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NO	IZDEVĒJA

Kopš Padomju Savienības sabrukuma un Latvijas 
neatkarības atgūšanas iepriekšējo 17 gadu kontekstā 
situācija  drošības  jomā  ir  mainījusies.  Kaut  aSv 
 joprojām  ir  militāri  visspēcīgākā  lielvara,  pasaulē 
atkal  veidojas  multipolāra  drošības  sistēma.  Tomēr 
galvenais  –  mainījies  ir  modernais  konflikts.  Karš, 
kādu  to  sapratām  iepriekšējos  gados  un  gadsimtos, 
vairs  nepastāv,  jo  tas  vairs  nav  industriāls  karš  starp 
divām vai vairākām industriālām valstīm, tagad tas  ir 
karš starp cilvēkiem – war amongst the people. agrāk 
varēja  likt  vienādības  zīmi  starp  militāro  operāciju 
un  politiskā  procesa  beigām,  savukārt  modernais 
karš  pierāda,  ka  militāro  operāciju  noslēgums  vairs 
gandrīz  nekad  nenozīmē  politiskā  procesa  noslē-
gumu.  Militārs  konflikts  nav  izņemams  ārpus  poli-
tiskā  procesa.  Par  to,  kāda  ir  Latvijas	 vieta	 mainīgā	
drošības	 vidē,  intervijā  Militārajam Apskatam  stāsta 
aizsardzības  ministra  padomnieks  un  biroja  vadītājs 
airis  Rikveilis.

Kā  intervijā  uzsver  a.  Rikveilis,  tagad,  krīzes 
 apstākļos,  mēs  esam  spiesti  būt  efektīvāki,  apvienot 
funkcijas, tagad ir pienākums ar mazāku finansējumu 
un  cilvēku  skaitu  būt  tikpat  efektīviem,  uzdevumus 
pildīt  spējīgiem.  aizsardzības  akadēmijas  profesors 
Kārlis Krēsliņš šajā sakarā izsaka konkrētus priekšliku-
mus, kas apkopoti šajā MA numurā publicētajā rakstā 
Aizsardzības	 sistēmas	 restrukturizācija.

Turpinot  rakstu  sēriju  par  latviešu  karavīru  kara-
mākslu,  šajā  numurā  publicēti  divi  raksti:  atv.  plkv. 
Georga Stiprā apkopojums Ziemeļlatvijas	karaspēka	
cīņas	 Vidzemē  un  valda  Kuzmina  pētījums  Jāņu 
kalna	 kaujas	 �944.	 gada	 22.–28.	 jūnijā.

Šā gada  jūnijā  Militārā Apskata  redakcijā viesojās 
divi  jauni un talantīgi puiši, kas nodarbojas ar Latvijā 
unikālu projektu – bezpilota lidaparātu konstruēšanu 
un  būvi.  Intervijā  mūsu  žurnālam  viņi  pastāstīja  par 
sava  projekta  ieceri  un  attīstību,  kā  arī  par  šādu  lid-
aparātu  izmantošanas  iespējām  Latvijas  bruņotajos 
spēkos.

atbildīgais redaktors Ivars	Tirans

Uz pirmā vāka: Jaunākais bezpilota lidaparāta VĀRNA prototips. 
Foto: UAV Factory

Par skaitļiem un faktiem publicētajos rakstos 
atbild autori. Rakstos paustie uzskati ir autoru 
viedoklis.
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Saruna ar latvijas Republikas
aizsardzības ministra padomnieku
nacionālās drošības jautājumos
un biroja vadītāju Airi Rikveili
par mūsdienu pasauli un latvijas vietu tajā

Intervē Militārā Apskata atbildīgais redaktors
Ivars Tirans, 07. 07. 2009.

latvija mainīgā
drošības vidē 

kaut kur tīri tradicionālā veidā pastāv. Šai ziņā būtu 
lietderīgi iepazīties ar to, ko militārie domātāji saka 
tagad – piemēram, ģenerālis Ruperts Smits, bijušais 
NATO spēku Eiropā komandiera vietnieks, savā grā
matā par moderno karu The Utility of Force: The Art 
of War in the Modern World. Viņš radījis pētījumu par 
karu un tā sociālpolitisko kontekstu, kas, iespējams, 
līdzvērtīgs Sun Tzu un Klauzevica pētījumiem par 
sava laikmeta karamākslu. Smits uzskata, ka karš, 
kādu mēs to sapratām un redzējām iepriekšējos 
gados un gadsimtos, vairs nepastāv, jo tas vairs nav 
industriāls karš starp divām vai vairākām industriā
lām valstīm, tagad tas ir karš starp cilvēkiem – war 
amongst the people – karš starp cilvēkiem plašākā 
izpratnē.

Mēs redzam, ka gandrīz neviens pēdējo laiku 
militārais konflikts nav tiešā veidā vērsies pret or
ganizētu militāru spēku, lielākā vai mazākā mērā 
mēs esam redzējuši, ka viena no karojošām pusēm 
vairumā gadījumu ir paramilitāri vai tiem pielīdzi
nāmi formējumi, vai arī teroristiski grupējumi. 

Karš ir mainījies, un Amerikai joprojām lielā 
mērā piekrīt būt vienai no pirmajām, kas izjūt šo 
kara pārmaiņu smagumu. Domāju, visi juta, ka pir
mais Irākas karš tajā laikā, kad Niksons rakstīja 
savu grāmatu, un otrais Irākas karš bija divi pilnīgi 
dažādi karadarbības veidi, un tas simboliski ieskicē 
to, ka pasaulē tāda kara, kāds tas bija 1990. gadu 
sākumā, droši vien vairs nekad nebūs.

Ko tas liecina par Ameriku? Ir ģeopolitiska 
patiesība, ka pasaulē atkal veidojas multipolāra 
drošības sistēma, bet tā pagaidām vēl tikai top. 
Mēs nevaram runāt par to, ka kāds jauns spēka 

I.T.  Pirms 17 gadiem, kad jau bija sabrukusi 
Padomju Savienība un Latvija atguvusi neatka
rību, kādreizējais ASV prezidents Ričards Nik
sons  publicēja  grāmatu 1,  kurā  izteica  domu, 
ka  nu  Amerikai  ir  pienācis  maģiskais  brī
dis  tvert  mirkli  –  tai  paveras  unikālā  iespēja 
kļūt par vienīgo supervaru pasaulē un noteikt 
pasaules kārtību. Tas bija 1990. gadu sākums. 
Tagad  ir  2009.  gads.  Kā  ir  mainījusies  situā
cija  pa  šo  laiku? 

A.R. Ja skatās aizvadīto 17 gadu kontekstā, 
bez šaubām, situācija ir mainījusies, kaut arī var
būt ne tik daudz... Es nedomāju, ka pa šo laiku 
ASV būtu kļuvušas fundamentāli vājākas. Amerika 
joprojām ir vienīgā pasaules lielvara, kas var kon
centrēt tādu militāru spēku, kurš spēj sasniegt jeb
kuru vietu jebkurā mūsu planētas malā, un Ame
rika joprojām ir vienīgā, kurai ir visi nepiecieša
mie līdzekļi, lai ne tikai vadītu militāras operāci
jas dažādās klimatiskās, ģeogrāfiskās vietās, bet arī 
lai to darītu vairākās vietās vienlaikus. No militāra 
viedokļa mēs redzam, ka Amerika joprojām ir ļoti, 
ļoti spēcīga. 

