksturo kā gal-
veno nacionālās drošības pamatu — galveno atturēšanu, netieši 
saistot to ar Krieviju.

�Turpinājums 22. un 23. lpp.

PĒTĪJUMS

Gads % no IKP Kopā, milj. eiro

2001 1,1 1588

2002 1,1 1676

2003 1,3 1941

2004 1,3 2055

2005 1,4 2261

2006 1,3 2206

2007 1,2 2300

2008 1,3 2529

2009 1,4 2583

2010 1,3/1,46 2459/2732

2011 1,3/1,37 2470/2697

2012 1,4/1,40 2745/2805

2013 1,4/1,40 2768/2852

2014 1,3/1,30 2642/2670

2015 1,2/1,29 2557/2692

2016 1,2/1,31 2597/2801

2017 n. p./1,26 n. p./2872
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PĒTĪJUMS

Somijas oficiālais viedoklis par Krieviju ir kļuvis piesar-
dzīgs, bet lielākās daļas iedzīvotāju viedoklis pauž stabilitāti un 
uztveramu pārmaiņu kombināciju. Ja 2017.  gadā jautāja, kuri 
spēki ietekmē Somijas drošību, 37%  uzskatīja, ka Krievijai ir 
negatīva ietekme. Nesenā tendence rāda, ka somu viedoklis attie-
cībā uz Krieviju kļūst negatīvāks, kad Krievija uzsāk karus (pret 
Gruziju 2008. gadā un Ukrainu 2014. gadā), bet viedokļi ātri at-
gūst atbilstību ilgtermiņa tendencēm (skatīt 2. tabulu). 

Kopumā Somijas un Krievijas attiecības var šķist sarežģītas, jo 
līdztekus pastāv centieni turpināt dialogu un veidot atturēšanu 
(arvien vairāk kopā ar citiem), taču ir saprotams, ka maza valsts 
cenšas palielināt savu drošību, vienlaikus pūloties izvairīties no 
abu politiku trūkumiem — no pretrunu līdzsvarošanas un pie-
biedrošanās stiprākajiem.

Somijas atturēšanas politika: papildināt atturēšanu ar 
noliegumu un attālināto atturēšanu

Somijā atturēšana ir jēdzieniski plaši aplūkota un tā iekļauj 
militāros un civilos elementus, kā arī jēdzienus saistībā ar izturī-
bu. Somijas vēstures dēļ pēc Otrā pasaules kara vienīgā iespējamā 
pieeja atturēšanai bija atturēšana ar noliegumu: pašas Somijas 
īstenota atturēšana, cenšoties neatļaut pretiniekam [Krievijai] 
jebkāda labuma gūšanu no tā militārajām darbībām. Tas jopro-
jām ir somu atturēšanas principu pamatā gan praksē, gan plašākā 
drošības politikā. Kas ir mainījies pēc 2014. gada? Lai gan oficiāli 
Somija joprojām pauž gatavību sevi aizstāvēt, tā atzīst, ka vairs 
nav spējīga to darīt viena pati un tai ir nepieciešama ārvalstu mi-
litārā palīdzība.

Būdama neliela valsts bez kodolieročiem, Somija nevar balstīt 
savu atturēšanu uz ideju par atturēšanu ar sodīšanu. Tomēr da-
žām jaunām ieroču sistēmām, ko Somija plāno iegādāties, ir po-
tenciāls nodrošināt ierobežotu spēju atturēšanai ar sodīšanu. Gai-
sa (apvienotā «gaiss-zeme» attālinātās vadības raķete, JASSM), 
zemes (M270 vairākkārtējās izmantošanas raķešu sistēma) un 
potenciāli jūras sistēmas ar tradicionālām, bet precīzam bruņoša-
nās iekārtām var izmantot, lai apdraudētu dažus stratēģiski svarī-
gus objektus Krievijā. Mazām valstīm, kurām nav kodolieroču, 
bet ir apņemšanās attīstīt militārās spējas, kuras var apdraudēt 
stratēģiskos kodollielvaras objektus, tas prasa filozofiskas un 
politiskas debates. Šobrīd trūkst diskusiju, un šie apsvērumi nav 
iekļauti mācībās, kas tiek organizētas Somijas augstāko politisko 
lēmumu pieņēmējiem.

Otrajā pasaules karā Somijas militārā un politiskā vadība sa-
skārās ar divām analoģiskām situācijām, kurās varēja veikt mili-
tāras darbības, kurām, visticamāk, būtu bijušas stratēģiskas sekas. 

�Sākums 20. un 21. lpp.
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). Grāmata tiks publicēta izdevniecībā 
«Routledge» šī gada oktobrī.

2 Somu valodā amatpersonas reti izmanto somu vārdu ar nozīmi 
atturēšana (pelote), pašreizējais izmantotais termins tiek tieši tulkots 
kā «robežvērtības paaugstināšana» (increasing threshold).  
Tekstos, kas tiek tulkoti angļu valodā, termins «atturēšana» bieži 
tiek izmantots, raksturojot nesenos pasākumus Somijas aizsardzības 
stiprināšanai. Šajā rakstā galvenā uzmanība pievērsta daudzdimen-
siju atturēšanas un militārajiem jeb «smagās» drošības aspektiem.

3 Pēc Aizsardzības informācijas konsultatīvās padomes (ABDI) 
datiem, kopš 2000. gada vidēji tikai 11 procenti iedzīvotāju ir 
vēlējušies samazināt asignējumus aizsardzībai un vidēji 74 procenti 
ir atbalstījuši pašreizējā obligātā militārā dienesta sistēmas sagla-
bāšanu vīriešiem, 2017. gadā 81 procents respondentu atbalstīja 
pašreizējo sistēmu.

4 Seppo, A., Forsberg , T. (2013). Finland. In: Strategic Cultures in 
Europe: Security and Defence Policies Across the Continent.  
Springer Science & Business Media.

5 Gadskārtējās ABDI aptaujās no 1991. līdz 2016. gadam vidēji 
76 procenti respondentu atbild — ja Somijai uzbruktu, somiem  
būtu jāņem rokās ieroči, lai aizsargātu sevi visās situācijās, pat ja 
rezultāts šķistu neskaidrs.

6 Kananen, I. (2015). Suomen Huoltovarmuus:  
Riittääkö Energia Ja Ruoka, Toimiiko Tiedonkulku? Docendo.

7 Advisory Board for Defence Information, ADBI. (2017).  
Finns’ Opinions on Foreign and Security Policy, National Defence 
and Security. Bulletins and reports, 1. Helsinki.

8 Šis periods (1991—1993) sakrīt ar otro smagāko ekonomisko 
lejupslīdi Somijas vēsturē un izziņoto jaunu F-18 iznīcinātāju flotes 
iepirkumu, kas ir Somijas vislielākais aizsardzības iepirkums.

9 Hakala, T. (2014). President of the Republic and Cabinet  
Committee on Foreign and Security Policy Discussed the  
Situation in Ukraine. Government Communications Department. 

10 Niinistö, S. (2013). Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön Puhe 
Suurlähettiläskokouksessa - Suomen Tasavallan Presidentti: Puheet. 
August 27, 2013.

11 (Niinistö 2014)
12 Advisory Board for Defence Information, ADBI. (2017). Finns’ 

Opinions on Foreign and Security Policy, National Defence and 
Security. Bulletins and reports, 1. Helsinki.
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saņemam nepieciešamo atbalstu,» saka instruktors. Taču vislielā-
ko atbalstu nodrošina JIC — viss nepieciešamais ekipējums un 
formas tiks nodrošinātas no valsts pilnā apmērā. Protams, nevar 
aizmirst arī vietējos uzņēmējus, kas savu iespēju robežās sniedz 
atbalstu skolai. «Varbūt mums vēl nav viss, kas vajadzīgs valsts 
aizsardzības mācības programmā, bet tuvākajā laikā būs. Jau ta-
gad pakāpeniski saņemam dažādas nepieciešamās lietas. Drīz 
man vajadzēs jaunas telpas, kur to visu izvietot, kā arī noliktavas 
pārzini, lai varētu visu uzskaitīt un pārzināt,» smaida A. Lapa. 

Piemērotākā vieta jaunsargiem un VAM
Ainars Lapa Kalnu vidusskolā strādā 12 gadus, taču darbs ar 

jaunsargiem viņam aizsācies jau 1996. gadā. «Dienot armijā, man 
kā rotas komandierim bija prasība — paralēli dienestam jāatrod 
laiks arī jaunsargiem.» Viņš strādājis vairākās nelielās skolās, bet 
2004. gadā nonācis kaimiņos, Ezerē. «No turienes mani pārcēla uz 
Kalniem, un jāteic, ka sākumā man tas ļoti nepatika. Biju pieradis 
pie Ezeres, bet ar laiku viss mainījās. Pamazām sapratu, cik šī vieta 
īstenībā ir piemērota manam darbam — te ir nepieciešamā bāze, 
ir savas telpas un aprīkojums — tikai jāstrādā.»

Diez vai vēl kādai skolai Latvijā valsts aizsardzības mācības 
aktivitātēm pieejams vesels korpuss, taču Kalnos tā ir — skolas 
mērķis bijis visu šo projektu organizēt vienoti un kompakti. 

Papildu priekšrocība ir apkārtējā teritorija. «Es varu doties ārā 
no skolas un uzreiz darboties — aiz ēkām mēs apgūstam lauka 
kaujas iemaņas, tepat arī mācāmies stacionāro topogrāfiju, ir arī 
savs ierindas mācības laukums. Ja paejam nedaudz tālāk, tad, kā 
jau vēsta pats mūsu vietas nosaukums, mēs nonākam kalnainākā 
apvidū, kur varam nodarboties ar fiziskās sagatavotības pilnvei-
došanu. Tas viss ļoti ietaupa laiku,» teic A. Lapa.

Kaimiņu būšana ar Lietuvu
Kalnu vidusskola atrodas pavisam netālu no Lietuvas. «Bieži 

vien mēs ņemamies savās nodarbībās, un turpat blakus staigā 
Lietuvas robežsargi. Citreiz nakts pārgājienā jāsauc savi kaimiņ-
valstī ieklīdušie puiši atpakaļ,» stāsta A. Lapa.

Skolai šīs teritoriālās tuvības dēļ izveidojusies laba sadarbība 
ar Marijas Pečkauskaites Židiku ģimnāziju. «Mūsu saikne lielāko-
ties veidojas ar dažādu vēsturisku un patriotisku pasākumu starp-
niecību. Piemēram, septembrī atkal tiksimies Baltu vienības die-
nā. Veidojam arī kopīgus projektus, aktuālākie ir vērsti uz pārro-
bežu uzņēmējdarbības attīstīšanu,» stāsta Ineta Gangnusa.

Abu valstu jaunieši mēdz arī piedalīties kaimiņu rīkotajās no-
metnēs. Lietuvas prakse gan ir nedaudz atšķirīga — viņu nomet-
nes parasti ir diezgan garas, vismaz nedēļu ilgas. Jebkurā gadīju-
mā — šī sadarbība ļauj salīdzināt prasmes un apgūt jaunas lietas. 
«Ja tā skatās, mūsu darbībā ir vieni vienīgi ieguvumi. Protams, 
viss nāk caur smagu darbu,» atzīst instruktors Ainars Lapa.  

PĒTĪJUMS

Gads 2007 2008 2009 2010 2016 2017

Pozitīvs 11 4 16 9 6 14

Nav ietekmes 19 18 19 20 15 13

Negatīvs 34 40 27 28 50 37

Gan pozitīvs,  
gan negatīvs 34 35 33 40 24 31

Pirmkārt, Vācija lūdza, lai Somijas militārie spēki piedalītos Ļe-
ņingradas aplenkumā. Somi, kurus vadīja bijušais cara armijas 
virsnieks maršals Karls Gustavs Mannerheims, atteicās piedalī-
ties. Otrkārt, somi atteicās pārraut stratēģisko dzelzceļa līniju, kas 
savienoja vienīgo Krievijas neaizsalstošo ostu Murmanskā ar pā-
rējo valsti. Šie vēsturiskie piemēri liek domāt, ka Somijas politiskā 
vadība apsvērtu atturēšanu ar sodīšanu tikai tad, ja rastos eksis-
tenciālas situācijas.

Tā kā Somija nepieder pie militārās alianses, tai teorētiski nav 
iespējams gūt labumu no attālinātas atturēšanas. Tomēr triju 
dažādu notikumu attīstība pēdējā desmitgadē liecina, ka realitāte 
nav tik skaidra. Pirmkārt, Eiropas Savienības (ES) attīstība, īste-
nojot Lisabonas nolīgumu un jo īpaši tā 42.7. pantu, tai kļūstot 
par savienību, kurā dalībnieku atbildība ir palīdzēt cits citam «ar 
visiem saviem spēkiem» bruņotas agresijas gadījumā tās teritori-
jā, liecina, ka Somija ir militāra sabiedrotā. Lai gan primāri ES ir 
politisks un ekonomisks «sabiedrotais» un lai arī tai nav tādas 
militārās organizācijas kā NATO, pamatoti varētu sagaidīt, ka vis-
maz atsevišķas dalībvalstis palīdzētu Somijai. Tomēr nav skaidrs, 
tieši kuras valstis to darītu.

Otrkārt, NATO būtu jāatzīst, ka praktisku aizsardzības pasā-
kumu nostiprināšanai Baltijas jūras reģionā alianse noteikti gūtu 

labumu no sadarbības ar Zviedriju un Somiju. Lai šī sadarbība 
būtu nozīmīga, Somijai un Zviedrijai arī jāgūst labums no tās, 
tādējādi ierosinot, ka militāras krīzes gadījumā daži NATO locek-
ļi apsvērtu iespēju Somijai sniegt palīdzību divpusējā līmenī.

