
SPECIĀLO UZDEVUMU 
VIENĪBA





Viens no cilvēka eksistences priekšnosacījumiem ir sava un  
savu tuvāko drošība. Jau izsenis karavīrs ir bijis tas, kurš ir pildījis 
pienākumu pret savu tautu, gādājot par tās drošību un mieru. 

Latviešu karavīra sīkstā cīnītāja spējas ir pazinuši tālu ārpus mūsu 
zemes. Mūsdienās, kad pasaule vēl nav iemācījusies izskaust bruņotu 
konfliktu rašanos, kad saduras tautu intereses un pārliecības, katrai valstij  
ir jābūt spējai atvairīt draudus, kas varētu būt vērsti pret tās iedzīvotājiem  
un viņu labklājību.

Latvijas Republikas (LR) bruņoto spēku sastāvā kopš 1991. gada  
pastāv Speciālo uzdevumu vienība (SUV). 

Reorganizācijas un pakļautības maiņa nav mazinājusi tās lomu  
kopš izveidošanas brīža, vienība arvien ir augusi un pilnveidojusies.  
Šo nepieciešamību nosaka laikmets, kurā dzīvojam, jo jēdziens «bruņots 
konflikts» daudz retāk tiek lietots, lai apzīmētu nesaskaņas starp valstīm,  
bet gan — ideoloģisku mērķu vadītu grupu bruņotu vēršanos  
pret konkrētām sabiedrībām. 

Ņemot vērā šādu grupu darbības īpatnības, efektīvākais līdzeklis,  
kā ar tām cīnīties, ir speciālās operācijas. Proti, militāras darbības,  
kuras veic speciāli organizēti, apmācīti un ekipēti spēki, izmantojot 
īpašu taktiku, aprīkojumu, metodes un paņēmienus, kas nav raksturīgi 
konvencionālajiem spēkiem. No tā arī izriet SUV pamatuzdevums — 
speciālo operāciju veikšana Latvijas Republikas interesēs, kas kā vienu  
no galvenajiem uzdevumiem ietver atbalsta sniegšanu LR institūcijām 
terorisma apkarošanas operācijās, bīstamu bruņotu noziedznieku 
aizturēšanā un augstu amatpersonu drošības pasākumu nodrošināšanā. 

Būtiska ir arī SUV ciešā sadarbība ar starptautiskajiem partneriem  
cīņā pret teroristiskajām organizācijām ārpus Latvijas robežām, kas veicina 
gan pieredzes apmaiņu, gan vienības straujāku attīstību un pilnveidošanos.

«Drošais uzvar!»



speciālo uzDevumu vienība ir vienība, kas ciena un tur 
godā savas tautas vēsturisko mantojumu. Jau no tās pirmsākumiem 
senlatviešu karavīru simbolika ir sekmējusi kaujinieku gara stiprumu. 

Šie simboli, kas ietverti nbs suv Goda zīmē, karogā un kokardē, 
atspoguļo vienības vērtības un ir daļa no mūsu identitātes. 

aka latviešu mitoloģijā apzīmē robežu starp dimensijām un kalpo  
kā līdzeklis, lai nokļūtu no vienas dimensijas otrā. 

Tā simbolizē karavīra spējas pārsteigt pretinieku laikā un telpā. 

Gaismas staru kūlis simbolizē vienotību virzībā uz mērķi. 

senlatviešu karavīra tēls apliecina latviešu karavīru tradīciju turpinājumu. 

ozollapu vainags pauž spēku un nelokāmu apņemšanos uzvarēt. 

aplis, kas simbolizē bezgalību, vēsta,  ka visu panākamu pamatā ir bezgalīgs darbs,  
bezgalīga sevis pārvarēšana un pilnveidošana.

Devīze  - «Drošais uzvar».
Uzvar tas, kurš ir drošs par savām spējām  

un saviem cīņu biedriem.

zaļā berete ir kaujinieka simbols, ko iegūst,  
sekmīgi beidzot Mācību komandas kursu.



Lai sasniegtu izvēlēto mērķi, ir neatlaidīgi jāturpina iesāktais ceļš 



Iebrukums caur logu, izmantojot sprāgstvielu lādiņu



Ieejas punkta atvēršana 



Kaujinieks starptautiskajās mācībās



Ķīlnieku atbrīvošanas  
operācijas treniņā

Mācību uzdevuma izpildes laikā



Skolotāja vidusskolā teica, ka man piestāvētu darbs televīzijā, pats domāju, ka strādāšu tēva 
saimniecībā, bet nekad dzīvē nevarēju iedomāties, ka dienēšu NBS Speciālo uzdevumu vienībā. Līdz 
dienestam SUV noveda nejaušība, kad darba meklējumos satiku bijušo obligātā militārā dienesta 
biedru, kurš dienēja SUV apsardzes vadā un aicināja mani pievienoties.  
Atminoties obligātā dienesta bezjēdzību, par armiju negribējās ne domāt, taču viņš spēja pārliecināt, 
ka SUV viss ir citādi un daudzreiz labāk. Šajā elitārajā vienībā dienot labākie NBS karavīri. Noticējis 
viņam, es devos virzienā, par kuru nebiju pārliecināts.