Cita lieta, ka modernais konflikts ir mainījies, 
situācija ir tāda, ka, pat par spīti Amerikas lielajam 
militārajam spēkam, šis spēks tiek izmantots līdz 
maksimālajai robežai, – tā ir modernā konflikta īpat
nība, un tāpēc var droši teikt, ka, jā, situācija neap
šaubāmi ir mainījusies, konvencionāls karš – tāds, 
kādu mēs to izpratām 20. gadsimta nogalē, diez vai 

1 Richard Nixon, Seize The Moment: America’s Challenge In A 
One-Superpower World, Simon & Schuster, 1992.
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centrs uz šo brīdi būtu jau pilnībā izveidojies. Bet 
neapšaubāmi tie ir skaidri ieskicējušies. Protams, 
konkurenci amerikāņiem izrāda Ķīna, perspektī
 vā – Indija, un arī Krievija pieteikusi savas tiesī
bas starptautiskajā arēnā. Šobrīd tie droši vien 
ir galvenie centri, bet, kā būs nākotnē, – to vēl 
redzēsim.

I.T.  Jūs pieminējāt pirmo Irākas, respek
tīvi, Persijas līča, karu 1990.–1991. gadā. Tas 
laika  ziņā  sakrita  ar  Padomju  Savienības  un 
Varšavas bloka sabrukuma sākumu: 1991. gada 
sākumā  PSRS  bija  izveidojusies  agonizējoša 
situācija,  kas  noslēdzās  ar  t. s.  augusta  puču 
un  PSRS  pastāvēšanas  beigām  decembrī.  Bet 
šis  Irākas  karš  palika  it  kā  nepabeigts,  jo 
Sadama Huseina režīms netika gāzts, kaut arī 
toreiz,  kā  zināms,  Irākas  galvenie  spēki  bija 
ielenkti  valsts  dienvidos  un  ASV  vadītajiem 
koalīcijas spēkiem bija brīvs ceļš uz Bagdādi. 
Tomēr  tas  nezin  kāpēc  netika  darīts. 

A.R. Par to ir sarakstīts daudz dažādas lite
ratūras un tostarp arī spekulāciju. Tas viss ir 
saistīts ar to, ko tieši jebkurā militārā stratēģijā 
uzskata par kara mērķi, jo karam nevar būt kaut 
kāds absolūts 100% mērķis; karš vienmēr ir iero
bežots kaut kādam politiskam atrisinājumam, un, 
neapšaubāmi, 1991. gada kontekstā šis jautājums 
ir diskutējams. Acīmredzot amerikāņiem daudz 
būtiskāk bija atbrīvot Kuveitu, parādīt Sadamam 
Huseinam, ka daudzas lietas pasaulē nenotiks pēc 
viņa prāta, un mēģināt ierobežot viņu ar dažā
diem spēkiem. 

Cik ir zināms no ģenerāļa Švarckopfa un viņa 
virsnieku teiktā, šo operāciju viņi pārtrauca pēc 
diezgan skaidriem politiskiem signāliem. Protams, 
ir versijas, bet īstais brīdis izvērtējumam, kāpēc 
tas tā notika, droši vien vēl ir priekšā. Tomēr arī 
jau šobrīd zināmā informācija atklāj kādu svarīgu 
faktoru – ir ļoti būtiski, lai, militārajām operācijām 
sākoties, būtu skaidrs, kāds ir to mērķis, jo, kad 
karš sākas, tad, kā zināms, nekas vairs neiet pēc 
plāna. Ne katra militāra operācija ir karš, bet kat
rai vienalga ir limitēts jeb ierobežots mērķis, un šis 
mērķis tajā laikā nebija gāzt Sadamu Huseinu.

I.T.  Toreiz  ASV  prezidents  bija  Džordžs 
Bušs, vecākais. Pēc vairāk nekā desmit gadiem 
par prezidentu kļuva Džordžs Bušs, jaunākais, 
kurš  paziņoja,  ka  viņam  jāpadara  tēva  iesāk
tais darbs līdz galam, un tad 2003. gadā sākās 
otrais Irākas karš, kas nu beidzās ar Sadama 
Huseina gāšanu. Īsi pirms savas prezidentūras 
beigām Dž. Bušs atzina kļūdas operācijas īste
nošanā un turpmākajos pēckara mēģinājumos 

noregulēt  situāciju.  Tomēr  viņš  pastāvēja  uz 
galveno  –  ka  pati  šī  operācija  nebija  kļūda. 

A.R. Ja uz to skatāmies ārpus Latvijas kon
teksta, tad ir skaidrs, ka dažādā informācija, kas 
toreiz tika likta priekšā un kas kalpoja par pamatu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmuma pieņemša
nai, kādā brīdī izrādījās vai nu daļēji precīza, vai 
neprecīza. Manuprāt, te nekad nebūs tādas absolū
tas patiesības – vajadzēja vai nevajadzēja tur iesais
tīties. Sadams Huseins bija viens no – nebaidīšos 
teikt – asiņainākajiem sava laika diktatoriem, cil
vēks, kas bija tieši vainojams tūkstošiem cilvēku 
nonāvēšanā, un, no šāda viedokļa, starptautiskajai 
sabiedrībai bija tomēr zināmas tiesības prasīt viņa 
aiziešanu no politiskās skatuves. 

Bet Latvijai šī ir pilnīgi cita situācija. Latvijai 
uz to būtu jāskatās no militāri politiskā viedokļa – 
izteikti reālpolitiski. Mēs tajā laikā bijām saņēmuši 
uzaicinājumu iestāties NATO, un šis uzaicinājums 
mums lielā mērā nāca kā Ņujorkas 11. septembra 
politisko notikumu procesa paātrinājuma rezultāts. 
Nedrīkst aizmirst, ka no Amerikas atbalsta bija arī 
atkarīgs – kļūsim vai nekļūsim par NATO dalībvalsti. 
Tāpēc dalība šajā operācijā mums bija ļoti svarīga 
un atbalsts šīs operācijas norisē bija svarīgs, jo es 
domāju, ka visvienkāršākais, ko amerikāņi varēja 
darīt 2002. gadā, bija teikt – nu ko tur, Latvija un 
pārējās Baltijas valstis ir pārāk vājas, ko mēs iesim 
tur ar viņiem ņemties. Bet viņi pārliecināja savus 
skeptiķus un pierādīja, ka mēs būsim drošības vides 
vairotāji. Līdz ar to mūsu atbalsts operācijai Irākā, 
manuprāt, ir tikai un vienīgi loģisks. Jo tie, kas šeit 
toreiz atbalstīja šo lēmumu, saprata, ka jebkurā gadī
jumā mēs esam savu dalību NATO dabūjuši avansā 
un mums ir jāpierāda, ka esam labi un uzticami sa
biedrotie. Ja Amerikas valdība uzskatīja, ka tas ir 
viņu stratēģiskais mērķis, tad mums kā sabiedrota
jiem bija viņi jāatbalsta. Beigu beigās, daudz draugu 
pasaulē mums nav, un kā maza valsts mēs neva
ram atļauties pārāk daudz vaļības attiecībā uz to, 
vai šā kara iemesli bija 100% taisnīgi vai tikai par 
98% taisnīgi. Bet šeit nav runa par to – taisnīgs 
vai netaisnīgs. Visas šīs runas, ka Irākas operācija 
būtu bijis naftas karš, vai kaut kādas citas sazvēres
tības teorijas ir izrādījušās pilnīgi nepamatotas. Ir 
skaidrs – jā, Džordža Buša valdība gribēja tikt vaļā 
no Sadama Huseina un Sadams Huseins bija dikta
tors. Mums ir pieredze ar diktatoriem – mēs būtu 
ļoti gribējuši, ka kāds palīdzētu tikt vaļā no tiem 
diktatoriem, kas ir apspieduši mūs. Es domāju, ka 
šajā gadījumā pārlieku apspriest to, vai viņiem bija 
pilnīga taisnība vai daļēja taisnība, no militārā un 
stratēģiskā viedokļa nav nekāda pamata. 
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I.T.  Toreizējā  ASV  aizsardzības  ministra 
Donalda  Ramsfelda  iecere  bija  ātrs,  uzva
rošs  un  samērā  lēts  karš  ar  moderniem,  bet 
ierobežotiem  spēkiem,  taču  iznāca  pavisam 
citādi.  Līdzīgi,  kā  pēc  19.  gadsimta  Prūsijas 
feldmaršala  Helmuta  fon  Moltkes,  vecākā, 
vārdiem: neviens kara plāns nepārdzīvo saskari 
ar ienaidnieku 2.