Treškārt, pieaugošā Somijas divpusējā sadarbība ar Zviedriju 
pēdējos gados liecina, ka Somija un Zviedrija varētu gūt labumu 
no divpusējas attālinātās atturēšanas. Tomēr 2018. gadā ir pāragri 
runāt par atturēšanu, bet, iespējams, tiek radīts kopējā karaspēka 
efekts, proti, paaugstināta sadarbība starp abām armijām palieli-
na nenoteiktību, un visiem potenciālajiem pretiniekiem šobrīd 
būtu jāņem vērā, ka viņi var saskarties ar Somijas un Zviedrijas 
apvienotajiem militārajiem spēkiem.

Aplūkojot minētos trīs savstarpēji saistītos, bet atsevišķos 
starptautiskās sadarbības veidus, var apgalvot, ka Somija sāk gūt 
labumu no attālinātās atturēšanas nenoteiktā veidā. Potenciāla-
jam pretiniekam vismaz jāņem vērā, ka Somijai, visticamāk, tiks 
piedāvāta palīdzība, un tādējādi, piemēram, būs mazāka iespēja, 
ka tai trūks nepieciešamā bruņojuma. Taču šobrīd ir skaidrs, ka 
Somijas atturēšanas politikā joprojām galvenā ir atturēšana ar no-
liegumu, kas papildināta ar atsevišķiem attālinātās atturēšanas 
elementiem. 

Turpinājums nākamajā numurā.

�Sākums 16. un 17. lpp.

Somijas iedzīvotāju viedoklis par Krievijas ietekmi uz Somijas drošību, %12

TĒVIJAS SARGS, NR.9, SEPTEMBRIS, 2018WWW.SARGS.LV

http://www.sargs.lv/


24 TĒVIJAS SARGS, NR.9, SEPTEMBRIS, 2018 WWW.SARGS.LV

No 14. līdz 16. septembrim Daugavpi-
lī un Daugavpils novada Vaboles un Līk-
snas pagastu teritorijā norisinājās 26. starp-
tautiskais Zemessardzes pārbaudes vin-
grinājums «Zemessardzes patruļa 2018», 
kuru apmeklēja aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis, Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš un Zemessardzes komandie-
ris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš.

Vingrinājumā piedalījās 23 Zemessar-
dzes un Nacionālo bruņoto spēku koman-
das, kā arī deviņas ārvalstu bruņoto spēku 
komandas. Pasākumā iesaistījās karavīri 
un zemessargi no Latvijas, Lietuvas, Slo-
vēnijas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Kanā-
das un Dānijas. Katrā komandā startēja 
četri dalībnieki.

Godalgoto pirmo vietu šogad  starp-
tautiskajā Zemessardzes pārbaudes vin-
grinājumā izcīnīja Zemessardzes 55. kāj-
nieku bataljons. Savukārt otrajā vietā ie-
rindojās Sauszemes spēku mehanizētās 
kājnieku brigādes 2. kājnieku bataljona  
3. kājnieku rotas karavīri, bet trešo vietu 
ieguva Zemessardzes 52. kaujas atbalsta 
bataljons.

Vingrinājuma mērķis bija noteikt ze-
messargu un karavīru taktisko un fizisko 
sagatavotību, kā arī veicināt starptautisko 
sadarbību militārajā jomā. 

Zemessardzes pārbaudes vingrinā-
jums norisinājās divas diennaktis un tika 
sadalīts trīs posmos. Pirmajā posmā dalīb-
nieki sacentās fizisko vingrinājumu izpil-
dē, kaujas šaušanā un imitētā mīnu lauka 
šķērsošanā. Otrajā posmā tika pārbaudī-
tas lauka kaujas iemaņas, izdzīvošanas ele-
menti un iemaņas nakts šaušanā, savukārt 
trešajā posmā zemessargi un vingrināju-
ma dalībnieki veica 25 km garu pārgājie-
nu, pildot dažādus uzdevumus. Zemessar-
gu un karavīru sagatavotība, prasmes un 
iemaņas tika vērtētas 19 dažādos pārbau-
des elementos.

«Zemessardzes patruļas 2018» noslē-
guma ceremonija un uzvarētāju apbalvo-
šana notika 16. septembrī Daugavpils cie-
tokšņa teritorijā, laukumā pie Marka Rot-
ko centra. Noslēguma ceremonijā uzstājās 
Zemessardzes orķestris.

Ikgadējo Zemessardzes pārbaudes 
vingrinājumu šogad organizēja Zemes-
sardzes štābs sadarbībā ar Zemessardzes  
3. Latgales brigādes štābu un Zemessar-
dzes 34. kājnieku bataljonu.

Sagatavojusi dižkareive Ruta Surovcova, 
Zemessardzes 3. Latgales brigādes  

civilmilitārās sadarbības speciāliste. 
Foto — Ēriks Kukutis.

ZEMESSARDZE

«ZEMESSARDZES 
PATRULĀ 2018» 
STARTĒ 32 KOMANDAS
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JAUNUMI IEROČU PASAULĒ

Finansiālo un tehnisko iespēju robežās Baltkrievijas militārā 
vadība veic savas armijas arsenāla modernizāciju. Bruņutehni-
kas jomā šajā gadā interesantas ir divas oriģinālas novitātes: ri-
teņu bruņutransportieris MZKT-490100 un kaujas izlūkmašīna 
«Kaiman».

Minskas riteņu vilcēju rūpnīcas izstrādājums MZKT ir do-
māts kājnieku nodaļas pārvadāšanai un aizsargāšanai no strēlnie-
ku ieroču uguns un mīnām. Divasu mašīnai ir četras sānu un 
vienas aizmugurējās durvis. MZKT-490100 gabarīti ir visai samē-
rīgi. Garums — 6,16 m, platums — 3,05 m, augstums bez uzstā-
dīta apbruņojuma — 2,62 m. Pilna masa — 10 900 kg. 237 ZS 
jaudas dīzeļdzinējs ļauj attīstīt ātrumu līdz 110 km/h. Degvielas 
bāku tilpums ir 260 litri, kas nodrošina pilntvertnes nobraukumu 
pa šoseju līdz 1000 km attālumā.

Akciju sabiedrības «140. remonta rūpnīca» kaujas izlūkmašī-
na «Kaiman» ir pieņemta apbruņojumā 2017. gadā. Mašīnas ga-
barīti — 6,53 × 2,82 × 2,00 (augstums līdz jumtam) m. Tās kaujas 
masa sasniedz 8,5 tonnas, apkalpe — 2 cilvēki, kā arī 4 desant-
nieki. «Kaiman» var apbruņot ar 30 mm granātšāvēju, 12,7 mm 
vai 7,62 mm ložmetēju. Mašīna ir aprīkota ar 170 ZS dīzeļdzi-
nēju, kurš ļauj attīstīt ātrumu līdz 100 km/h. 280 litri degvielas 
ļauj pārvarēt 1000 km pa šoseju vai 600 km pa grunts ceļiem. 
Atbilstoši savam nosaukumam «Kaiman» spēj peldēt ar ātrumu 
7 km/h.

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

BALTKRIEVIJAS 
BRUŅUTEHNIKAS 
NOVITĀTES

Bruņutransportieris MZKT-490100.

Kaujas izlūkmašīna «Kaiman».

Kaujas izlūkmašīna «Kaiman».

Bruņutransportieris MZKT-490100.
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JAUNA GRĀMATA

Šogad septembrī Latvijā pastorālā vi-
zītē ierodas Romas Katoļu baznīcas un 
Vatikāna galva, Viņa svētība pāvests Fran-
cisks. Gatavojoties augstā viesa uzņemša-
nai, šodien daudz atceramies nu jau tālo 
1993.  gadu, kad mūsu zemi apmeklēja 
viens no viņa priekštečiem — pāvests Jā-
nis Pāvils II. Pieminot šo mūsu toreiz tik-
ko kā atjaunotajai valstij patiesi vēsturisko 
notikumu, apgāds «Jumava» izdevis grā-
matu «Pāvesta svētība Latvijai. Sargājot 
Jāni Pāvilu II». Grāmatas materiālu savā-
cis un apkopojis atvaļinātais brigādes ģe-
nerālis Juris Vectirāns. Jāņa Pāvila II vizī-
tes laikā Latvijā J. Vectirāns, toreiz pulkve-
dis, bija Latvijas Republikas Drošības die-
nesta komandieris un viņa vadītā drošības 
struktūra tieši atbildēja par augstā viesa 
apsardzi.

 «Visiem, arī man, tik gaišā, siltā un 
mīļā atmiņā ir garīgi un dvēseliski bagā-
tās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa 
Pāvila II viņa vizītes laikā Latvijā pirms  
25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aiz-
vadīto laiku un dos spēku arī turpmāk. 
Taču bagātīgās dāvanas uzliek zināmus 

pienākumus to saņēmējiem. Tāpēc es uz-
skatīju par savu pienākumu godināt Svē-
to Jāni Pāvilu II, apkopodams cilvēku at-
miņas un dokumentus, kas mums atgādi-
na par pāvesta viesošanos mūsu  Māras 
zemē Latvijā,» — tā par grāmatas ieceri 
raksta tās materiālu sastādītājs ģenerālis 
J. Vectirāns. 

Izdevumā ievietotos materiālus var sa-
dalīt divās daļās. Pirmā — tās ir atmiņas. 
Grāmatā apkopotas atmiņas par tikšanos 
ar pāvestu, par šo cilvēku izjūtām, tieko-
ties ar augsto viesi. Ar savām atmiņām 
grāmatas lappusēs dalās garīdznieki Jānis 
Pujāts, Zbigņevs Stankēvičs, Andris Prie-
de, Andrejs Aglonietis, toreizējais mūsu 
valsts valdības premjerministrs Valdis 
Birkavs, toreizējā Valsts protokola vadītāja 
un Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēst-
niece Vatikānā Aija Odiņa, akadēmiķis 
Georgs Andrejevs, kā arī vizītes laikā dro-
šības pasākumu īstenotāji J. Vectirāns un 
Gunārs Rusiņš. Lasot šīs atmiņas, mēs va-
ram detaļās izsekot pāvesta vizītes sagata-
vošanas darbam, atsaukt atmiņā pašu vizī-
tes gaitu un atcerēties, kā tas notika.

«Pāvests izkāpj no lidmašīnas. Svētot 
skūpsta Latvijas zemi. Notiek svinīga sa-
gaidīšanas ceremonija. Tiek atskaņotas 
Vatikāna un Latvijas Republikas valsts 
himnas, goda sardzes apskate, notiek dele-
gāciju iepazīstināšana. Viņa ekselence 
Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
sveic pāvestu Latvijā. Turpat lidostā Jānis 
Pāvils II saka uzrunu Latvijas tautai. «Pir-
mais, ko izjūtu, ierodoties jūsu Tēvijā, ir 
pateicība Dievam par man piešķirto dāva-
nu — iespēju noskūpstīt Latvijas zemi un 
tikties ar tās cildeno tautu.» Pāvests pārlie-
cinoši lieto latviešu valodu arī citās uzstā-
šanās reizēs vizītes laikā,» — tā par pirma-
jiem augstā viesa mirkļiem uz Latvijas ze-
mes raksta A. Odiņa. 

Otra grāmatas daļa veltīta dažādiem 
ar pāvesta vizīti saistītiem dokumentiem. 
Lasot izdevumā ievietotās dokumentālās 
liecības, interesenti var iepazīties ar deta-
lizētu pāvesta vizītes gaitas aprakstu Lat-
vijā  — vizītes gaitas protokolā pieejama 

informācija par pāvesta svītas personāli-
jām, par vizītes gaitas laikiem, kad un kur 
pāvests vizitēja, kādi pasākumi šīs vizītes 
laikā notika. Tāpat grāmatā atrodami inte-
resanti dokumenti par dažādiem ar vizītes 
organizēšanu saistītiem jautājumiem, pie-
mēram, lasāma Latvijas Republikas Saei-
mas priekšsēža biedra Andreja Krastiņa 
vēstule mūsu valsts vēstniecībai Polijā, 
kurā informē par to, ka Polijas bankai pār-
skaitīti 60 000 ASV dolāru par Polijas he-
likoptera izmantošanu — pāvesta vizītes 
laikā Jānis Pāvils II ar saviem pavadoņiem 
no Rīgas uz Aglonu pārvietojās ar Polijā 
iznomātu helikopteri. Vairāki Drošības 
dienesta darbinieku ziņojumi parāda, kā 
noritēja pāvesta vizītes drošības pasāku-
mu sagatavošana. Lasot šos dokumentus, 
var saprast, cik komplicēts un sarežģīts 
bija drošības pasākumu sagatavošanas 
darbs gan pāvesta uzturēšanās vietās Rīgā, 
gan pasākuma laikā Aglonā. Kā piemēru 
var minēt izdevumā ievietoto Latvijas Re-
publikas Drošības dienesta Informācijas 
pārvaldes priekšnieka vietas izpildītāja 
pulkveža E. Elera 1993. gada 16. septem-
bra ziņojumu savai vadībai par drošības 
pasākumu veikšanu vizītes laikā, kurā zi-
ņojuma autors norāda uz vairākiem gadī-
jumiem, kad bija ziņots par dažādu terora 
draudu iespējām pret pāvestu. Terora aktu 
iespējas toreiz tika vērtētas ļoti nopietni, 
jo vēl spilgtā atmiņā bija turku terorista 
Ali Agžas uzbrukums Jānis Pāvilam II. Par 
laimi, vizītes laikā Latvijā viss noritēja 
mierīgi. Atmiņu un dokumentu publikā-
ciju papildina bagātīgs fotogrāfiju klāsts.