 
Stājoties vienībā, manu uzmanību piesaistīja drūmi vīri, kuri komunicēja savā starpā, par apkārt 

notiekošo neliekoties ne zinis. Reizēm viņus varēja redzēt nesam lielas somas uz mašīnām un 
aizbraucam nezināmā virzienā. Tie bija kaujinieki — viņi pavadīja lielāko dienas daļu ārpus bāzes, 
trenējoties vai izpildot kārtējo uzdevumu. Vienības karavīriem, izņemot vienības vadību, nebija ne 
mazākās nojausmas par kaujinieku darba specifiku un rutīnu. Vērojot nopietnos vīrus ilgāku laiku, 
sapratu, ka gribu būt viens no viņiem. Tā arī pieteicos uzņemšanai Mācību komandā (MCK), lolojot 
vēlmi kādreiz pievienoties šai elitei. Pirms Mācību komandas kursa dienēju apsardzes vadā, kur gāju 
dežūrās ik pēc trīs un reizēm arī pēc divām diennaktīm. 
Dežūras bija apnicīgas, un tas kļuva par papildu stimulu ceļā uz zaļās beretes iegūšanu.  
Uzsākot profesionālo militāro dienestu, jutos pagodināts, ka varu sevi pieskaitīt elitārajai vienībai.

Pirms Mācību komandas kursa sākšanās jutos visai neomulīgi, jo nezināju, kas mani sagaida 
un vai izturēšu? Arī statistika neuzmundrināja — parasti Mācību komandas kursu pabeidz ap 20—
30% no visiem kandidātiem. Atlases posmā, redzot, ka karavīri izstājas, arī man bija kārdinājums 
padoties, bet to neizdarīju aiz spītības un vēlmes pierādīt sev, ka es to spēju.  
Arī aiz nevēlēšanās piedzīvot pazemojumu un justies vainīgam savas ģimenes un draugu priekšā, ka 
tas man nebija pa spēkam. Esmu gandarīts, ka man pietika izturības un motivācijas pabeigt Mācību 
komandas kursu. Tas ir interesants posms, kur katrs karavīrs var pārbaudīt sevi un savas robežas. 
Tieši tur es sapratu, ka esmu spējīgs uz daudz ko vairāk, nekā biju domājis. 

Pabeidzis MCK, domāju, ka esmu sasniedzis visu. Man ir zaļā berete, tātad man nekas vairs nav 
jādara. 

Cik pārsteidzīgi! Izrādās, tas bija tikai pirmais pakāpiens sevis izglītošanā un pilnveidošanā. 
Tagad, kāpjot pa nebeidzamajām pašattīstības kāpnēm uz augšu, dziļi apziņā ir nostiprinājusies ticība 
tam, ko es daru. Esmu laimīgs, pavadot darba dienas kopā ar kolēģiem. Katrs no viņiem ir personība, 
katram ir savs viedoklis un pozīcija, taču, kad jārisina problēmsituācija, visi apvienojas kopējā mērķa 
sasniegšanai. 

Dienot kaujas apakšvienībā, esmu pildījis kaujas uzdevumus Latvijā, starptautisko operāciju 
rajonos. Esmu bijis vairākos ārzemju komandējumos, mācībās Latvijā un ārzemēs.  
Tai pašā laikā esmu veiksmīgi sabalansējis dienestu ar privāto dzīvi. Apprecēju burvīgu meiteni, 
ar kuru iepazinos, kad iestājos SUV, mums ir divi brīnišķīgi bērni. Ģimene un darbs ir savstarpēji 
saistīti, jo vienā rodu spēku otram. Zinu, ka ģimene mani vienmēr atbalstīs dienesta pienākumu 
izpildē un SUV nekad nekaulēsies par manu un citu Latvijas ģimeņu drošību.

Kā es kļuvu par kaujinieku





Snaiperi pilsētas vidē

Misija Afganistānā



Misija Afganistānā 

Gatavojoties misijai



Sniedzot neatliekamo palīdzību kolēģim



Katrs savas jomas profesionālis



Treniņš Baltijas jūrā



Nakts aizsegā Daugavā 



Izdzīvošanas treniņā

Trenējot izturību, spēku un raksturu



Uz spēku izsīkuma robežas



Lēciens ar ekipējuma konteineru



Misija Afganistānā



Katras valsts stiprums tieši proporcionāls viņas nācijas 
gara spēkam,  
nācijas vienprātībai un nesatricināmai gatavībai par savu 
taisnību un brīvu dzīvošanu uz dzīvību un nāvi cīnīties.

/Aleksandrs Grīns/



Attēlu galerija atspoguļo Speciālo uzdevumu vienību darbībā,  
tās kaujinieku daudzpusību. 

Fotogrāfijas un to lakoniskie paraksti vēsta par milzu darba 
rezultātu, kas sasniegts ilgā laika posmā. 

Savukārt kaujinieka stāstījums palīdz labāk izprast kaujinieku  
kā personību.

«Drošais uzvar!» — vienoti ar šo devīzi, suv kaujinieki  
ir gatavi savas profesionālās spējas likt lietā jebkurā situācijā 
izšķirošajā brīdī.

Informācija par Speciālo uzdevumu vienību atrodama  
NBS mājaslapā: http://www.mil.lv

 vai saņemama pa tālruni 67840680; 67840690
Sagatavojis SUV (A) KJK 

Iespiests v/a «Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra»