A.R. Fon Moltkem, protams, ir taisnība – kā jau 
teicu, saplānot var jebko, bet, kad sākas karš, visi 
plāni pajūk, un šādu neskaidrību dominēšanu kon
flikta laikā sauc par kara miglu (fog of war). Loģiski, 
ikvienā militārā operācijā ir jāiesaistās ar kaut kādu 
plānu. Pašiem vāciešiem 1914. gadā sanāca tā, ka 
nekā cita viņiem nebija, ar ko iet Pirmajā pasaules 
karā, tikai fon Moltkes, jaunākā, modificēts tā sau
camais Šlīfena plāns. Šis plāns faktiski atbilda tai 
situācijai Eiropā, kura Vācijai būtu bijusi izdevīga 
kādus desmit gadus iepriekš. Bet ar to viņiem bija 
jāiet karā, pretējā gadījumā karā bija jāiet vispār bez 
plāna, un tradicionāli vācu militāristi izvēlējās iet 
labāk ar tādu plānu nekā nekādu. 

Domāju, ka Irākas karš ir raksturīgs piemērs 
tam, ka arī lielvalsts nevar vienmēr būt gatava pil
nīgi visām kara vešanas vai pretestības pārmaiņām. 
Amerikāņi iegāja Irākā, izmantojot 20. gadsimta 
karošanas taktiku, bet pret viņiem vērsās ar pil
nīgi jaunu taktiku, kura tiem sākotnēji nebija pazīs
tama. Līdz ar to no militārā viedokļa, domājams, 
amerikāņu lielākā problēma bija ne tik daudz finan
siālās izmaksas, bet gan savu bruņoto spēku takti
kas pārkārtošana tādā veidā, lai tā būtu pēc iespē
jas gatavāka atbildēt nemierniekiem, kuru darbības 
pārsvarā tika balstītas uz partizānu karu vai vēl 
vairāk – uz individuālu pašnāvnieku un atsevišķu 
militāru grupu izkaisītu un decentralizētu pretes
tību. 

Veids, kādā amerikāņiem izdevās otrajā Irākas 
karā sakaut Irākas tālaika bruņotos spēkus, pie
rāda, cik viņi ir ārkārtīgi militāri spēcīgi. Tādā dzīvā 
kaujas laukā viņiem nav līdzvērtīgu pretinieku. Bet 
viņus pašus pārsteidza tas, ka viņi nonāca pilnīgi 
svešā vidē, kura viņus nepieņēma, vidē, kurā neiz
devās noturēt vietējās varas, vietējās reliģiskās eli
tes un arī vietējo iedzīvotāju plašāku masu drau
dzīgumu, kas beigās izvērtās pilnīgi citā, nāvējošā 
spēkā, kuru, protams, izmantoja tieši reliģiskie 
radikāļi. No šejienes izriet vēl viens secinājums, 
ka katrā ģeogrāfiskā vietā konflikts izskatīsies 
 citādāks, atbilstoši šīs vietas tradīcijām, garam, 

2 Justin Wintle (ed.), The Dictionary of War Quotations, 
Hodder&Stoughton, 1989, p. 86.

vides īpatnībām, kopējai sabiedrības morālei. Dažā
die resursi nedominē tik ļoti, cik iepriekš. Ar visu 
to es tomēr nedomāju, ka amerikāņu aprēķins, plā
nojot otro Irākas operāciju, būtu bijis fundamen
tāli nepareizs.

Protams, ASV militārās operācijas beidzās ar 
uzvaru. Cita lieta ir politiskais process. Agrāk mēs 
varējām likt vienādības zīmi starp militāro operā
ciju beigām un politiskā procesa beigām, savukārt 
šeit modernais karš parāda to, ka militāro operā
ciju noslēgums vairs gandrīz nekad nenozīmē poli
tiskā procesa noslēgumu. Tas nozīmē, ka militā
rās operācijas ir tikai zināms atskaites punkts poli
tiskajā procesā, kas konkrētajā vidē notiek bieži 
vien paralēli un ir tikai daļēji saistīts ar militāro 
operāciju. Mēs to redzam šobrīd Afganistānā, tas 
pats redzams arī citās vietās – pat Čečenijā, jo arī 
tur tieši tādā pašā veidā militārās operācijas tikai 
noslēdza kādu politiskā procesa daļu. Otrajā pasau
les karā militārā uzvara nozīmēja veselu režīmu bei
gas, savukārt šeit tas automātiski tā nenotiek. Poli
tiskais process turpinās pēc savas loģikas. Varbūt 
tāpēc nenotika tā, kā īstenībā bija paredzēts. Paši 
amerikāņu pētnieki ir teikuši: bija skaidrs, ka varai 
vajadzēs atgriezties irākiešu rokās, un bija cerība, 
ka viņi spēs to arī paņemt. Diemžēl izrādījās, ka 
viņi to nespēj. Atklājās varas vakuums, ko nespēja 
aizpildīt ne paši irākieši, ne sabiedroto spēki, bet, 
kā izrādījās – visvairāk prasmes bija kareivīgākajai 
klerikāļu daļai. 

Militāri apsvērumi Irākas operācijas sākšanai 
līdz ar to ir uzskatāmi par pareiziem, lai ko arī 
neteiktu par vēlākajiem notikumiem. Tas, kas droši 
vien prasītu detalizētāku analīzi, – pēc kādiem 
apsvērumiem amerikāņi plānoja vai kādas bija viņu 
vīzijas par turpmāko Irākas politisko procesu pēc 
Huseina. Pēc pasludinātajām militārās operācijas 
beigām politisko procesu Irākā sešu gadu laikā vaja
dzēja sākt un izveidot no nulles. Tikai tagad tas 
kaut cik iegrožots konstruktīvā, lai arī nebūt ne 
vienkāršā politikas procesa rāmī. Šāds uzdevums 
kvalitatīvi nav pa spēkam nevienai armijai pasaulē, 
un tas bez šaubām nebija koalīcijas spēku karavīru 
plānos. Sabiedroto spēki neplānoja Irākas teritoriju 
ieņemt un bezgalīgi ilgi noturēt savā pārvaldījumā. 
Civilajām institūcijām bija jānāk un jāizveido Irā
kas valsts kopā ar tās drošības struktūrām, kurām 
pašām vēlāk uzņemties atbildību par savu teritoriju 
un nacionālo drošību. Šīs lietas tagad, jau ar kvali
tatīvi citu pieredzi, tiek izmantotas Afganistānā. 

Tā vispār ir raksturīga modernā konflikta iezīme, 
ka militārie spēki ieņem teritoriju, bet to mērķis 
nav šo teritoriju ilgstoši paturēt okupētā statusā. 
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To arī Ruperts Smits norāda jau pieminētajā grā
matā – ka ir būtiski ieņemt teritoriju, bet pēc tam 
ir vienīgā doma, kā šo teritoriju atstāt, nodot civilā 
pārvaldē. Vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka amerikāņi un 
sabiedrotie atklāja – vēlējušies nomainīt politisku 
režīmu vienā valstī, viņi īstenībā neatrada, kam šo 
varu nodot. Šīs situācijas dēļ viņi bija spiesti radīt 
no jauna faktiski visas valsts pārvaldes struktūras 
Irākā, jo bez Huseina varas struktūrām nekādu citu 
nebija. 

Visu šo sarežģīto procesu tomēr nav iespējams 
saukt par kļūdu. Tā nav kļūda, tā ir plānu maiņa, 
nenoteiktība, kurā sevi atrod ikviens militārais stra
tēģis brīdī, kad sākas karš.