Šī grāmata ir domāta plašam lasītāju 
lokam, taču tā būs vērtīga arī vēstures inte-
resentiem. Runājot akadēmiskā valodā — 
šis izdevums sniedz Latvijas mūsdienu jeb 
jaunāko laiku vēstures pētniekiem daudz 
līdz šim nezināmu un interesantu doku-
mentu, kam ir un būs liela nozīme gan 
mūsu valsts diplomātisko attiecību vēstu-
res izpētē, gan, protams, arī Katoļu baznī-
cas vēstures izzināšanā. 

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist.

GRĀMATA 
PAR JĀŅA PĀVILA II 
VIZĪTI LATVIJĀ
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1. septembrī — apvienotais Bebru, Kokneses un Meņģe-
les koru koncerts Vecbebru muižas šķūnī.

2. septembrī — vakarā ar lāpu gājienu Rīgā aizsākas pilsē-
tas «atbrīvošanas» gadadienas svinības. Valmierā svinīgi at-
klāts pilsētas licejs. Maskavā ar aktīvu latviešu čekistu līdzda-
lību atklāta t. s. Lokarta sazvērestība (Lielbritānijas pārstāvja 
vadīts boļševiku valdības gāšanas mēģinājums ar latviešu 
strēlnieku pulku palīdzību). Rīgā darbu sāk Padomju Krievi-
jas birojs izceļošanas lietu kārtošanai uz šo valsti.

3. septembrī — pilsētas «atbrīvošanas» gadadienā vācu 
iestādes Rīgā izsludina brīvdienu, svētku pasākumi, gājiens, 
karaspēka parāde Esplanādē u.c. Arī Cēsīs svinīgi atzīmē Rī-
gas ieņemšanas gadadienu: «Militārie nami bija appušķoti 
vītnēm un karogiem, arī pilsētas nams. Dievnamos noturēja 
dievkalpojumus.»

4. septembrī — Rīgas Latviešu teātris rīko R. Blaumaņa 
piemiņas izrādi (10. nāves gadadiena, luga «Indrāni»).

5. septembrī — Latviešu izglītības biedrības valde sēdē 
Rīgā konstatē, ka organizācijas zēnu reālskolā audzēkņu 
skaits pieaudzis līdz 463, bet meiteņu skolā līdz 518. Tas tur-
pina augt.

6. septembrī — Vācijas un padomju Krievijas pārstāvji 
Berlīnē apmainās ar papildlīgumiem pie miera līguma. Tie 
nosaka arī: «Krievija, rēķinādamās ar reālo situāciju Igaunijā 
un Vidzemē, atsakās no virskundzības pār šiem apgabaliem, 
kā arī no iejaukšanās to iekšējās lietās [..].»

7. septembrī — notiek Rīgas pilsētas domnieku sēde, 
klātesot Gosleram un viņa vietniekam kapteinim Brodhū-
zenam. Dome apsveic Gosleru sakarā ar administrācijas pie-
nākumu uzņemšanos arī Rīgas guberņā. Domes loceklis  
F. Veinbergs iesniedz rezolūciju par nepieciešamību pie-
vienot «Baltijas valstij» Latgali, dome vienprātīgi atbalsta 
(«Poļu Vidzemi»). 

11. septembrī — Rīgas latviešu teātris izrāda Annas Bri-
gaderes lugu «Ceļa jūtīs».

14. septembrī — Rīgā, pie vācu zemessarga pieminekļa 
(guberņas valdes nama priekšā) svinīgi militarizēti pasākumi 
par godu Brēmenes birģermeistara Hildebranta vizītei.

15. septembrī — Rīgā ieviesta Vācijas naudas sistēma.; 
Latviešu operas atklāšanas koncerts 2. pilsētas teātrī sākas ar 
A. Kalniņa svītu orķestrim «Dziesma par dzimteni», ko no-
slēdz «Dievs, svētī Latviju». Pilsētas pārvalde nosaka cenas 
robežas graudu cukuram, tas pazūd no pārdošanas. 

16. septembrī — Rīgas pilsētas mākslas muzeja simtgades 
svētku pasākumi, atklāj Baltijas mākslas izstādi.

19. septembrī — prese ziņo, ka par Rīgas katoļu bīskapu 
iecelts Eduards O’Rurke. Rīgas pilsētas priekšnieks un Pārti-
kas valde atceļ sevis noteiktās augstākās cenas kartupeļiem, 
sviestam un olām, lai novērstu to trūkumu pārdošanā.

22. septembrī — Vācijas valdība atsakās no visiem kolo-
nizācijas projektiem Baltijā. Vācu karaspēks tiek izvests no 
Drisas apriņķa, izraisot bažas Latgales sabiedrībā un organi-
zācijās. Komponista un Liepājas Annas baznīcas ērģelnieka 
A. Kalniņa koncerts Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

23. septembrī — Rīgas prese ziņo, ka pilsētas parkos un 
apstādījumos agri no rītiem tiek regulāri savāktas ozolzīles 
«kafijas» gatavošanai. 

29. septembrī — par atjaunotās Rīgas bīskapijas bīskapu 
apstiprināts pārpoļots īrs O’Rurke. 

Sagatavojis Ēriks Jēkabsons, LU profesors.

PIRMS 100 GADIEM: 

1918. GADA 
NOTIKUMU  
HRONOLOĢIJA 
LATVIJĀ

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

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

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

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

Latvijas armijā Neatkarības kara laikā 1919. gadā bija vairākas 
neregulāras karaspēka daļas, pirmkārt, 1919. gada vasarā izveido-
jušās vienības — Latgales partizānu pulks Ziemeļlatgalē (pēc iek-
šējās kārtības pilnīgas militarizēšanas palika armijas sastāvā ar 
šādu nosaukumu līdz 1922. gadam, kad tika iekļauts kā Partizānu 
bataljons 9. Rēzeknes kājnieku pulkā) un Augškurzemes partizā-
nu pulks Ilūkstes apriņķī, kurš kā bataljons tika iekļauts 3. Jelgavas 
kājnieku pulkā. Neskaitot nelielās t.s. zaļo partizānu vienības pa-
domju spēku aizmugurē vēl pirms vienotas Latvijas armijas izvei-
des (galvenokārt Vidzemē), pavisam neilgu laiku 1919. gadā pa-
stāvēja arī Ziemeļlatvijas partizānu pulks (Igaunijas armijas mili-
tārajai vadībai pakļautās Ziemeļlatvijas brigādes sastāvā) un cīņu 
laikā ar Bermonta spēkiem  — 1.  partizānu pulks, taču lielākas 
nozīmes šīm vienībām nebija. Sarežģīto organizatorisko situāciju, 
veidojot vienotu armiju, apliecina J. Zemitāna 25. jūlija ziņojums 
virspavēlniekam: «Ap Austrumu fronti maldās daudz dažādu par-
tizāņu un rezerves daļas, kuras neietilpst nevienā legālā karaspēka 
daļā.» Ja šo daļu pārvešanai uz Valmieru jaunformējamā pulka 
izveidei tikšot prasīta atļauja frontes virsniekiem, tāda netiks dota, 
un, mobilizāciju neizvedot, saformēt neko nav iespējams. Tāpat 
viņš atzīmēja, ka «trūkst virsnieku, kurus, neskatoties uz Jūsu pa-
vēli, tomēr nesūta». Tomēr samērā ātri situācija tika atrisināta un 
vienota, darboties spējīga armija izveidota, iekļaujot tajā arī jau 
1919.  gada sākumā ienaidnieka aizmugurē izveidotās bruņotās 
vienības, kuras bija realizējušas partizānu cīņas metodes.

Runājot par partizānu vienībām, jāatzīmē, ka līdzīgu kaujas 
taktiku pretinieka aizmugurē Latvijas teritorijā realizēja arī Pa-
domju Latvijas un Sarkanās armijas bruņoto spēku vadība, tur-
klāt — gan 1919. gadā atstājot Kurzemē vērā ņemamus bruņotus 
formējumus Jāņa Kretuļa un citu idejisku komunistu vadībā, gan 
vēlāk pārsūtot nelielas diversantu nodaļas pāri frontei, kas nodar-
bojās ar lielāka un mazāka mēroga diversijām vai pat vienkārši 
krimināla rakstura darbību, terorizējot varas iestādes un iedzīvo-
tājus. Daudzos gadījumos akcijās pret šiem grupējumiem līdzās 
policijai un Aizsargu organizācijai tika iesaistītas arī armijas vie-
nības gan no vietējām komandantūrām, gan regulārā karaspēka 
daļām, tādējādi samērā operatīvi likvidējot minēto nopietno 
problēmu.

Tāpat jāatzīmē arī krievu formējumu piedalīšanās Neatkarī-
bas karā — jau 1918. gada beigās Rēzeknē izveidotajā un vēlāk 
neilgu laiku Latvijas Pagaidu valdības dienestā pulkveža Mihaila 
Afanasjeva komandētajā partizānu nodaļā lielākā daļa karavīru 
bija krievu tautības (1919. gada sākumā Liepājā nodaļa tika izfor-
mēta, lielākajai daļai karavīru iekļaujoties Anatola Līvena ko-
mandētajā landesvēra krievu nodaļā, kas, savukārt, atstāja Latviju 
pēc Cēsu kaujām, dodoties uz Krievijas Ziemeļrietumu armiju 
Igaunijā). 

Raksta mērķis ir atspoguļot nacionālo partizānu vienību 
darbību Latvijas teritorijā 1919. gadā līdz to iekļaušanas laikam 
Latvijas armijas sastāvā, pilnībā militarizējot iekšējo kārtību. 

Ne visos gadījumos tas ir strikti izdarāms, jo atsevišķas vienības, 
kuru nosaukumos bija ietverts vārds «partizānu» bija vairāk vai 
mazāk militarizētas arī pirms iekļaušanas bruņotajos spēkos vai 
arī uzreiz tika izveidotas to sastāvā (piemēram, Ziemeļlatvijas vai 
1. partizānu pulks), taču to kara vešanas veida pamatā galveno-
kārt bija partizānu kara metodes. 

Latgales partizānu pulks
Lielākais no pretpadomju partizānu grupējumiem Latvijas 

teritorijā bija Latgales partizāni. Uzreiz pēc boļševiku varas nodi-
bināšanās Ziemeļlatgalē — 1919. gada janvārī Balvu apkārtnē 
izveidojās pirmās partizānu vienības Balvos, Silakrogā, Orlovā un 
Rugājos. Sekojošo padomju varas izsludināto mobilizāciju laikā 
(sevišķi — martā un aprīlī) grupas papildināja tie, kas nevēlējās 
iet karadienestā Padomju Latvijas un Sarkanajā armijā (bieži vien 
tas nozīmēja vienu un to pašu). Tika veikts uzbrukums Rugāju 
pagasta izpildkomitejai un gatavotas citas akcijas. Pēc Rīgas kri-
šanas maija beigās Latgales partizānu grupas uzbruka vairākām 
padomju spēku vienībām (tām atkāpjoties Krievijas virzienā) 
un nodarīja tām ievērojamus zaudējumus, iegūstot arī trofejas 
(piemēram, 29. un 30. maijā). 

Jūnija sākumā virsleitnanta Jāņa Vīndedža vadībā tika apvie-
notas vairākas partizānu grupas, izveidojot Balvu partizānu no-
daļu (apmēram 100 vīru). Turklāt tā ieņēma apmēram 50 kilo-
metru plašu fronti, savu ierobežoto iespēju robežās nodrošinot 
posteņus uz galvenajiem ceļiem (zināmā mērā palīdzēja apstāk-
lis, ka teritorija bija purvaina), bet sakarus nodrošināja apmēram 
30 vīru jātnieku nodaļa. Tajā esošie partizāni izmantoja paši 
savus līdzpaņemtos zirgus.

Sastāva papildināšanai nodaļas vadība izsludināja apkārtnē 
vairākas mobilizācijas, kuru rezultātā nodaļas rindas ievērojami 
papildinājās. Savukārt ieročus un munīciju ieguva, ievācot tos no 
iedzīvotājiem, atņemot ienaidniekam pēc sadursmēm, kā arī sa-
ņemot no Igaunijas karaspēka un Ziemeļlatvijas brigādes 1. Val-
mieras kājnieku pulka pēc sakaru nodibināšanas (pirmie partizā-
nu nodaļas ložmetēji tika izvilkti no kāda ezera dzelmes). Ar 
ēdienu partizāni nodrošināja sevi paši, ar savu tuvinieku palīdzī-
bu. Tikai pieaugot nodaļas partizānu skaitam, tika izveidoti vai-
rāki kopēdināšanas punkti. 

Sākot ar 9. jūniju, partizānu posteņiem bija samērā regulāras 
sadursmes ar Sarkanās armijas vienībām, turklāt sevišķi smagas 
bija sadursmes pie Kupravas stacijas 15. un 21. jūnijā. Pirmajā no 
šiem datumiem ienaidniekam ar bruņotā vilciena atbalstu izde-
vās atspiest partizānus, taču 21. jūnijā pēdējie kopā ar Balvos eso-
šo Igaunijas armijas rotu sekmīgi apturēja uzbrukumu un atguva 
Kupravas staciju. Kaujas prasīja arī daudzus upurus — kritušos 
(kopā Neatkarības kara laikā krita 85 Latgales partizāni) un ievai-
notos. 

Jūlija sākumā ar Ziemeļlatvijas brigādes komandiera pavēli 
partizānu nodaļa tika pārdēvēta par Atsevišķo Latgales bataljo-
nu, bet 5. jūlijā ar topošās Latvijas armijas Austrumu frontes pa-
vēlnieka rīkojumu — par Latgales partizānu pulku, par koman-
diera vietas izpildītāju ieceļot J. Vīndedzi. Grupas jeb pulciņi tika 
pārdēvēti par rotām, attiecīgi sadalot arī pārējo pulka struktūru. 

Latvijas bruņoto spēku 
partizānu vienības 1919. gadā
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Pieauga karavīru skaits, un ieroči tika saņemti no Latvijas armijas 
virspavēlnieka štāba. Faktiski no šī brīža pulks kļuva par vairāk 
vai mazāk regulāru karaspēka daļu, atskaitot apstākli, ka pulkā vēl 
ilgāku laiku dominēja vietējie iedzīvotāji, turklāt bieži vien starp 
viņiem bija arī brīvprātīgie ārpus iesaukšanas vecuma (pusaudži 
un vecāki vīri).  

Pulkā bija samērā daudz arī lielāko reģiona minoritāšu pār-
stāvju — ebreju un krievu. Kopumā pulkā bija dienējuši 69 ebreji 
(starp pulka kritušajiem ebreju gan nebija), un šos skaitļus var 
atzīt par tuviem īstenībai, kaut arī precizējamiem. Neskaitot Bal-
tijas landesvēru un vācu zemessargus, katrā ziņā lielākais brīv-
prātīgo ebreju karavīru skaits bija Latgales partizānu pulkā, tur-
klāt — jau kopš pulka izveidošanas brīža 1919. gada vasarā, kaut 
arī lielākais pieplūdums bija vērojams oktobrī. Piemēram, tikai 
19. oktobrī pulkā iestājās septiņi brīvprātīgie, no kuriem vismaz 
pieci bija ebreji.

Ābrams Lacvinskis izdevumā «Almanahs» apraksta ebreju ie-
dzīvotāju piedalīšanos Latgales partizānu pulka izveidē un darbī-
bā. Viņš atzīmē, ka daudzos gadījumos vietējie Balvu, Viļakas, 
Rugāju un Baltinavas ebreji stājušies vai tikuši mobilizēti partizā-
nu rindās veselām ģimenēm (brāļi Zilberi, Fainšteini, Kranci u. c.), 
un laikā, kad Viļakā vēl pastāvējusi padomju vara, ievērojama Vi-
ļakas iedzīvotāju grupa pārgājusi fronti un iestājusies partizānu 
vienībā. Tāpat pulkam 1919. gada rudenī nenovērtējamu atbalstu 
sniedza Balvu ebreju iedzīvotāji, piešķirot telpas lazaretei (balvē-
nietis Kopmans atbrīvoja šim nolūkam daļu no savas mājas) un to 
organizējot (Zāmuels Zilbers, kas bija pat pirmais lazaretes faktis-
kais vadītājs, J. Šavlova, dzimusi Oko un B. Kagana, dzimusi Kop-
mana), kā arī vācot lazaretes darbam nepieciešamo inventāru. 
Autors īpaši atzīmē lazaretes žēlsirdīgo māsu praktikanti Havu 
Sandleri [vārds nepareizs, sk. tālāk], kura pēc tam, kad regulārās 
armijas daļas pēc Bermonta spēku sakaušanas tika pārvietotas uz 
Latgales fronti un visās frontē esošajās iestādēs ieviesta stingri mi-
litāra kārtība, ieskaitīta par kareivi — žēlsirdīgo māsu un palikusi 
lazaretes dienestā līdz 1920. gada oktobrim (mirusi ar tuberkulozi 
1929. gadā). Te jāpiezīmē, ka dokumentācijā pulka ambulancē 
patiesi skaitījās 1901. gadā Balvos dzimusī žēlsirdīgā māsa Riva 
Sandlere, kas acīmredzot arī bija šīs meitenes īstais vārds un uz-
vārds. Turklāt skaidri redzams, ka viņa brīvprātīgi iestājusies pul-
kā 1919. gada 1. decembrī un 1920. gada rudenī tiešām no dienes-
ta atvaļināta. Tāpat pulka sastāvā darbojās vairākas apakšvienības, 
kurās dienēja galvenokārt krievu tautības vietējie iedzīvotāji.

Augškurzemes partizānu pulks
Augusta beigās īpaši aktuāls kļuva Daugavpils turpmākās 

valstiskās piederības jautājums, kaut arī runas par iespējamu Lat-
vijas militāru sadarbību ar Poliju Parīzes Miera konferencē klīda 
jau agrāk (2. jūnijā Z. A. Meierovics no turienes rakstīja, ka «bau-
mas par poļu karaspēka iešanu palīgā latviešiem pagaidām ir 
nedibinātas», taču ir iespējams, ka pie Daugavpils «latviešu pulki 
stāvēs plecu pie pleca ar poļu un lietuviešu karaspēku, aizstāvot 
mūsu zemes neatkarību pret Krieviju»). Interesanti, ka 14. jūnija 
Andrieva Niedras valdības sēdē tika ziņots, ka no Lietuvas valdī-
bas saņemta telegramma ar informāciju, ka lietuviešu «karapulki 
bijuši spiesti ienākt Latvijas robežās. Lietuvas valdība lūdz atvai-
not šo robežu pārkāpumu un apliecina, ka tai nav naidīgu nodo-
mu pret Latviju». Lietuvas armija jau jūnijā bija ar kaujām iegāju-
si bijušās Kurzemes guberņas Ilūkstes apriņķī, bet augusta bei-
gās (29. augustā) ieņēma Ilūksti un uz laiku arī Grīvu. Kaujās 
piedalījās arī Lietuvas armijas atsevišķās (vēlāk  — 2.) brigādes 
Speciālā Mariampoles bataljona sastāvā esošā 1. baltkrievu rota, 

kas 28. augustā durkļu cīņā pie Šēderes muižas zaudēja vienu virs-
nieku un četrus karavīrus, daudzi kritušie bija arī lietuviešu vienī-
bās. Lietuviešu artilērija apšaudīja Kalkūni un pat Daugavpili.

Ilūkstes apriņķa rietumu daļā, ko apdzīvoja galvenokārt lat-
viešu tautības iedzīvotāji, jau 1919. gada pavasarī līdzīgi kā citās 
padomju varas kontrolētajās Latvijas daļās bija vērojama ar to 
neapmierināto vīru, kā arī mobilizācijai pakļauto daļas un pat no 
Padomju Latvijas armijas dezertējušo slēpšanās mežā, lai nogai-
dītu.  Šajā reģionā partizānu skaits bija mazāks nekā Vidzemē, 
tāpēc sākotnēji tie atturējās no aktīvas darbības, uzsākot to vienī-
gi līdz ar Lietuvas karaspēka tuvošanos un boļševiku karaspēka 
atkāpšanos cauri apriņķa teritorijai.  Jūnija sākumā izveidojās 
četras atsevišķas nelielas partizānu grupas — Rubenes apkārtnē 
(30 vīri), Bebrenes apkārtnē (20 vīri), Aknīstes apkārtnē (20, pēc 
tam — 22) un Lašu apkārtnē (10). Kad vietējās boļševiku varas 
iestādes, piedraudot ar nāvessodu, deva rīkojumu visiem Gārse-
nes pagasta iedzīvotājiem 8. jūnijā ierasties pie pagasta valdes 
nama ar zirgiem, liellopiem un uzkrāto labību, lai «evakuētos» — 
dotos uz Līvāniem, partizāni nolēma aizkavēt šo nodomu. 8. jū-
nijā no rīta Gārsenes pagasta valdes namam uzbruka deviņi par-
tizāni aknīstnieka leitnanta Jāņa Valdmaņa vadībā, padzenot no 
tā vietējo izpildkomiteju. Minētais notikums kalpoja par zināmu 
mobilizācijas signālu arī pārējām partizānu grupām Ilūkstes ap-
riņķī, un 10. jūnijā pie Aknīstes partizāni uzbruka boļševiku ka-
ravīru apsargātai liellopu kolonnai, kas tika dzīta zemes iekšienē, 
sargus padzenot. Naktī uz 11. jūniju partizāni uzbruka Bebrenes 
muižai, kurā bija sapulcējušies vairāku apkārtējo pagastu izpild-
komiteju locekļi. Tie bēga, pametot ne tikai apkārtējiem zemnie-
kiem atņemto un muižā sadzīto zirgu un liellopu baru (lopi uzreiz 
tika atdoti īpašniekiem), bet arī samērā daudz ieroču un patronu. 

Turpinājums sekos.

Karavīru grupa pie Malienas bataljona štāba. 1919. gada vasara. 
1. rindā 3. no kreisās — kapteinis Jūlijs Ērglis.

Latgales partizānu pulka virsnieki pulka atpūtā Vecgulbenē. 
1919. gada novembra beigas.

http://www.sargs.lv/


30 TĒVIJAS SARGS, NR.9, SEPTEMBRIS, 2018 WWW.SARGS.LV

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

Pirms 130 gadiem — 1888. gadā, 
Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku 
laikā, nāca klājā Andreja Pumpura 
sarakstītais eposs «Lāčplēsis».  
Par eposu un tā autoru zināms  
samērā daudz, taču ir kāda mazāk 
zināma lappuse viņa biogrāfijā,  
ar kuru mūsdienās dažkārt pat tiek 
spekulēts — Andreja Pumpura  
karavīra gaitas Krievijas armijā.

Dienesta gaitas
Pēc biogrāfu noskaidrotā, 1841. gadā 

dzimušais Andrejs Pumpurs 1876. gadā, 
tikko apprecējies, devās darba meklēju-
mos uz Maskavu, bet no turienes laikā, 
kad sākās serbu sacelšanās pret turkiem, 
kā brīvprātīgais — uz Serbiju, lai kopā ar 
citiem Krievijas brīvprātīgajiem palīdzētu 
serbiem cīņā. Vēlāk viņš piedzīvoto aprak-
stījis darbā «No Daugavas līdz Donavai». 
Tiesa, kazaku vienība, kurā dienēja Pum-
purs, tieši kaujās nepiedalījās, taču dzej-
nieks un karavīrs ir atstājis spilgtus piere-
dzētā kara ainu aprakstus.

Pēc Krievijas valsts militārās vēstures 
arhīva materiāliem, mērnieka izglītību 
jau ieguvušais A.  Pumpurs 1877.  gada 
17. maijā kā III šķiras savvaļnieks iestājās 
Krievijas armijas 49. Brestas kājnieku pul-
kā Sevastopolē (Krimā). Kā daudzi citi 
latviešu jaunieši un vīri šajā laikā viņš izlē-
mis kļūt par virsnieku. 1877. gada augustā 
viņš tika komandēts uz Odesu, kur nokār-
toja iestājpārbaudījumus Odesas kājnieku 
junkurskolā, septembrī uzsākot mācības. 
A. Pumpurs parādīja ievērojamu centību, 
un jau 1878. gada decembrī mācības jun-
kurskolā tika sekmīgi pabeigtas (gan ar  
II šķiru, ko, iespējams, noteica ne tik labā 
krievu valodas prasme). Saskaņā ar tā lai-
ka kārtību par portupejjunkuru paaug-
stinātais A. Pumpurs turpināja dienestu 
savā pulkā Sevastopolē. Tomēr sakarā ar 
Krimas klimata izraisītajām veselības 
problēmām 1880. gadā viņu pārcēla die-
nestā uz Rīgu, vienlaikus paaugstinot pir-
majā virsnieka pakāpē — par praporšciku. 

Pumpurs tika iedalīts Rīgas garnizona  
4. vietējās brigādes 15. kadru rezerves ba-
taljonā, bet no 1882. gada jūnija līdz 
1883. gada jūlijam atradās ilgstošā ko-
mandējumā — 116. Malojaroslavļas kāj-
nieku pulkā Rīgā. Saskaņā ar toreizējo 
kārtību 1884. gadā viņš tika pārdēvēts 
par podporučiku, 1888. gada oktobrī — 
paaugstināts par poručiku, bet 1890. gada 
augustā — par štābkapteini. 

1890. gada martā 15. kadru bataljons 
tika pārdēvēts par Daugavgrīvas rezerves 
bataljonu, bet 1893. gada februārī — par 
180. Daugavgrīvas rezerves kājnieku pul-
ku. Viņš vairākkārt ilgstoši izpildīja rotas 
komandiera pienākumus (piemēram, 
1892. gada martā — 1893. gada martā, 
1893. gada maijā — jūlijā, 1893. gada no-
vembrī — 1894. gada janvārī utt.). Savu-
kārt 1894. gada februārī — jūnijā un no 
novembra līdz 1895. gada maijam viņš 
bija piekomandēts 178. Izborskas rezerves 
kājnieku pulkam Rīgā.

1896. gada februārī viņam par labu 
dienestu piešķīra Svētā Staņislava II šķiras 
ordeni, bet tā paša gada jūlijā viņu kā ie-
rindas dienestam štābkapteiņa dienesta 
pakāpē maksimālo pieļaujamo vecumu 
sasniegušu, bet pilnu virsnieka pensiju 
vēl nenopelnījušu pārvietoja kara ierēd-
ņa dienestā Viļņas intendantūras pārval-
des Daugavpils noliktavā vecākā sevišķu 
uzdevumu ierēdņa amatā, pārdēvējot ci-
vildienesta rangā — par kolēģijas asesoru 
(atbilda kapteiņa pakāpei militārā resora 
pakāpju sistēmā). Viņa dienesta pienāku-
mos, pirmkārt, ietilpa dažādu kravu trans-
porta pavadīšana uz citām impērijas vie-
tām, un lielāko daļu laika A. Pumpurs pa-
vadīja šādos ceļojumos.