Īstenībā šī modernā situācija parāda to, ka mēs 
daudz vairāk zinām par potenciālo pretinieku teh
nikas iespējām, daudz mazāk par viņu garu, morāli, 
un līdz ar to cīņas gaita jau no šāda viedokļa vien 
ir neparedzama. 

I.T.  Irākas  karš  tika  saistīts  ar  Hantin
gtona izvirzīto tēzi par  clash of civilisations – 
civilizāciju  sadursmi  starp  islāma  pasauli  un 
Rietumu, varētu pat teikt, dekadējošo, civili
zāciju. 

A.R. Šīm pasaulēm ir dažādas izpratnes par to, 
kas ir pareizi un kas ir nepareizi – gan sadzīves jomā, 
gan par reliģijas nozīmi, gan varbūt arī politikā, bet 
es nedomāju, ka Irākas karš pats par sevi kļuva par 
šādas civilizāciju sadursmes rādītāju vai vienīgo 
katalizatoru. Jau ilgi pirms tam bija gan ASV vēst
niecību spridzināšana Kenijā, gan arī, piemēram, 
aviolainera uzspridzināšana virs Lokerbijas Skotijā 
utt. Es nekad neesmu ticējis, ka šis karš – Irākas ope
rācija kā tāda – raisītu kādus civilizāciju sadursmes 
procesus, kas iepriekš nebūtu bijuši novēroti. 

Šis karš varbūt kļuva par tādu, jā, ļoti augsta 
līmeņa konfliktu starp dažādām izpratnēm. Bet mēs 
nevaram teikt, ka tas bija konflikts starp Rietumiem 
un Austrumiem, jo Austrumi ir ļoti dažādi. Mēs drī
zāk varam teikt – starp Rietumiem un konservatīvo 
islāmu. Un tas kļuva par konflikta iemeslu arī pašā 
Eiropā. Tas kļuva par ļoti nopietnu pārbaudījumu 
transatlantiskajām attiecībām. Tāpēc domāju, ka 
Hantingtonam šai ziņā ir lielā mērā taisnība par 
to, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kurā dažādiem 
kultūras strāvojumiem ir grūti sarīvēties kopā līdz 
tādam līmenim, lai tie varētu organiski sadzīvot. 
Tomēr, manuprāt, lielākajā daļā Rietumu un lie
lākajā daļā islāma pasaules sadursmju gadījumi, 
kuros izpaužas acīmredzams naids, ir visai sporā
diski, tie nav regulāri. Tie arī nav tik ļoti postoši, 
lai mēs šobrīd varētu runāt par kultūru masveida 
sadursmi.

Neapšaubāmi, viss, sākot jau ar 2001. gada 
11. septembri, liecina par to, ka mēs esam ļoti ievai
nojami un ka mums būs grūti šīs rētas sadziedēt. 
Savstarpējo uzticību būs ļoti grūti atjaunot. Jūs, pro
tams, varat man jautāt – vai tāda jelkad ir pastāvē
jusi? Tas ir vesels filozofisku jautājumu kopums, uz 
ko es tagad neatbildēšu, bet ir skaidrs, ka tie cilvē
 ki, kas uz citiem ir skatījušies vispirms kā uz cil
vēkiem, – nav zaudējuši nedz cilvēcību kā humānu 
vērtību, nedz līdzcietību, nedz cieņu pret citu reli
ģiju, nedz cieņu pret citu kultūru. Patiesībā joprojām 
pastāv arī godīga karadarbība, lai cik tas reizēm neiz
klausītos dīvaini. Karadarbība gan ir kļuvusi daudz 
asāka, it īpaši cīņās ar Taleban, un šeit gūstekņu 
jautājums ir ļoti sāpīgs. Bet joprojām pastāv arī pie
tiekami godīgs karš un apiešanās ar gūstekņiem... 

Tomēr šī ir tāda joma, kur, lai ko es teiktu, 
vienmēr atradīsies kāds antipiemērs. Balkāni un 
Bosnijas karš pirms desmit, piecpadsmit gadiem 
ir kolosāla antitēze tam, ko pieminēju. Bet es ar 
to gribu teikt, ka uz pretstatījumu fona pastāv gan 
pietiekami normālu attiecību piemēri starp dažā
dām kultūrām un reliģijām, gan arī pietiekami cieņ
pilni karošanas piemēri, cik nu par to vispār var 
runāt kara kā sociālas katastrofas un cilvēku saišu 
saraušanas kontekstā. 

Cita lieta ir tā, ka mūsdienās tas viss tiek parā
dīts tiešā laika režīmā un modernais konflikts, it 
īpaši, sākot no otrā Irākas, norisinās mūsu acu 
priekšā. Ikviena cilvēka ciešanas, ja vien tās ir tver
tas televīzijas kamerā, radio vai mobilajā tālrunī, – 
mēs tās redzam un dzirdam savos datoros. Pat tad, 
ja zaudējumi ir skaita ziņā niecīgi, tiem ir pilnīgi 
cits – bieži vien graujošs efekts, jo cilvēki redz un 
arī daudz tuvāk izjūt, kas notiek ar viņa līdzcilvēku. 
Nomaldījusies raķete vai viena individuāla karavīra 
kļūda var beigties ar stratēģisku fiasko. Tādi pie
mēri ir un ar katru nākamo politisko un militāro 
konfliktu arvien vairāk. Tehnoloģija padara karu ne 
tikai par daudzu cilvēku ikdienas informatīvā fona 
sastāvdaļu, tā padara militāru operāciju par ļoti 
dārgu, ņemot vērā informācijas apmaiņas ātrumu 
un šo reālā laika režīmu.

I.T.  Ja  izdosies  noregulēt  situāciju  Irākā, 
kur  tam  ir  parādījušās  kaut  kādas  pirmās 
pazīmes,  un  beigās  pat  Afganistānā  –  kas  lai
kam  gan  nav  tuvākās  nākotnes  jautājums – 
varbūt  tas  mazinātu  Hantingtona  teorijā  pa
redzētās  civilizāciju  sadursmes  iespējas  un 
 demokrātiska Irāka kļūtu par pozitīvo piemēru 
islāma  pasaulē?

A.R. Domāju, ka mums jau ir cits labs demo
krātijas piemērs – Turcija, un demokrātiska Turcija 
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ir labs piemērs tam, ka valsts iekārtai ar valdošo 
reliģiju nav tieša un nepastarpināta sakara. Šķiet, 
ka politisko procesu normalizācija Irākā vēl ir vai
rāku gadu jautājums. Tomēr mums ir diezgan pa
matotas cerības, ka irākieši spēs virzīties uz priekšu 
un mēs tur ieraudzīsim tādu vai citādu tautas pār
stāvniecisku valsts iekārtu. Nevajag aizmirst – lai 
arī šobrīd reliģija spēlē lielu lomu, tomēr Irāka ilg
stošu laiku ir bijusi arī sekulāra valsts.

I.T.  Līdz  ar  PSRS  sabrukumu,  kas  bei
dzās  tā  paša  interesantā  1991. gada  decem
brī,  radās  jaunas  valstis,  to  skaitā  suverēna 
Krievijas Republika. Toreizējais Krievijas pre
zidents  Boriss  Jeļcins  paziņoja,  ka  Krievija 
vairs  nekad  nebūs  impērija.  Taču  tagad  mēs 
redzam  it  kā  citas  tendences?