Ķīnā 1899. gadā sākās tā sauktais Bok-
seru dumpis (politiķu apvienība «Dūre 
taisnības un miera vārdā» ar ķeizara at-
raitnes atbalstu uzsāka sacelšanos, kas 
bija vērsta pret ārvalstu un kristietības 
iespaida pieaugumu). Savu diplomātisko 
pārstāvniecību aizsardzībai karaspēku uz 
Ķīnu nosūtīja Lielbritānija, Francija, Itāli-
ja, Vācija, Japāna, ASV un kā vienu no 
skaitliski nozīmīgākajiem — arī Krievija. 
Asiņainās cīņās līdz 1901. gadam starp-
tautiskā ekspedīcija apspieda sacelšanos. 

Krievija ieņēma Dienvidmandžūriju. Tie-
ši sakarā ar šiem notikumiem 1900. gada 
vasarā A. Pumpurs intendantūras kravas 
pavadīšanai uz Mandžūriju tika koman-
dēts uz Tālajiem Austrumiem cauri Sin-
gapūrai. No ilgstošā komandējuma viņš 
atgriezās 1901.  gada jūlijā un drīz pēc 
tam saslima ar reimatismu un ļaundabī-
go audzēju, turpmāk pastāvīgi atradās sli-
mības atbrīvojumā no dienesta. 1902. ga-
da 12. (jaunais stils — 25.) maijā viņš tika 
paaugstināts galma padomnieka civildie-
nesta rangā, kas armijā atbilda apakšpulk-
veža dienesta pakāpei. Diemžēl ārstēšana 
Daugavpils kara slimnīcā un Ķemeru avo-
tos nelīdzēja, un 1902. gada jūnijā Andrejs 
Pumpurs nomira slimnīcā Rīgā.

Dienesta sarakstā arī atzīmēts, ka  
A. Pumpurs bija precējies ar «zemes 
īpašnieka meitu Reinholdu Hedvigu 
[1875. gadā apprecēja Edu, dzimušu Go-
bu] un ģimenē bija dēli Arturs Valdis 
(dzimis 1876. gadā), Teodors Andrejs 
(1885.), Aleksandrs (1887.), Eižens Indri-
ķis (1889.) un meitas Alma Elza (1883.) 
un Elza Aleksandra (1893.). A. Pumpurs 
bija apbalvots arī ar Krievijas—Turcijas 
kara (1877.—1878.) piemiņas medaļu. 
Zīmīgi, ka arī Krievijas armijas doku-
mentācijā krievu valodā viņa uzvārds tika 
rakstīts ar galotni «s» kā latviešu valodā.

Eposa «Lāčplēsis» autors 
Andrejs Pumpurs — karavīrs
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�Turpinājums 33. lpp.

Patriots arī militārajā dienestā
Ir saglabājies samērā daudz liecību par 

A. Pumpura patriotisko noskaņojumu, 
taču tās saistītas galvenokārt ar viņa aktī-
vo darbību latviešu sabiedriskajā dzīvē Rī-
gā un literārajā laukā. Turklāt neizceltas 
palikušas vairākas epizodes, kas skaidri 
apliecina viņa latviski patriotisko nostāju 
arī saistībā ar militāro dienestu.  

Viena no spilgtākajām šādām epizo-
dēm bija t.s. Aizupa prāva. 19. gadsimta 
otrajā pusē latviešu tautā notiekošie sa-
biedriskie procesi iespaidoja arī militārajā 
dienestā esošos vienkāršos zaldātus, bet 
jo īpaši izglītotos — savvaļniekus un virs-
niekus, turklāt sevišķi — garnizonos Bal-
tijas guberņā. 1878. gadā Viļņas kājnieku 
junkurskolu beidza un tika iedalīts Rīgas 
garnizona 116.  Malojaroslavļas kājnieku 
pulkā kā praporščiks, vēlāk podporučiks 
Kārlis Aizovs (dzimis 1855. gadā, īstajā 
uzvārdā — Aizups, ar kādu viņš bija pa-
zīstams latviešu sabiedrībā) — «daiļa iz-
skata un inteliģentas dabas» virsnieks, 
kurš nekavējoties nodibināja sakarus ar 
Rīgas Latviešu biedrību, turklāt piepelnī-
jās, sniedzot privātstundas latviešu jau-
nekļiem, lai sagatavotu tos iestājpārbau-
dījumiem junkurskolās. 

Savu brīvo laiku Aizups pavadīja bied-
rībā un sevišķi sadraudzējās ar Ādolfu 
Alunānu, laikraksta «Baltijas Vēstnesis» 
redaktoru Pāvilu Pļavenieku, Andreju 
Dīriķi, vairākiem studentiem un 15. re-
zerves kadru bataljona praporščiku 
Andreju Pumpuru, Jelgavas garnizona 
114. kājnieku pulka podporučiku Juri Tī-
deni, 115. kājnieku pulka praporščiku 
Mārtiņu Krātiņu, kopā ar viņiem izvei-
dojot biedrībā izteiktu interešu grupu. 
Atšķirībā no t. s. vecajiem tās dalībnieki 
apsprieda nacionālas dabas jautājumus un 
Ā.  Alunāna vadībā izveidotajā skatuves 
trupā bieži pauda savu pretvācisko noska-
ņojumu (pēc nepārbaudītas informācijas, 
grupas dalībnieki simpatizējuši krievu 
narodovoļcu idejām un uzturējuši ar vi-
ņiem sakarus). Tas pievērsa varas iestāžu 
uzmanību, un sākās grupas dalībnieku 
izsekošana. Pateicoties vairāku nodevēju 
piegādātajai informācijai, 1880. gada de-
cembra sākumā vienlaikus vairāku virs-
nieku dzīvokļos notika kratīšanas, turklāt 
K. Aizups, A. Pumpurs un M. Krātiņš tika 
arī apcietināti. K.  Aizupa dzīvoklī atrada 
rokrakstu «Lapsas saruna ar filozofu», 
kurā bija atspoguļots zemnieku smagais 
stāvoklis, kā arī vairākus aizliegtus laik-
rakstus. A. Pumpuram konfiscēja viņa sa-
rakstītā eposa «Lāčplēsis» manuskriptu un 
vairākus jaunlatviešu kustības dalībnieka 

Krišjāņa Valdemāra rakstus, bet M. Krāti-
ņam burtnīcu ar viņa veikto kāda vācu 
«sociālpolitiķa» darba tulkojumu latviešu 
valodā (darba oriģinālu virsnieks bija ie-
guvis virsnieku bibliotēkā). Pirmais jau 
pēc dažām dienām tika atbrīvots A. Pum-
purs. Sekoja gara izmeklēšana, kurā mēģi-
nāts pierādīt abu aizturēto vainu pret-
valstiskas sazvērestības (turklāt viens no 
galvenajiem tās mērķiem bijis vāciešu pa-
dzīšana no Baltijas ar spēku) gatavošanā 
un pratināts plašs personu loks, ieskaitot 
K. Aizupa līgavu (vēlāko kundzi). Pēc vai-
rākiem mēnešiem militārās iestādes panā-
ca, ka arī abi vēl apcietinājumā esošie virs-
nieki (Aizups un Krātiņš) uz tālākās iz-
meklēšanas laiku tika atbrīvoti. 1882. gada 
aprīlī, tūlīt pēc Lieldienām, Viļņas Kara 
tiesai tika nodots tikai K. Aizups, pārējiem 
piemērots liecinieku statuss. Tiesas sēde 
notika Rīgā un piesaistīja pastiprinātu vie-
tējās vācu un latviešu sabiedrības uzmanī-
bu, vienlaikus kļūstot arī par spilgtu abu 
minēto sabiedrības daļu konfrontācijas 
izpausmi. Būtībā apsūdzība nebija darbo-
jusies sevišķi profesionāli, apvainojumi 
bija viegli atspēkojami, piemēram, par  
K. Aizupa mēģinājumiem kopā ar citiem 
Rīgas Latviešu biedrības biedriem izvei-
dot pagrīdes tipogrāfiju un izrakt pazemes 
eju uz vācu Bruņniecības namu, lai rīkotu 
tajā diversiju. Pratināšanās Ā. Alunānam 
jautāts, ko viņš domājis, rakstot K. Aizu-
pam zīmīti sakarā ar viņa dzimšanas die-
nas svinībām: «Sveicinu sirsnīgi! Teātra 
mēģinājuma dēļ šodien nespēju ierasties. 
Bet kad Tu tiksi par ģenerāli, tad pat kā 
sirmgalvis ieradīšos Tavā pulkā.» Izmeklē-
tāji centās noskaidrot, kas tas par «pulku», 
kurā Ā. Alunāns gribējis stāties, un kādi 
bijuši tā mērķi. Galu galā kara tiesa K. Aiz-
upu attaisnoja, pārceļot uz citu garnizonu.

M. Krātiņš (dzimis 1856. gadā Kurze-
mes guberņā, 1880. gadā beidzis Rīgas 
junkurskolu) bija otrais, kuram notikušā 
rezultātā bija jāatstāj savs pulks. 1882. ga-
da vasarā viņš tika no Rīgas pārvietots uz 
157. Imeretinas kājnieku pulku Bobruj-
skā, bet vēl pēc diviem gadiem — 1884. ga-
da maijā («pēc priekšniecības gribas») — 
uz 20.  Turkestānas līnijbataljonu Aulie-
atinskā (tikai pēc tam — 1884. gada sep-
tembrī paaugstināts par podporučiku). 
Viņš palika šajā tālajā garnizonā līdz pat 
savai nāvei 1899. gadā, sasniedzot poruči-
ka pakāpi, vienīgi 1893.—1894. gadā bija 
uz pusgadu piekomandēts 4. Turkestānas 
līnijbataljonam, bet 1895. gada jūlijā ieda-
līts Aulieatinskas vietējā komandā. 

Juris Tīdens (dzimis 1854. gadā Bauskā, 
1878. gadā beidzis Viļņas skolu) turpināja 

dienestu Jelgavā (tāpat kā Andrejs  Pum-
purs Rīgā). 1905. gada revolūcijas laikā kā 
kapteinis un rotas komandieris vairākkārt 
tika komandēts palīgā policijas iestādēm 
kārtības uzturēšanai uz Liepāju un Vents-
pili. 1906. gadā sasniedza apakšpulkveža 
pakāpi, 1913. gadā tika atvaļināts, paaug-
stinot par pulkvedi, dzīvoja Jelgavā kā cie-
nījams vīrs (Kurzemes guberņas Invalīdu 
apgādes komitejas loceklis). 1915. gadā 
devās bēgļu gaitās uz Krieviju, pēc kara 
atgriezās Latvijā un kādu laiku strādāja 
valsts iestādēs, pēc tam saņēma pensiju. 
Miris 1938. gadā. 

Sevišķi zīmīgs un interesants ir paša 
K. Aizupa tālākais liktenis. Viņš no Rīgas 
garnizona tika pārcelts dienestā uz 5. kāj-
nieku pulku Simbirskā (jau 1882. gada 
maijā Rīgas latviešu prese atzīmēja, ka 
pulka šaušanas sacensībās viņš ieguvis 
godalgu, savukārt Rīgas vācu prese vēl 
1885. gadā ar gandarījumu, bet nepama-
toti vēstīja, ka viņš dezertējis, 10 mēnešus 
dzīvojis Jēkabpils apriņķī un galu galā ie-
vietots vājprātīgo namā). 1886. gada sā-
kumā kā poručiks tika atvaļināts rezervē 
un apmetās Pēterburgā, bet 1893. gadā 
tika ieļauts galvaspilsētas policijas die-
nestā, ieskaitot aktīvajā karadienestā. 
K.  Aizups ieņēma piepilsētas Šliselbur-
gas priekšnieka jaunākā palīga amatu, 
1899. gadā tika paaugstināts par štābkap-
teini, bet 1901. gada decembrī — atvaļi-
nāts no karadienesta veselības stāvokļa 
dēļ — kapteinis «ar mundieri un pensiju». 
Interesanti, ka K. Aizups kā atvaļināts 
kapteinis 1915. gadā darbojās Bēgļu apgā-
dāšanas komitejā Cēsīs, bet no 1915. gada 
augusta — Pleskavā. Arī viņa kundze bija 
latviete, un viens no dēliem — Konstan-
tīns Pauls Aizovs-Aizups (tieši tā tika 
rakstīts uzvārds) pēc Pleskavas kadetu 
korpusa kursa beigšanas arī kļuva par 
virsnieku (1914. gadā beidza Nikolaja in-
ženieru karaskolu), bet otrs  — Volde-
mārs Aizovs (Vladimirs Aizovs, dzimis 
1900. gadā, arī beidza Pleskavas kadetu 
korpusu) — par pazīstamu krievu emigrā-
cijas gleznotāju un pareizticīgo mācītāju 
Francijā (Aizovs-Aivazovskis). Jādomā, 
ka pareizticībā viņš pārgājis vēlāk, jo viņa 
brālis Konstantīns vēl bija luterticīgs. Kat-
rā ziņā dēli, šķiet, vairs neapzinājās savu 
piederību latviešiem. Tādējādi K. Aizups 
pretēji savam līdzgaitniekam A. Pumpu-
ram ir apliecinājums tam, kā daļa no virs-
niekiem latviešiem apstākļu iespaidā pil-
nībā atsvešinājās no savas tautas, kaut arī 
jaunībā bija dedzīgi patrioti.

VĒSTURE
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VALSTIS SIMTGADNIECES

Čehoslovākijas Republika bija Latvijas 
valsts vienaudze. Tāpat kā Latvijai, arī šai 
Centrāleiropas vidū dibinātajai valstij šo-
gad apritētu simts gadu. Atšķirībā no Lat-
vijas tāda valsts — Čehoslovākija  — šo-
brīd pasaules politiskajās kartēs nav atro-
dama. Neraugoties uz to, vēsturiskajai at-
miņai ir labpaticies, ka Čehoslovākijas 
gadsimtu atzīmē divās zemēs — Čehijā un 
Slovākijā. Valstīs, kas izveidojušās Čeho-
slovākijas teritorijā un kur dzīvo divas 
radniecīgas nācijas, kuras pirms simt ga-
diem sāka celt savu kopēju, toreizējiem 
politiskajiem apstākļiem atbilstošu valsti.

Abām tautām — čehiem un slovā-
kiem — vēsturiskās attīstības gaitā var at-
rast gan daudz kopīga, gan atšķirīga. Šīm 
tautām ir vienas saknes — tās ir slāvu tau-
tas, tām ir ļoti tuvas valodas un mentali-
tāte. Čehijas valstiskuma pirmsākumi 
meklējami jau agrīnajos viduslaikos, kad 
Čehijas karaļi bija vieni no varenākajiem 
Centrāleiropā un ar viņu varu rēķinājās 
visi lielākie tā laika valdnieki. Slovāku ap-
dzīvotās teritorijas gan šajos laikos bija citu 
valstu valdnieku pārvaldībā. No 17. gad-
simta abas zemes bija Austrijas kroņa pār-
valdībā, kas 19. gadsimtā pārveidojās par 
Hābsburgu dinastijas pārvaldīto Austro-
ungārijas impēriju. Čehija, kas jau tajā lai-
kā bija viena no rūpnieciski attīstītākajiem 
reģioniem Austrumeiropā, ietilpa tieši 
Austrijas zemēs, bet Slovākija atradās 
Ungārijas kroņa pārvaldībā — Austroun-
gārija bija, kā šodien teiktu, «federāla im-
pērija» un sastāvēja no divām daļām: Aus-
trijas un Ungārijas. Abām daļām bija viens 
valdnieks, bet dažādas valdības. Čehija 
bija slavena ar savām lielajām fabrikām un 
rūpnīcām, kā arī ar jau senos laikos dibi-
nāto Prāgas universitāti, bet Slovākija bija 
izteikti lauksaimnieciska zeme. 

Austroungārija Pirmajā pasaules karā 
iestājās vienotā koalīcijā ar Vāciju un Itā-
liju, karojot pret Antantes valstīm: Krie-
viju, Lielbritāniju, Franciju un tās sabied-
rotajām. Čehi un slovāki arī bija spiesti 
karot austroungāru armijās — atceramies 
kaut vai vienu no atpazīstamākajiem 
čehu literārajiem tēliem — krietno karei-
vi Jozefu Šveiku. 1918. gada vasarā jau 
bija skaidrs, ka Austroungārija karā būs 
zaudētāju pusē. Līdz ar neizbēgamo zau-
dējumu karā gan Čehijā, gan Slovākijā 

pieauga nacionālā kustība, un jau rudenī 
arvien biežāk sāka skanēt aicinājumi pēc 
sava valstiskuma izveides. Impērijas teri-
torijā valdīja politisks, ekonomisks un 
sociāls haoss. Abu tautu — čehu un slovā-
ku — vēlmes šajā laikā bija vienādas, un 
abu tautu nacionālo kustību vadītāju inte-
reses sakrita. 1918. gada 28. oktobrī čeho-
slovāku Nacionālā padome Prāgā paziņo-
ja par Čehoslovākijas valsts proklamēša-
nu. Divas dienas vēlāk slovāku Nacionālā 
padome paziņoja par savu neatkarību no 
Ungārijas un par apvienošanos vienotā 
valstī ar Čehoslovākiju. Pēc mēneša Un-
gārijas armija pameta Slovākijas teritori-
ju, un varēja notikt reāla abu zemju apvie-
nošana vienā valstī, ar vienotu pārvaldes 
un organizācijas sistēmu. Čehoslovākijas 
valsts veidošana noritēja samērā mierīgos 
apstākļos, tikai Slovākijā tika novērsts ko-
munistiskā apvērsuma mēģinājums. Jau-
nās valsts robežas noteica 1919. gada Pa-
rīzes miera konference, nosakot robežlī-
nijas ar kaimiņvalstīm strīdīgajās teritori-
jās Augšsilēzijā un Aizkarpatos.

Latvijas Neatkarības kara laikā mūsu 
valstīm vēl nebija militārās sadarbības, to-
mēr varam palepoties ar kopīgu kauju pie-
redzi. 1918. gada rudenī Sibīrijā izveidotās 
latviešu nacionālās karavīru vienības — 
Troickas bataljons un Imantas pulks  — at-
radās Čehoslovāku korpusa operatīvajā 
pakļautībā. Čehoslovāku korpuss — tas 
bija Pirmā pasaules kara kaujās no Krie-
vijas armijas gūstā nokļuvušajiem čehu 
un slovāku karavīriem izveidotās kara-
spēka daļas, kuru mērķis bija no Sibīrijas 
un Tālajiem Austrumiem nokļūt dzimte-
nē. Pieminot šo sadarbību, vēlākajos gados 

15 Čehoslovākijas armijas karavīriem pie-
šķīra augstāko Latvijas militāro apbalvo-
jumu — Lāčplēša Kara ordeni.

Čehoslovākija bija vienīgā no Austrum-
eiropas valstīm, kas starpkaru posmā sa-
glabāja parlamentāro valsts pārvaldes ie-
kārtu. Čehoslovākija kļuva par vienu no 
pirmajiem nacistiskās Vācijas agresijas 
upuriem — 1938. gadā Minhenē Rietum-
eiropas lielvalstis un Vācija vienojās par 
ievērojamas šīs valsts daļas pievienošanu 
Vācijai. 1939. gadā, vēl pirms Otrā pasau-
les kara sākuma, Čehoslovākija pazuda no 
pasaules politiskās kartes. Šī valsts bija rie-
tumu lielvalstu — Lielbritānijas un Fran-
cijas, no vienas puses, un nacistiskās Vāci-
jas, no otras puses, 1938. gada Minhenes 
vienošanās upuris. Cenšoties apturēt Vā-
cijas vadoņa Hitlera agresīvos ekspansijas 
plānus, rietumu lielvalstis pieļāva apmē-
ram trešdaļas Čehoslovākijas iekļaušanu 
Vācijas reiha sastāvā. Šajā no Čehoslovā-
kijas atdalītajā teritorijā — Sudetu apga-
balā — pārsvarā dzīvoja vācieši. Lielbritā-
nijas un Francijas vadītāji cerēja, ka šāds 
solis apturēs Hitlera agresiju, tomēr kļūdī-
jās. Jau pēc pusgada — 1939. gada pavasa-
rī — Vācija ieveda Čehoslovākijā savu ka-
raspēku un likvidēja šo valsti, to sadalot. 
Čehijas teritoriju okupēja Vācija, iekļaujot 
to savā sastāvā kā «Bohēmijas un Morāvi-
jas protektorātu», bet Slovākijā ar Berlīnes 
atbalstu izveidojās formāli neatkarīga Slo-
vākijas valsts, kurai gan nebija nekādas 
teikšanas par savu ārpolitiku, un tā bija 
pilnīgi atkarīga no Vācijas. 

 Otrā pasaules kara beigās vāciešus  
no Čehoslovākijas teritorijas padzina pa-
domju armija, valstiskums tika atjaunots, 

Čehoslovākijas gadsimts.
Valsts, kuras vairs nav
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�Sākums 30. un 31. lpp.

Pumpurs karavīru atmiņās
Andrejs Pumpurs diezgan uzskatāmi 

demonstrēja savu latviešu patriotismu 
arī turpmākajā dienestā. Bijušais poru-
čiks Miķelis Kretovs 30. gados atcerējās: 
«1894. gadā es beidzu Viļņas karaskolu, 
un mani iedalīja 180. Daugavgrīvas kāj-
nieku pulkā, kas pa ziemu kvartirēja Po-
ņevežā, bet vasaras pavadīja nometnē Ik-
šķilē. [..] Ieradies Ikšķilē, es stādījos priek-
šā pulka komandierim un tiku nozīmēts 
2. bataljona 5. rotā. Kad es gatavojos do-
ties prom no pulka komandiera, lai savu-
kārt stādītos priekšā savai priekšniecībai, 
mani aizturēja poručiks T[iltnieks] un ie-
teica mirkli uzgaidīt, lai tad kopā dotos 
pusdienās pulka virsnieku klubā un pie 
reizes iepazītos ar pulka virsnieku kun-
giem. Te es pirmo reizi tad arī satikos ar 
Andreju Pumpuru. Augstākā mērā drau-
dzīgi un sirsnīgi uzņēma mani savā saimē 
virsnieki. Šī brīža pārdzīvojumu un aiz-
kustinājumu es neaizmirsīšu līdz sava mū-
ža galam. Vispirms stādījos priekšā savam 
bataljona un savas rotas komandieriem. 
No maniem dokumentiem zinādams, ka 
esmu kurzemnieks, jelgavnieks, poručiks 
T. steidzās mani pievest kādam virsnie-
kam, kas sēdēja pie atsevišķa galda divu 
citu virsnieku sabiedrībā. Virsnieks, pie 
kura mani kā kurzemnieku steidza vest 
laipnais poručiks T., izrādījās štābkaptei-
nis Pumpurs. Pārējie divi viņa sabiedrībā 
bija štābkapteinis Zelcers un 181. Vents-
pils pulka štābkapteinis L[epiks]. Kad viņi 
uzzināja, ka esmu dzimis kurzemnieks, 

saņēmu sirsnīgu ielūgumu sēsties pie viņu 
galda un kopā iebaudīt pusdienas. Un, kad 
tālākā gaitā noskaidrojās, ka es protu arī 
latviešu valodu, tad Pumpurs sirsnīgi 
spieda man roku, un mūsu tālākā saruna  
it kā nemanot pārgāja uz latviešu valodu. 
Pēc kāda laiciņa mūsu kompānijai pievie-
nojās vēl podporučiks M[illers], kurš Viļ-
ņas karaskolu bija beidzis vienu gadu āt-
rāk par mani, un tad mēs skaidrā latviešu 
valodā nodziedājām «Tev zilās acīs ie   - 
s katījos»… Kad dziesma bija izskanējusi, 
Pumpurs mani noskūpstīja. Drīz es aiz-
braucu pēc karaskolas beigšanas parasti 
piešķiramajā divu nedēļu atvaļinājumā. 
Atgriezies no atvaļinājuma Poņevežā, kur 
pulks jau bija pārcēlies no nometnes, sati-
ku atkal Pumpuru. Izrādījās, ka sasniedzis 
maksimālo vecumu, viņš atstāj ierindas 
dienestu un pāriet intendantūras dienestā. 
Bet iekams viņš paspēja nodot savus ama-
ta pienākumus, mēs vēl it bieži sapulcējā-
mies intīmā pulciņā un pie glāzes «punša» 
(tēja, citrons un mazliet spirta) pavadījām 
jaukus un jautrus vakarus. Taču vislabprā-
tāk mēs klausījāmies Pumpura stāstīju-
mus par viņa pieredzējumiem serbu brī-
vības karā. Tikpat dzīvi un ar lielu mīles-
tību viņš mēdza stāstīt arī par savu satik-
šanos ar Kronvaldu un dziļi skuma par 
viņa pāragro nāvi. Pa reizei Pumpurs lasī-
ja arī savas dzejas [..].» 

Savukārt 90. gados Daugavpils garni-
zona latviešu virsnieki — 97. kājnieku pul-
ka štābkapteiņi Jānis Salgals un Jānis Kras-
tiņš (vēlākais pulkvedis, kurš, starp citu, 
1907. gada beigās savas vienības sastāvā 
«zemes nomierināšanai» atradās Cēsīs), 

podporučiki Jēkabs Vējš un Alberts Bau-
manis, 99. kājnieku pulka poručiks Andrejs 
Putris un citi pulcējās štābkapteiņa Āda-
ma Kreicberga dzīvoklī, pārrunājot nacio-
nālas dabas jautājumus. Šī grupa uzturēja 
sakarus arī ar Daugavpils intendantūras 
sevišķu uzdevumu kara ierēdni Andreju 
Pumpuru.

20. gadsimta sākumā Viļņas junkur-
skolas audzēkņu — latviešu grupa, kurā 
bija arī vēlākais Latvijas armijas virspavēl-
nieks Jānis Balodis, ceļā uz mājām piešķir-
tajā atvaļinājumā Daugavpils dzelzceļa sta-
cijas ēkas uzgaidāmajā telpā stāvēja vienā 
pulciņā. Garāmejošais Daugavpils inten-
dantūras mantu noliktavas sevišķu uzde-
vumu kara ierēdnis Andrejs Pumpurs, iz-
dzirdis latviešu valodu, uzrunājis tautiešus. 
Šķiroties viņš teicis: «Lai jūs būtu, kur bū-
dami, lai jums klātos, kā klādamies, nekad 
nekaunieties atzīties, ka jūs esat latvieši!»