A.R. Domāju, ka Krievija joprojām nav impē
rija un diez vai pārredzamā laika periodā kļūs par 
tādu, kādu mēs to piedzīvojām bijušās Padomju 
Savienības veidolā. Ja Krievija lielāko daļu savas 
vēstures ir bijusi viena no Eiropas politikas noteicē
jām, tad viss, kas pašlaik notiek Krievijā, jāskata no 
šāda Krievijas stāvokļa normalizēšanas viedokļa. 
 Krievija, kura iznāca no Padomju Savienības ska
vām, tajā laikā bija tieši tāpat apspiesta kā citas 
PSRS republikas un bija ļoti vāja. Nevajag aizmirst, 
ka Krievijas iekšējā vēsture vienmēr ir bijusi sais
tīta ar ideju, ka Krievijai jābūt diženai. Krievu pašu 
uzskatos tā vienmēr ir bijusi dižena valsts, un 
uzvara pār nacismu Otrajā pasaules karā simbolizē 
šo diženumu viņu vēsturē, krievu tautas ārkārtīgi 
lielu morālu pacēlumu un vienotību ar saviem val
dītājiem. Tāpēc jautājums, vai ir normāli, ka Krie
vija ir tik vāja, bija būtisks cilvēkiem, kuri veidoja 
Krievijas politiku 1990. gadu vidū.

Viņi ātri vien saprata, ka tas nav normāli un 
ka Krievijai vajag atgūt savu vietu pasaulē. Cita 
lieta, kā to panākt. Nedomāju, ka tā kādam būtu 
liela problēma, ja Krievija atkal kļūtu dižena valsts. 
Problēma ir tajā, ka Krievija šo diženumu lielā mērā 
mēģina panākt uz savu kaimiņu tautu dažāda veida 
pazemošanas rēķina, noniecinot to vēstures inter
pretāciju un tādā veidā nešaubīgi – arī pašcieņu. 
Tieši tas, manuprāt, rada sarežģījumus attiecībās 
ar Krieviju lielākajai daļai Austrumeiropas, Centrāl
eiropas un Ziemeļeiropas tautu.

I.T.  Intervijā laikrakstam Diena kādreizē
jais  Latvijas  vēstnieks  Krievijā  Jānis  Peters 
saka – mums te vajadzētu pāris pozitīvu frāžu 
pateikt  par  Krieviju,  un  būtu  daudz  vieglāk 
veidot  attiecības. 3  Vai  tas  ir  tik  vienkārši?

� Diena, 2009., �. jūl., 10. lpp.

A.R. Pieļauju, ka ir cilvēki, kas, gluži tāpat kā 
savulaik 20. gadsimta septiņdesmitajos gados ASV, 
uzskata – ja vien mēs varētu apsēsties un ar Krie
viju izrunāt visas mūsu problēmas, visi pretrunī
gie jautājumi samazinātos vai pat izzustu paši no 
sevis.

Es tā nedomāju. Mums ir bijusi simts un viena 
iespēja izrunāt šos jautājumus ar Krieviju dažā
dos formātos un līmeņos, tie nekur dziļākā būtībā 
nav pazuduši, mums joprojām ir dažāda vēstures 
izpratne. Savus asākos vēstures jautājumus bez 
slēpta vai neslēpta aizvainojuma izrunāt nespē
jam. Es nedomāju, ka tā būtu problēma, kas tādai 
mazai valstij kā Latvijai būtu jārisina vispirmām 
kārtām. Mēs no Otrā pasaules kara neko neiegu
vām, un tiem, kas ieguva, tas ir jāsaprot. Mēs visu, 
ko varējām, zaudējām šajā karā, un pārmest mums, 
ka esam netaisni pret savu pagātni, manuprāt, ir 
nepareizi. Viena no reģionu hegemonu lielajām 
priekšrocībām ir tā, ka viņi var uzvesties kā domi
nējošie kādā politikas procesā tāpēc, ka saprot, ka 
mazākiem politikas dalībniekiem arī ir savas neat
ņemamas vajadzības. No šāda viedokļa Krievija vēl 
šobrīd nav nekāda dižena lielvalsts tā iemesla dēļ, 
ka šis diženums nav izpaudies tās cēlumā. Krievija 
savu diženumu nokauj ar nemitīgu vēlmi pēc aplie
cināšanās, radot vienīgās un patiesās vēstures teo
rijas, pielietojot ieročus pret mazām un pretestību 
izrādīt nevarīgām kaimiņvalstīm un liekot noprast, 
ka postpadomju situācija ne tikai nav loģiska, bet 
tā ir arī maināma pēc Krievijas vienas pašas ieska
tiem. Tā būs kļuvusi par diženu lielvalsti, kad būs 
sapratusi, ka ne tikai tai ir savas lielās un apzel
tītās vēstures lappuses – tādas ir arī mums, šeit 
domājot mazākas Eiropas valstis kopumā. Mums 
ar tām ir tiesības lepoties, lai kā tās kādam citam 
nepatiktu un pat ja kopumā tās arī mums pašiem 
jāapzinās kā neviennozīmīgas.

I.T.  Ir tāds seno latīņu sakāmvārds: ērglis 
neķer mušas – tas nozīmē, ka īsteni dižens cil
vēks  vai  valsts  nenodarbojas  ar  vājāku  kai
miņu  pazemošanu.

A.R. Es tam pilnībā piekrītu, un šie jautājumi 
mums un Krievijai principā atšķiras. It īpaši par 
mūsu karavīriem. Mūsu karavīru devums ir sva
rīgs mūsu tautai gan brīvības cīņās, gan Otrajā 
pasaules karā, apzinoties, cik principiāli citādāki 
bija apstākļi un izvēles. Mums diemžēl nebija iespē
jas Otrajā pasaules karā savas nacionālās vienības 
vest zem sava karoga. Jautājums, kurā virzienā 
mēs tās būtu veduši, ja mums tolaik vēl būtu savs 
nacionālais karogs un armija, manuprāt, arī vēl ir 
atklāts.
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I.T.  Jā,  nevar  zināt  –  vai  tādā  gadījumā, 
piemēram, vācieši būtu varējuši bloķēt Ļeņin
gradu. Mūs okupēja no sākuma PSRS, pēc tam 
Vācija,  līdz  ar  to  Otrajā  pasaules  karā  mēs 
bijām  pilnīgi  zaudētāji  –  gan  tie,  kam  nācās 
karot  nacistu  pusē,  gan  tie,  kam  bija  jākaro 
Padomju Savienības pusē. Mēs kā tauta zaudē
jām abos gadījumos, un tāpēc pārmest mums 
kaut  kādu  vēstures  sagrozīšanu  no  Krievijas 
puses  vienkārši  ir  bezkaunīgi.

A.R. Eiropā ir bijis daudz līdzīgu procesu. Kā
das tik vēstures kaujas varētu izcīnīt par Trīsdesmit 
gadu kara sākumu! Starp frančiem, vāciešiem un 
britiem aizdomīgums ir pastāvējis vēl līdz pat pagā
jušā gadsimta vidum, līdz nodibinājās pirmās Eiro
pas Ekonomiskās Kopienas un NATO struktūras.

Tad, lūk, tur cilvēki savu patiesību ir iemācī
jušies saprast un samērot ar citu patiesību. Es do
māju, ka tas ir tieši tas, kur vienai otrai lielvalstij 
būtu daudz ko mācīties, īpaši Krievijai. Problēma 
ir tā, ka mēs nemēģinām uzspiest pasaulei kaut ko 
tādu, kas tagad izrādās, ak, Dievs, cik vēsturiski 
sagrozīti fakti! Mēs vienkārši mēģinām pateikt – 
staļinisms un komunisms ir tāds pats ļaunums kā 
nacisms un fašisms. Mēs kā tauta esam to piere
dzējuši. Mūsu zemē komunistu un nacistu zvērības 
ir līdzvērtīgas. Nav iespējams pateikt, vai komu
nisti vai nacisti nošāva par tik un tik tūkstošiem 
vairāk, kurš izvēlējās kādus nonāvēšanas veidus 
vai kādas etniskās vai sociālās grupas piederīgos 
nogalēja vairāk.