Kopumā latviešu tautības virsnieki 
Krievijas armijā 19. gadsimta pēdējā treš-
daļā un arī vēlāk veidoja būtisku latviešu 
inteliģences daļu, neapšaubāmi specifis-
ku, taču svarīgu un arī pietiekami aktīvu. 
Andreja Pumpura un daudzu citu darbība 
minētajam ir spilgts apliecinājums. Kaut 
arī kāds līdzgaitnieks 1907.  gadā, aprak-
stot «Aizupa prāvu», sacījis: «Latviešu ofi-
cieru Rīgā bijis īpaši daudz, un mūsu tau-
tas brāļi oficieri senāk daudz sirsnīgāki 
turējās pie savas tautas, ne kā tagad»  — 
tomēr daudzi virsnieki saglabāja savu 
 nacionālo pašapziņu arī vēlāk, kas aplieci-
nājumu guva Latvijas Neatkarības kara 
laikā, kad Latvijas armijā bija ļoti daudz 
profesionālu virsnieku.   

un Prāgā atgriezās visu vācu okupācijas 
laiku Londonā rezidējošā Čehoslovākijas 
pilsoniskā valdība. Čehoslovākijai bija 
lemts nokļūt Padomju Savienības ietek-
mes sfērā, tāpēc pēc vairāku gadu iekšpo-
litiskajām cīņām ar Maskavas bruņotu un 
politisku atbalstu valstī iedibinājās pa-
domju vara ar visām no tā izrietošajām 
sekām — Čehoslovākija kļuva par formāli 
neatkarīgu valsti zem Padomju Savienības 
protektorāta. Padomju laiku beigās Čeho-
slovākija bija viena no tām zemēm, kurām 
sadaloties izdevās izvairīties no vardarbī-
bas: 1990. gadā tā kļuva par Čehu un Slo-
vāku Federatīvo Republiku, bet 1993. gada 
1. janvārī abas valstis mierīgā ceļā šķīrās 
un kļuva viena no otras neatkarīgas. 

Starpkaru Čehoslovākija bija arī viena 
no tām valstīm, ar kuru Latvijai bija la-
bas, draudzīgas un pat attiecīgajam laika 

periodam visnotaļ ciešas attiecības. To 
var teikt arī par militāro jomu. Piemēram, 
no Čehoslovākijas tika veikti, salīdzinot 
ar pārējām Austrumeiropas valstīm, dau-
dzi iepirkumi Latvijas bruņoto spēku 
 vajadzībām, tiesa, tam ir objektīvs iz-
skaidrojums, jo šajā valstī atradās daudz 
lielu rūpniecības uzņēmumu, kas ražoja 
militārajai industrijai nepieciešamās pre-
ces. 1927. gada oktobrī un 1928.  gada 
janvārī Latvijas armijas Bruņošanās pār-
valde no Čehoslovākijas iepirka 21 vieglo 
bumbvedēju («Letov Š-16 Šmolik»). Šīs 
lidmašīnas bija Latvijas armijas Aviācijas 
pulka bruņojumā, veidojot atsevišķu 
eskadriļu.  Vieglie bumbvedēji «Letov Š-16 
Šmolik» Latvijas armijas Aviācijas pulkā 
skaitījās līdz pat 1940. gadam, bet izskatās, 
ka aktīvi nelidoja un netika izmantoti 
kaujas apmācībām jau no 20. gs. 30. gadu 

sākuma vai vidus. No Čehoslovākijas ie-
pirka arī atsevišķas lidmašīnu detaļas, tai 
skaitā lidmašīnu motorus, kurus izmanto-
ja citu modeļu lidaparātu komplektēšanai. 
1938. vai 1939. gadā Latvijas armijas vadī-
ba no Čehoslovākijas iepirka pretkājnieku 
lielgabalus, kas nonāca Zemgales artilēri-
jas pulka bruņojumā. Šos lielgabalus Lat-
vijas armijas vadība iepirka no Škodas 
rūpnīcas, un tas notika jau pēc nacistiskās 
Vācijas veiktās Čehoslovākijas okupācijas. 
Tāpat Latvijas armijas Zenīt artilērijas pul-
ka bruņojumā bija arī Čehoslovākijā ie-
pirktie zenītlielgabali. Jautājums par bru-
ņojuma iepirkšanu no Čehoslovākijas lai-
kā līdz 1940. gadam gan vēl ir ļoti fra g-
mentāri skatīts, tāpēc tas ir turpmākās 
pētniecības temats.

Sagatavojis Juris Ciganovs, Dr. hist.

VĒSTURE
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Paplašina militāro  
poligonu spējas

Lietuvas Bruņoto spēku attīstība un modernizācija, kā arī valstī pastā-
vīgi izvietoto un uz mācību laiku atbraukušo sabiedroto valstu militāro 
vienību skaita ievērojams pieaugums radījis objektīvu nepieciešamību 
paplašināt militāro poligonu platību un atbilstoši NATO standartiem 
pilnveidot poligonu nodrošinātās treniņu iespējas dažādām ieroču šķi-
rām. 2017. gadā tiks pabeigti vai turpināti modernizācijas un būvniecības 
darbi aptuveni 50 militārās infrastruktūras objektos. Tuvākajā nākotnē 
turpināsies Pabrades un Gaižūnas poligonu (pie Ruklas) pilnveidošana, 
Mumaiču militārā īpašuma (pusceļā starp Šauļiem un Radvilišķiem) infra-
struktūras izbūve, kā arī Šauļu aviācijas bāzes skrejceļa modernizācija. Mi-
nētajos objektos būvē transporta novietnes, remontdarbnīcas un dažādu 
apgādes klašu noliktavas, ierīko degvielas uzpildes stacijas, jaunas šauša-
nas zonas bruņutransportam uz riteņu šasijām un kāpurķēdēm. Jaunā in-
frastruktūra paredzēta gan Lietuvas Bruņoto spēku, gan sabiedroto valstu 
tehnikai un kopīgu mācību organizēšanai. Pēdējos gados lielas pārmaiņas 
notiek Mumaiču militārajā īpašumā, kas labi piemērots sabiedroto spēku 
bruņojuma un tehnikas izvietošanai, ņemot vērā dzelzceļa tuvumu un 
būtiski uzlabotās komunikācijas līnijas ar Šauļu aviācijas bāzi. Militārās 
infrastruktūras modernizācijas projekti tiek finansēti no Lietuvas budžeta 
un 2014. gadā noslēgtā sadarbības līguma ar ASV, kas paredz būvdarbu 
līdzfinansējumu līdz 2019. gada beigām. Visus projektus sadarbībā ar 

 Aizsardzības ministriju uzrau-
ga NATO Atbalsta un iegāžu 
aģentūra (NATO Support and 
Procurement Agency, NSPA), 
kura izsludina būvdarbu kon-
kursus un izraugās būvuzņē-
mējus. 

Nākamā Lietuvas militā-
rās infrastruktūras modernizācijas kārta noslēgsies 2022. gadā, ieguldot 
dažādos projektos 81 miljonu dolāru, un šī summa daļās tiks segta no Lie-
tuvas valsts budžeta (24 miljoni eiro), ASV finansētās Eiropas atbalsta ini-
ciatīvas (European Reassurance Initiative — 25 miljoni eiro) un NATO dro-
šības investīciju programmas (NATO Security Investment Programme, 
NSIP — 32 miljoni eiro). Pēc plānoto modernizācijas pasākumu un jauno 
ēku būvdarbu pabeigšanas, piemēram, Pabrades poligonā varēs vienlaikus 
trenēties vairāki tūkstoši Lietuvas un sabiedroto valstu karavīru. 

Vienlaikus ar esošo militāro poligonu attīstību šoruden noslēdzas jauns 
projekts — Baltijas valstīs vienīgā aviācijas šaušanas poligona izveide Kazlu 
Rūdas apkaimē, nodrošinot sauszemes vienību iespējas īstenot mācības, 
integrējot gaisa spēku atbalstu. Lietuvas Gaisa spēkos nav modernas kaujas 
aviācijas, taču NATO standartiem atbilstošs aviācijas treniņu poligons bija 
nepieciešams, lai mācībās varētu iesaistīt sabiedroto valstu kaujas aviāciju, 
kas rotācijas kārtībā dislocēta Lietuvā. Aviācijas poligona izveidē Kazlu Rū-
dā (60 km no Krievijas robežas) piedalījās ASV militāro inženieru apakš-
vienība «Red Horse», un jau šoruden poligonu nodos ekspluatācijā, nodro-
šinot kaujas aviācijas treniņus sauszemes mērķu iznīcināšanā. Līdz ar atklā-
šanas brīdi virs poligona ieviesīs civilo lidaparātu lidojumu aizliegumu 
zonu. Aviācijas poligona būvniecība tika apmaksāta no ASV izveidotā Eiro-
pas atbalsta iniciatīvas fonda (European Reassurance Initiative). Zīmīgi, ka 
Kazlu Rūdas lidlauks tika uzbūvēts un atklāts 1977. gadā padomju militārās 
aviācijas vajadzībām, taču tikai 1993. gadā Lietuvas sabiedrībai kļuva zi-
nāms, ka zem lidlauka ir slepenu eju un tuneļu tīkls. 

Piesegs svarīgus objektus ar 
antidronu kupoliem

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija ir paziņojusi par plāniem iegā-
dāties sešas antidronu sistēmas «Drone Dome», kas nodrošina svarīgu 
infrastruktūras vai militāro objektu aizsardzību pret naidīgiem bezpilota 
lidaparātiem (BPL). Visi seši kompleksi izmaksās 20 miljonus dolāru, un 
atbilstošs līgums parakstīts ar izstrādātāju — Izraēlas kompāniju RAFAEL. 
Līguma izpildes termiņš — jau 2018. gada beigas, kad visiem kompleksiem 
ir jābūt gataviem.

Pirmo reizi kompānijas RAFAEL izstrādātā «Drone Dome» sistēma 
tika prezentēta 2016. gadā, un tās galvenā funkcija ir 2—150 kg smagu 
bezpilota lidaparātu neitralizēšana. Lielbritānija plāno izmantot sistēmas 
«Drone Dome» BPL drošu zonu izveidei līdz 500 m rādiusā ap svarīgiem 
objektiem. 

Antidronu sistēma «Drone Dome» ietver radaru sistēmu (RPS-42), 
pārtveršanas lāzersistēmu, elektrooptiskos un infrasarkanos sensorus, ra-
dioelektroniskās slāpēšanas aparatūru un vadības iekārtu. «Drone Dome» 
darbojas 360 grādu rādiusā, visos meteoroloģiskajos apstākļos un jebkurā 
diennakts laikā. Darbības algoritms paredz draudu avota (naidīga drona) 

identificēšanu un iegūto datu apstrādi. Tam seko drona dezorientēšana ar 
viltus navigācijas datu ģenerēšanu un neitralizēšana ar augstfrekvenču slā-
pēšanas aparatūru vai lāzerstaru. «Drone Dome» ir tehniski pašpietiekama 
sistēma, kas nodrošina efektīvu gaisa telpas aizsardzību, tā darbojas operatī-
vi, rada minimālus draudus apkārtējai videi un nerada ietekmi uz draudzīgo 
spēku lidaparātu funkcionēšanu.

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pilsētkauju treniņiem pielāgota zona Pabrades poligonā.

«Drone Dome» sistēma. 

2017. gada sākumā 
Kazlu Rūdas lidlauks 
aviācijā nebija 
izmantojams, 
tur notika 
autosacīkstes.
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Palielinās  
militāros budžetus

Kā zināms, šī gada jūnijā ASV prezidents Donalds Tramps nosūtīja ofi-
ciālas brīdinājuma vēstules vairākām NATO dalībvalstīm, kuras vēl nav at-
vēlējušas aizsardzības budžetam 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Jāat-
zīmē, ka ASV tērē aizsardzībai 3,5% no IKP, un tie ir aptuveni 623 miljardi 
dolāru. Visu citu NATO dalībvalstu militāro budžetu kopsumma ir aptuve-
ni 312 miljardi dolāru. 2018. gadā 2% robežu militārā budžeta jomā plāno 
sasniegt 8 no 29 NATO dalībvalstīm. 

Drīz pēc D. Trampa vēstules saņemšanas, šī gada jūlijā Francijas prezi-
dents Emanuels Makrons paziņoja, ka apstiprinājis valsts aizsardzības ilg-
termiņa aizsardzības budžeta plānu līdz 2025. gadam, pakāpeniski sasnie-
dzot NATO noteikto prasību — 2% no IKP. Uz nākamo gadu Francijas 
militārais budžets pieaugs par 1,8 miljardiem eiro (līdz 34,2 miljardiem 
eiro), kas atbilstoši veidos 1,78% no IKP.

Septembra sākumā Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Laiena 
prezentēja Bundesvēra attīstības plānu, kas paredz 2019. gadā palielināt 
militāro budžetu līdz 1,3% no IKP (līdz 43 miljardiem eiro). Pašlaik Vācija 
aizsardzībai tērē 1,24% no IKP. Līdz 2024. gadam Vācija plāno sasniegt 
militārās jomas finansēšanu 1,5% apmērā no IKP. Pēc U.  fon der Laienas 
teiktā, lielākais finansējuma pieaugums tiks novirzīts armijas, flotes un 
gaisa spēku tehnoloģiskajai digitalizācijai. 

Lai gan ministre nesniedza komentārus, kādiem projektiem tiks iztē-
rēti visi papildus piešķirtie līdzekļi, iepriekš publiskotā informācija liecina, 
ka nauda būs nepieciešama Bundesvēra skaitliskā sastāva palielināšanas 

projektam un Gaisa spēku kaujas spēju atjaunošanai. Šī gada sākumā tika 
paziņots par plāniem palielināt Bundesvēra skaitlisko sastāvu no 178 000 
līdz 198  000 karavīru. Civilo darbinieku skaits militārajās struktūrās pie-
augs par 61 000. Pēc aukstā kara beigām Bundesvēra karavīru skaits nepār-
traukti saruka, un šī ir pirmā reize, kad pieņemts lēmums palielināt armijas 
skaitlisko sastāvu. Papildu karavīru un civilo darbinieku uzturēšana ievēro-
jami ietekmēs militāro budžetu. 

Tuvākajā laikā Vācijas aizsardzības resoram nāksies lemt arī par būtis-
kām investīcijām Gaisa spēku modernizācijā. Nesen publiskotais Gaisa 
spēku štāba priekšnieka ģenerālleitnanta Ingo Gerharca ziņojums par lid-
aparātu inspekcijas rezultātiem liecina, ka liela daļa iznīcinātāju «Eurofighter 
Typhoon» nav izmantojami lidojumiem sakarā ar ilgstošu rezerves daļu 
deficītu. Saskaņā ar apkopoto statistiku 2017. gadā lidojumiem bija derīgi 
tikai 39 no 128 iznīcinātājiem «Eurofighter Typhoon». Savukārt iznīcinātāju 
«Panavia Tornado» parkā izmantojami kaujas uzdevumu veikšanai bija 
vien 26 no kopumā 93 lidaparātiem.

Jūras kājniekus sagaida 
lielas pārmaiņas

ASV Jūras kājnieku korpusa pavēlnieks ģenerālis Roberts Nellers 
informējis, ka viņa komandēto struktūrvienību gaida pēdējās desmitgadēs 
lielākās organizatoriskās pārmaiņas. Pēc ģenerāļa teiktā, strēlnieku vienības 
tiks samazinātas no 13 uz 12 cilvēkiem, bet kaujas grupās būs trīs, nevis čet-
ri cilvēki kā līdz šim.

Uz atbrīvoto štata vietu rēķina tiks izveidoti nodaļas komandiera viet-
nieku un operatoru amati. Strēlnieku vada sastāvā tiks ieviests bezpilota 
lidaparāta (BPL) operatora amats, kura atbildībā būs kvadrokoptera eks-
pluatācija. Visi jūras kājnieki bruņojumā saņems triecienšautenes M27IAR, 
kas aprīkotas ar optiskajiem tēmēkļiem un trokšņa slāpētājiem. Savukārt 
prettanku vienībās tiks samazināts smago prettanka raķešu kompleksu 
TOW skaits (no 8 uz 4), bet prettanku raķešu kompleksu «Javelin» skaitu 
palielinās (no 8 uz 12). Mīnmetēju vados plānots samazināt 81 mm kalibra 
mīnmetēju M252 skaitu (no 8 uz 6).

Izmaiņas skars arī rotas komandvadības elementu, izveidojot papildu 
izlūku spējas, respektīvi, katras rotas komandiera rīcībā būs speciālas 
«izlūku grupas», kuru darbības pamatā būs kaujas pieredze Afganistānā 
un Irākā. Izlūku grupu sastāvā būs izlūkošanas BPL operatori, speciālisti 
cīņai ar pretinieka droniem, kā arī nodrošinājuma BPL operatori. Vien-
laikus paredzēts kājnieku bataljonos izveidot jaunu apakšvienību: inže-
nieru — sapieru vadu. Neskatoties uz šiem jaunajiem vadiem, iekšējās 
pārstrukturēšanas rezultātā kopējais kājnieku bataljonu skaitliskais sastāvs 
mainīsies ļoti minimāli. 

Sagaidāms rekordliels 
budžets 2019. gada 
finanšu gadam

Jau kopš 2012. gada Ja-
pāna pakāpeniski palielināja 
militāros izdevumus. Aizsar-
dzības budžetam 2019. fi-
nanšu gadā (sākas aprīlī) Ja-
pānas Aizsardzības ministri-
ja plāno pieprasīt rekordlielu 
summu  — vairāk nekā 
48,15 miljardu ASV dolāru. 
Šī summa par vairāk nekā 

908,5 miljoniem ASV dolāru pārsniedz 2018. gada budžetu. Tik strauju 
militāro izdevumu pieaugumu eksperti skaidro ar Japānas plāniem iegādā-
ties no ASV uz zemes bāzējamo pretraķešu sistēmu «Aegis Ashore».

Pagājušajā gadā Japānas valdība papildus novirzīja Pašaizsardzības spē-
kiem 6,27 miljonus ASV dolāru, lai realizētu izpētes projektu par atbilstošā-
kajām potenciālās dislokācijas vietām divām «Aegis Ashore» pretraķešu 
sistēmām. Ņemot vērā saspīlētās attiecības ar Ziemeļkoreju šīs valsts kodol-
programmas kontekstā, kā arī Ķīnas militārā potenciāla nepārtraukto pie-
augumu, Japānas Aizsardzības ministrija izlēmusi izvietot «Aegis Ashore» 
baterijas Akitas un Jamaguči prefektūrā. Sagaidāms, ka divu modernu sistē-
mu «Aegis Ashore» iegāde Japānai izmaksās 2,43 miljardus ASV dolāru. 

ĀRZEMJU ZIŅAS 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.
Foto — www.kam.lt; https://allevents.in; www.airplane-pictures.net;

www.miltechmag.com; www.marinecorpstimes.com; www.defensenews.com.

2016. gadā Rumānijā izvērstās ASV sistēmas 
«Aegis Ashore» radaru komponente.

Jūras kājnieku 
apkalpe šauj 
ar «Javelin». 

Vācijas GS iznīcinātājs «Panavia Tornado».
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MOZAĪKA

ASV uzņēmums «Oshkosh Defense» jau vairāk nekā 25 gadus 
sadarbojas ar ASV armiju un jūras kājniekiem palešu tipa kravu 
pārvadāšanas platformu (Palletized Load System, PLS) nodroši-
nāšanā. PLS tiek izmantotas visu armijas apgādes klašu iekrauša-
nai, izkraušanai un transportēšanai tuvās un tālās distancēs, 
nodrošinot ASV armijas vienību mobilitāti dažādās operācijās. 
Šovasar «Oshkosh Defense» ir noslēdzis 49 miljonu dolāru vērtu 
līgumu, kas paredz integrēt PLS ar autonomas kustības tehnolo-
ģijām. Galvenais šī projekta mērķis ir samazināt militāro kravu 
transportēšanā iesaistītos cilvēkresursus augsta dzīvības riska 
operācijās. Pēc būtības «Oshkosh Defense» ir uzdots ieviest kaujas 
laukā vēl vienu karavīru dzīvību saglabāšanas tehnoloģiju, ņemot 
vērā, ka naidīgie spēki ļoti bieži veic uzbrukumus armijas apgādes 
kolonnām. 

15 gadu ilgu pētījumu rezultātā «Oshkosh Defense» ir izstrā-
dājis pavisam trīs dažādas PLS robotizācijas tehnoloģijas, proti, 
autoplatformas, kas seko cilvēka vadītam transportlīdzeklim, 
pilnībā autonomas platformas, kā arī distances vadības platfor-
mas, kas integrējamas uzdevumu veikšanā ar citām bezapkalpju 
tehnikas vienībām vai cilvēku vadītām platformām. Autonomitā-
tes tehnoloģijas priekšrocība ir tās universālās integrācijas iespē-
jas gan uz ultramodernām, gan morāli un fiziski novecojušām 
kravu pārvadāšanas platformām. Svarīgs aspekts ir tehnoloģijas 
vienkāršība, kas ļauj pilnīgi nesagatavotu cilvēku tikai dažu dienu 
laikā apmācīt robotizētās kravu platformas ekspluatācijai. Viena 
no papildu priekšrocībām sekošanas tehnoloģijai ir saistīta ar 
vadības blokos integrēto ilgtermiņa atmiņu. Pat mēnesi pēc cil-
vēka vadītā automobiļa izbraukšanas pa noteiktu maršrutu, šo 
pašu ceļu var precīzi atkārtot ar sekošanas aparatūru aprīkota 
kravas platforma. Tas nozīmē, ka sekotājplatforma var veikt uz-
doto maršrutu bez tiešas vadošā automobiļa redzamības, izman-
tojot tikai virkni atmiņā saglabātu orientieru. 

ASV armija ir pasūtījusi uzņēmumam «Oshkosh Defense» sā-
kotnēji 70 kravu pārvadāšanas platformu aprīkošanu ar tehnolo-
ģiju, kas nodrošinās šo platformu spēju sekot cilvēka vadītam 
automobilim. No šīm 70  autoplatformām tiks sakomplektētas 
vairākas autokolonnas kravu pārvadājumu veikšanai, un katras 
kolonnas priekšgalā būs tikai viens cilvēka vadīts transportlī-
dzeklis. Pateicoties jaunajai tehnoloģijai, daudzi desmiti karavīru 
tiks atbrīvoti no transportēšanas funkcijas un novirzīti citiem 
svarīgiem uzdevumiem.

«Oshkosh Defense» inženieri jau pabeiguši 10 platformu 
M1075 PLS aprīkošanu ar jauno vadības automatizācijas tehnolo-
ģiju, kas tapusi sadarbībā ar uzņēmumu «Robotic Research». 

Līdz 2019. gada beigām ar visām 70 uz daļēju autonomo režīmu 
konvertētajām platformām paredzēts veikt rūpnieciskos sertifi-
kācijas testus. Pēc piegādes ASV armijai paredzēta virkne eks-
pluatācijas izmēģinājumu lauka apstākļos. Šajā izmēģinājumu 
posmā autokolonnas tiks veidotas no vienas cilvēka vadītas un 
deviņām automātiski sekojošām bezapkalpes platformām. Attie-
cībā uz «Oshkosh Defense» noslēgto līgumu — pēc pirmo 70 au-
tonomo platformu veiksmīgas integrācijas armijā saglabājas op-
cija par vēl 80 automatizācijas komplektu pasūtīšanu.  

Pats pirmais praktiskais eksperiments, veicot bezapkalpes 
kravas mašīnu kolonnas maršu, notika jau pirms četriem gadiem. 
Toreiz ASV armijas militārajā bāzē Forthudā (Teksasa) tehniskos 
risinājumus testēja kompānija «Lockheed Martin». Ar sistēmu 
AMAS (Autonomous Mobility Applique System) aprīkotā bezap-
kalpes autokolonna (ar vienu cilvēka vadītu automašīnu priekš-
galā) izbrauca pa iepriekš ieprogrammētu maršrutu. Zīmīgi, ka 
marša laikā kolonna sastapās ar dažādiem šķēršļiem, kas maksi-
māli pietuvināja eksperimentu reālajiem apstākļiem. Piemēram, 
kolonna šķērsoja krustojumus apbūvētā apvidū, turpināja kustī-
bu, satiekoties ar pretī braucošām mašīnām, un saglabāja uzdoto 
kursu arī tad, ja citas automašīnas veica kolonnas apdzīšanas ma-
nevrus. Automatizētai kolonnai bija jāapstājas gājēju dēļ un bija 
jāveic manevri ceļa malā novietotu automašīnu apbraukšanai. 
Kompānija «Lockheed Martin» norāda, ka viņu tehnoloģiju var 
integrēt ar jebkuru sauszemes transporta līdzekli neatkarīgi no 
gabarītiem. 

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi majore Vizma Kaļčeva.

Foto — www.thefifthcolumn.xyz; https://www.lockheedmartin.com.
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Eksperimentālā kolonna 
Forthudas bāzes teritorijā.

Vienas no pirmajām PLT platformām, kas aprīkotas 
ar «Oshkosh Defense» «sekošanas» tehnoloģiju.

http://www.thefifthcolumn.xyz/
http://www.sargs.lv/
https://www.lockheedmartin.com/


Valdis Sēlis dienējis obli-
gātajā dienestā no 1985. gada 
līdz 1987. gadam. No 1988. 
gada līdz 1991. gadam strā-
dājis Jelgavas autobusu parkā 
par atslēdznieku. 

1991. gada janvārī iestā-
jies 1. policijas bataljonā. 

1997. gadā absolvējis Lat-
vijas Nacionālo aizsardzības 
akadēmiju.

No 1992. gada līdz 2008. 
gadam dienestu turpinājis Nacionālajos bruņotajos spēkos — viņš 
bijis LR Augstākās padomes Apsardzes dienesta 2. daļas inspektors 
šoferis, LR Drošības dienesta Mobilo objektu aizsardzības daļas Per-
soniskās apsardzes nodaļas inspektors vadītājs, LR Saeimas un Valsts 
prezidenta drošības dienesta Valsts prezidenta apsardzes mobilās 
apsardzes inspektors, LR Saeimas un Valsts prezidenta drošības 
dienesta Valsts prezidenta apsardzes mobilās apsardzes virsnieks, 

Valsts prezidenta, LR Saeimas un Drošības dienesta Valsts prezi-
denta apsardzes personiskās apsardzes virsnieks, LR Saeimas un 
Valsts prezidenta drošības dienesta Štāba un apgādes rotas koman-
diera vietnieks, NBS Militārās policijas Valsts prezidenta apsardzes 
Stacionārās apsardzes vada komandieris, NBS Militārās policijas 
Valsts prezidenta apsardzes personiskās apsardzes virsnieks. V. Sēlis 
pildīja atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības ministru perso-
niskās apsardzes virsnieka auto vadītāja pienākumus.

Valdis Sēlis ir apbalvots ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 
Viņš saņēmis Latvijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Re-
publikas Drošības dienesta priekšnieka, NBS komandiera un NBS 
Militārās policijas komandiera apbalvojumus, to skaitā arī personis-
ko ieroci — par uzticību Latvijas Republikai.

2017. gada novembrī atvaļināts no aktīvā militārā dienesta.
Viņš paliks savu dienesta biedru, kolēģu atmiņās, vienmēr at-

saucīgs, profesionāls, cilvēks, uz kuru aizvien varēja paļauties. Cil-
vēks, kura darba mūžs jau kopš 1991. gada tika veltīts Latvijai.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar at-
vaļinātā kapteiņa Valda Sēļa tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Valdis Sēlis
(10. 11. 1966.— 24. 08. 2018.)
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