Ne jau te Latvijai un vēl divām Baltijas valstīm 
ir jārāda kaut kāds piemērs. Mēs ne uz ko nepreten
dējam, tikai uz to, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta un 
akceptēta kā leģitīma. Eiropā tā tiek sadzirdēta, bet 
būtu labi, ja kāds to saprastu arī Kremlī un attiecīgi 
rīkotos. Bet tas, iespējams, vēl ir laika un vairāku 
paaudžu jautājums. Tad arī šī aizdomīguma un psi
holoģiskā diskomforta mūsu starpā būtu mazāk.

I.T.  No  vēstures  zināms,  ka  Krievija  tra
dicionāli  ir  karojusi,  izmantojot  lielu  skait
lisko pārsvaru, tā sakot, karojusi ar masu. Bet 
reāli, no militārā viedokļa – cik tad patiesībā 
Krievija pašlaik ir stipra, salīdzinot ar NATO, 
ar  Ķīnu? 

A.R. Jā, tiešā konfrontācijā mēs par to neva
ram pārliecināties, iekams tāda nav notikusi, un 
labi, ka tā. Bet Krievijas bruņoto spēku attīstības 
tendencēs ir divas lietas – bruņoto spēku pārap
bruņošana un profesionalizācija. Tas abos gadīju
mos lielā mērā izriet no Čečenijas kara pieredzes 
un, protams, no iepriekšējos gados Krievijai pieeja
miem resursiem savas armijas modernizācijā.

90. gados bija grūti domāt par jaunām tehno
loģijām un nopietnām investīcijām Krievijas bru
ņotajos spēkos; tās sākās tikai ar to brīdi, kad, 
naftas cenām pieaugot, Krievija tika pie stipri lie
lākiem finanšu līdzekļiem un iespējas iegūt labāku 
bruņojumu. 

Es domāju, ka neapšaubāmi ir divi fakti – 
 Krievija veic savas sauszemes armijas un jūras 
flotes, tāpat arī gaisa spēku un stratēģisko spēku 
pārbruņošanu. Šai pārbruņošanai ir skaidrs mēr
ķis – radīt veselu rindu vienību, kurām ir pietie
kami liela mobilitāte un ātra pārvietošanās spēja. 
Tas norāda uz ekspedīcijas spēku īpatsvara un šo 
spēju pieaugumu. 

Kā tas izskatās praksē – atkal tuvākais piemērs 
ir karš Gruzijā. Bruņutehnikas pārspēks šajā karā 
bija labi redzams, kas arī lielā mērā Krievijai deva 
iespēju okupēt daļu Gruzijas teritorijas, bet par 
to, ka ne viss šajā procesā noritēja gludi, liecina 
tas, ka gruzīnu spēkiem izdevās notriekt dažādus 
 Krievijas lidaparātus. Kā pavisam nesen atklājās, 
arī paši Krievijas spēki notriekuši savas lidmašīnas. 
Tāpat, ņemot vērā tādu pārspēku, droši vien ne viss 
Krievijas bruņoto spēku organizācijā arī no operā
ciju plānošanas viedokļa bija pietiekami sekmīgi. 
Lai arī krievi paši uzskata, ka viņi kara politisko 
mērķi ir sasnieguši, tomēr starptautiskā spiediena 
rezultātā nebūt tik viegli militārās operācijas neri
sinājās. Kā redzam, arī gadu vēlāk Gruzijā ir fak
tiski tā pati politiskā vadība, kuru par politisku līķi 
Krievijā pasludināja jau pērn. 

Ar to es gribu teikt, ka Krievija parādīja, ka 
tai ir pietiekami daudz spēka, bet šis spēks jopro
jām daudzos gadījumos ir ne pārāk sekmīgi orga
nizēts un vadīts. Turklāt Krievijai tika pārmesta 
neproporcionāla spēka lietošana pret Gruziju, kas 
būtiski iedragāja Krievijas starptautisko prestižu. 
Skaidrs, ka šādi rīkoties pret salīdzinoši vāji apbru
ņotu pretinieku nav nekāda spēka izpausme. Tā 
drīzāk ir tiešām sliktas vai nepamatotas stratēģi
jas pielietošana situācijā, kur tas vispār nav bijis 
nepieciešams. Vēlreiz atkārtošu – dižena valsts tā 
diez vai rīkotos.

I.T.  Šo  2008.  gada  notikumu  kontekstā 
vienlaikus izskanēja bažas par Baltijas valstu 
drošību, ņemot vērā mūsu ierobežotos bruņo
tos  spēkus  un  līdzekļus.

A.R. Baltijas valstu jautājums ir principiāli sa
vādāks. Es jau toreiz, pēc šiem notikumiem, uz
rakstīju rakstu, kurā analizēju šo situāciju – kas 
īstenībā būtu jādara. 4 Mani secinājumi ir tādi, ka 

4 Ko darīt pēc uzbrukuma Gruzijai?, Diena, 2008., 5. sept.
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būtībā mums ir vienkārši jāņem vērā šie signāli. Pie
tiekami skaidrs, ka Krievija aiz savas pašpārliecinā
tības kļūst ne pārāk uzmanīga ar savu ārpolitiku 
un varbūt reizēm arī ne pārāk loģiska. Piemēram, 
Krievijas Aizsardzības ministrija Gruzijas okupācijas 
operācijas laikā atsūtīja mums vēstuli, kurā paziņoja, 
ka pārtrauc militāro sadarbību ar Baltijas valstīm. 
Šāds paziņojums ir pat komisks, jo šādas sadarbības 
Latvijai ar Krieviju īstenībā visos neatkarības laikos 
nav bijis. Tātad – nekas nemainījās. Tāpat kā būtībā 
nemainījās arī stratēģiskā situācija pie mūsu robe
žām. Ne tikai tāpēc, ka nebija nekādas politiskas 
vai militāras eskalācijas mūsu robežu tuvumā. Būtis
kais ir tas, ka mēs tomēr esam NATO dalībvalsts un 
NATO līguma 5. panta prasības ir jāņem vērā jeb
kurai valstij, kura hipotētiski vai praktiski mēģinātu 
īstenot kādu naidīgu izlēcienu. Šādu atklātu darbību 
pret Baltijas valstīm no Krievijas puses nebija ne 
pērn augustā, ne arī tagad. Tas neapšaubāmi liecina, 
ka situācija pie mūsu robežām ir pietiekami stabila, 
un es domāju, ka mēs varam būt pietiekami pārlie
cināti, ka NATO kā mūsu drošības galvenais garants 
arī šai gadījumā kalpo kā psiholoģisks faktors poli
tikas formulēšanā.

I.T.  Bet  jautājums  jau tāds – 5. pants ne
notiks momentā. Tur paies laiks. Pa to laiku, 
piemēram,  Pleskavas  divīzija  jau  būtu  Rīgā...

A.R. Es par konkrētu valstu militāru vienību 
darbību negribētu izteikties, jo Latviju militāri šo
dien neviens neapdraud pat hipotētiska scenārija 
veidā. Bet, skatoties uz Jūsu jautājumu vairāk stra
tēģiski, atbilde uz to jau arī bija svarīgākais, ko es 
teicu pirms gada, – mūs neviens nav atbrīvojis no 
paša galvenā uzdevuma, tas ir – mums pašiem ir 
jāprot aizsargāt savu valsti. Neapšaubāmi, eksistē, 
sacīsim, zemes gravitācijas likumi, kas nosaka, cik 
ātrā laikā konkrēti spēki kādā vietā var ierasties. 
Līdz ar to kļūst skaidrs, ka ir konkrēti bruņojuma 
veidi, kas mūsu aizstāvībai vienkārši ir tādā situā
cijā efektīvāk izmantojami nekā kādi citi. Tāpēc ir 
būtiski apzināties, ka dalība NATO nav nekas tāds, 
kas ļauj pat uz vienu mirkli aizmirst pašiem savu 
nacionālo aizsardzību, kas pēkšņi vienā brīdī ļauj 
mums pateikt – ai, mums nav naudas šodien valsts 
budžetā, tāpēc mēs paļausimies uz NATO un savā 
aizsardzībā neieguldīsim – tas, manuprāt, ir jāatce
ras katru dienu! Neapšaubāmi, mums ir jābūt spē
jām noturēt savus kritiskās infrastruktūras objek
tus līdz brīdim, kad mūsu sabiedroto militārie spēki 
fiziski var ierasties mums palīgā. No šāda viedokļa 
visām mūsu darbībām valsts aizsardzības politikas 
realizācijā ir jābūt vērstām uz šo vienu mērķi. Tas 
faktiski ir mūsu galvenais mērķis.

I.T.  Tātad  šeit  blakus  kolektīvajai  aizsar
dzībai  parādās  arī  teritoriālā  aizsardzība?

A.R. Nē, neparādās teritoriālā aizsardzība. Te
ritoriālā aizsardzība nozīmē, ka mēs viennozīmīgi 
stāvam un krītam par katru pēdu pie robežas. Pro
tams, mēs arī stāvam un krītam par katru pēdu 
savas zemes, bet jāsaprot, ka ir kritiski infrastruk
tūras objekti, kuri interesē jebkuru pretinieku tikpat 
daudz, cik tie svarīgi mums. Tieši šie infrastruktū
ras objekti ir tie, caur kuriem modernā karadarbībā 
ārvalstu spēkiem ir iespēja ierasties konkrētā vietā. 
Runa ir par ostām, lidostām, par iespēju pārvietoties 
valstī no vienas vietas uz otru tādā veidā, lai mēs 
varētu šos sabiedroto spēkus efektīvi uzņemt.

Tātad šie ir tie svarīgākie jautājumi! Bet mili
tārs konflikts nav izņemams ārpus politiskā pro
cesa. Tajā brīdī, kad mēs nonākam pie militāra 
konflikta, mums ir jāsaprot, ka politiskais process 
ir iegājis tādā stadijā, kad tas bez militārās fāzes 
acīmredzot nav bijis atrisināms. Militārais ir tikai 
viena fāze no politiskā procesa, tātad jebkurā gadī
jumā ar bruņotu spēku vien konfliktu mūsdienās 
vairs nevar īsti atrisināt.

Ja runājam par tīri hipotētisku lietu, tad tiešs 
militārs uzbrukums Aliansei šā brīža pasaules ģeo
politiskajā situācijā ir pasākums, kas ir diezgan tuvs 
fantāzijai. Alianses vienotība ir svarīga, it īpaši kri
tiskos brīžos. Nekad nevajag pārspīlēt sabiedroto 
domstarpības dažādos jautājumos – tās ir pastāvē
jušas jau kopš tās izveidošanas dienas! Reti kurā des
mitgadē mēs neesam redzējuši situāciju, kad Alianse 
teju vai sašķeļas. Kad Francija savulaik izstājās no 
militārās komandas, visi domāja, ka NATO ir bez
maz vai pienācis gals. 1982. gadā, kad Eiropā, Vācijā, 
izvietoja amerikāņu raķetes, arī situācija NATO bija 
tik nokaitēta, ka, likās, NATO sašķelsies. Nē, NATO 
ir izdzīvojusi! 1991. gadā visi prognozēja, ka NATO 
tūlīt beigs pastāvēt, tāpēc ka vairs nav, pret ko cīnī
ties. Tur jau tā lieta, ka tas ir sarežģīts process – 
NATO ietvaros vienoties par konsensusu, bet, ja 
mēs panākam šo konsensusu, tas ir stiprāks nekā 
jebkas cits. 5. pants ir tieši no tiem NATO pastāvē
šanas stūrakmeņiem, kuru kā vienu no svarīgāka
jiem jautājumiem neapšauba pat vislielākie drošības 
skeptiķi vai tie, kas uzskata, ka NATO ir jāmeklē 
izeja kaut kādos pilnīgi citos reģionos vai drošības 
risinājumos. Tādējādi, ja apskatām militāru risinā
jumu, man nešķiet, ka tāds risinājums pārskatāmā 
nākotnē būtu praktiski realizējams.

I.T.  Ņemot  vērā  Krievijas–Gruzijas  kon
flikta pieredzi – šķiet, mūsu gadījumā kritiski 
svarīga būtu spēcīga pretgaisa aizsardzība un 
moderni  prettanku  ieroči?
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A.R.  Te jau parādās, kas ir tas svarīgākais – 
mēs esam jau sākumā deklarējuši, ka nevarēsim 
atļauties uzturēt skaitliski lielas bruņutehnikas 
un aviācijas vienības. Tās izmaksas ir tādas, kuras 
mēs nevaram atļauties ne tikai militārā, valsts aiz
sardzības budžeta izpratnē, bet arī valsts iekšze
mes kopprodukta izpratnē mēs nespējam šīs lietas 
nedz iegādāties, nedz uzturēt. Daudz lētāk ir uztu
rēt sistēmas, kas efektīvi neitralizē bruņutehniku 
un aviāciju.

I.T. Plašsaziņas  līdzekļos  pavīdēja  infor
mācija, ka finansiālu apstākļu dēļ varētu atkal 
izskatīt  jautājumu  par  obligāto  militāro  die
nestu?

A.R. Obligātais militārais dienests, kā mēs to 
2006. gada nogalē izbeidzām, tā arī šobrīd nav aiz
sardzības politikas veidotāju darba kārtībā. Jautā
jums, kāpēc tas parādījās, ir saistīts ar to, ka 
mums finansiālu apsvērumu dēļ ieteikts atgriezties 
2006. gada izmaksās par karavīru uzturēšanu un 
algām. Tādā gadījumā tiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka 
viņi runā par citu armiju, pilnīgi citu armijas kom
plektēšanas principu, par pilnīgi citādākām izmaksu 
pozīcijām, kad viens obligātā militārā dienesta kara
vīrs – bez uniformām, apgādes, kazarmām, ēdināša
nas utt. – izmaksā Ls 10 mēnesī algā. Tagad mums 
šis pats viens profesionālā dienesta karavīrs izmaksā 
jau Ls �00–400 mēnesī. Karavīru skaits ir aptuveni 
tāds pats. Ja kāds ir iedomājies, ka mēs varam at
griezties 2006. gada karavīru izmaksu līmenī, tad 
mums ir jāatgādina, ka tai laikā eksistēja obligātais 
militārais dienests un ka vienīgais veids, kā mēs 
varam atgriezties 2006. gada izmaksu līmenī, ir 
atgriešanās pie obligātā militārā dienesta.

Aizsardzības plānotāji ir atbildīgi cilvēki, līdz 
ar to es pilnībā noraidu kritiku, kura nekavējoties 
izskanēja, ka tās ir muļķīgas idejas un cilvēkiem 
nav ko darīt, – es iesaku uzmanīgi vēlreiz paska
tīties, kas par šo lietu teikts! Bija teikts, ka aiz
sardzības plānošana prasa nepieciešamību izskatīt 
visus iespējamos variantus valsts aizsardzībai! Kā 
viens no variantiem gadījumā, ja turpina samazi
nāt aizsardzības budžetu, tiek skatīta opcija – tā 
vienmēr eksistē valsts aizsardzībā – atgriezties pie 
obligātā militārā dienesta. 2010. gada budžeta plā
nošanas kontekstā šis jautājums joprojām paliks 
aizsardzības plānošanas ekspertu uzmanības lokā. 
Mēs nevaram vienkārši atmest vienu no iespējām 
valsts aizsardzības nodrošināšanai tikai tāpēc, ka 
kādam nešķiet īstais brīdis politiski par to runāt. Ir 
skaidrs, ka šādas sistēmas atjaunošana būtu dārga, 
ka ilgtermiņā tā izmaksā pat pārlieku daudz, bet kā 
īstermiņa risinājums tā ir jāizskata kaut vai tikai 

tā iemesla dēļ, ka mēs varam nonākt situācijā, kad 
mums nav naudas, par ko savus profesionālā die
nesta karavīrus algot! 

Mēs kā sabiedrība esam izvēlējušies ceļu algot 
profesionālā dienesta karavīrus, un kā sabiedrība 
mēs to izdarījām apzināti. Jau 2000. gada sākumā 
bija skaidri redzams, ka sabiedrība ir par šo kon
krēto armijas komplektācijas veidu. Tas nozīmē, 
ka turpmāki griezumi valsts aizsardzības sistēmā, 
īpaši, kas attiecas uz karavīru materiālo un sociā
 lo nodrošinājumu, iespējami kaut kādā minimālā 
procentuālā izpratnē, bet situācija, kurā mūs aicina 
atgriezties, – ir jāsaprot kontekstuāli. Es aicinu visus 
cilvēkus, kas runā par 2006. gadu kā par paraugu, 
atcerēties, ka toreiz personālsastāva izmaksas bija 
gandrīz divas reizes mazākas. Tas, ka profesionālā 
armija izmaksā ievērojamas naudas summas, – nav 
nekāds jaunums! Mēs teicām, ka sākotnējās inves
tīcijas būs dārgākas. Bet efektivitāte parādās ilg
termiņā, nevis īstermiņā. Ilgtermiņā tā parādās ar 
to, ka mums nav katru gadu jāmaina karavīri, ka 
ir stipri lielāks ieguldījums viņu prasmē rīkoties ar 
ārkārtīgi sarežģītajām modernajām tehnoloģijām.

Aizsardzības ministrs nule kā atklāja jūras 
novērošanas sistēmas darbu testa režīmā. Lai to 
apkalpojošais personāls spētu operēt ar augstākā 
līmeņa datorsistēmām – jābūt attiecīgām zināša
nām. Šīs zināšanas nav iegūstamas obligātā die
nesta laikā un tad katru gadu maināmas! Tāpēc – es 
gribu, lai tas izskan pietiekami skaidri – profesio
nālais dienests ir un paliek labākais, ko mēs kā 
valsts aizsardzības sistēma varam piedāvāt savai 
valstij un tautai, un mēs arī redzam, ka tas tiek 
ļoti labi un pozitīvi uztverts. Cilvēkiem ir pietie
kami labs priekšstats par mūsu armiju, karavīriem 
ir pietiekami augsts prestižs gan starp profesijām, 
gan arī karavīra tēlam kā tādam, un nekas neprasa 
to mainīt uz obligāto militāro dienestu!

Bet pārmetumus militārajiem plānotājiem, 
ka viņiem šeit nebūtu ar ko nodarboties un viņi 
būtu radījuši neīstas vīzijas, nav taisnīgs, un es 
to noraidu! Ja kādu dienu mēs savu profesionālo 
armiju vairs nespēsim uzturēt, nāksies atgriezties 
pie jautājuma par obligāto dienestu.

I.T.  Tomēr mūsu kaimiņiem un NATO par
tneriem  igauņiem  joprojām  ir  obligātais  die
nests.  Vai  viņi  zaudē  kvalitātes  ziņā?

A.R. Katrā valstī ir citāda sabiedrība. Mums 
var šķist, ka Baltijas valstu sabiedrības ir vienā
das, – taču tā nav taisnība. Mēs neapšaubāmi esam 
dažādas sabiedrības, dažādi reaģējam uz sociāla
jiem procesiem, un igauņu sabiedrībā obligāta
jam militārajam dienestam vienmēr ir bijis lielāks 
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sabiedrības atbalsts nekā Latvijā. Es negribu anali
zēt sociālos procesus, kāpēc tas tā ir, bet tā tas ir. 
Mūsu atbilde mūsu sabiedrībai bija šāda: ja obli
gātais militārais dienests ir forma, kura sabiedrī
bai nav pieņemama, tad mums ir veids, ar ko to 
aizstāt – gan sabiedrībai pieņemamāks, gan mili
tāri, mūsuprāt, pieejamo resursu ziņā efektīvāks. 
Mums paliek Zemessardze kā tieša sabiedrības ie
saistes forma. Ikvienam, kurš vēlas savu pilsoņa 
pienākumu izpildīt šādā veidā, ir iespēja to darīt 
Zemessardzē. 

Lietuvas situācija ir citādāka – Lietuva ir dek
larējusi, ka tā ir procesuāli pārejā uz profesionālu 
dienestu. Manuprāt, tas katrai valstij jāizvēlas indi
viduāli, taču obligātais militārais dienests nedotu 
iespēju pietiekami efektīvi izmantot mums pieeja
mos resursus.

I.T.  Vai, izņemot Igauniju, vēl kādā NATO 
valstī  ir  obligātais  dienests?

A.R. Vācijā. Taču domāju, ka Vācijas bruņoto 
spēku situācija vienmēr būs īpašs gadījums, un 
tur pret bruņoto spēku formas izpausmēm vien
mēr izturas ar stipri lielāku piesardzību nekā citās 
valstīs. Vācijas pēdējā gadsimta vēsture ir radījusi 
ļoti lielu piesardzību pret uniformu, un jebkuras 
izmaiņas šajā jomā ir ļoti, ļoti sarežģītas.

I.T.  Irākas  kara  kulminācijas  brīdī  –  tas 
bija  2006.,  2007.gads  –  parādījās  ziņas,  ka 
rodas grūtības ar profesionālā dienesta kom
plektēšanu  pašās  ASV  un  Apvienotajā  Kara
listē, jo samērā lielie zaudējumi laikam atbai
dīja daudzus gribētājus. Kā šis aspekts varētu 
ietekmēt  profesionālo  dienestu  attīstību  pa
saules  vadošajās  valstīs?

A.R. Amerikāņi uz to atbildēja ar konkurēt
spējīgāku sociālo garantiju un pamudinājumu pa
keti. Šī pamudinājumu jeb stimulēšanas pakete, 
protams, ietvēra diezgan nopietnus finansiālus ie
guvumus tiem cilvēkiem, kas vēlējās iestāties bru
ņotajos spēkos. 

Tāda operācija, kādu veica ASV bruņotie spēki, 
nevarēja palikt bez grūtībām tā vienkāršā iemesla 
dēļ, ka amerikāņu bruņotie spēki jau nestāv dīkā 
arī miera laikā. Tie izvietoti daudzviet pasaulē, un 
to rotācijas tāpat jau tā ir pietiekami nopietns slogs 
personāla plānošanai – ne tikai personālam, bet arī 
operāciju plānotājiem.

Man bija izdevība būt Amerikā tieši tajā kar-
stumā, kad amerikāņu spēki bija, kā viņi teica – 
overstreched – viņu resursi bija saspringti tiešām 
līdz pēdējam, bet, es domāju, tas mērogs nav salī
dzināms ar to, par ko mēs runājam! Tā tomēr ir teju 
divus miljonus cilvēku liela armija, un tās vienības 

rotē citā apjomā. Mēs runājam par rotām, viņi runā 
par brigādēm, divīzijām, un to pilns nokomplektē
jums, neapšaubāmi, ne vienmēr ir bijis iespējams, 
tāpēc arī konkrētais spēku veids, kuram radās šāda 
problēma, būtībā bija viens – tā bija armija. Nedz 
jūras kājniekiem, nedz flotei, nedz gaisa spēkiem 
šāda problēma īstenībā neradās. Jā, tas ir saistīts 
ar priekšstatu, ka armijas zaudējumi arī bija tie lie
lākie. Toties vienlaikus varēja redzēt, ka konkurss 
pieaug citos spēka veidos, arī nacionālajā gvardē.

I.T.  Operācija  Afganistānā  pašlaik  pieņe
mas  spēkā,  bet  gals  tai  tuvākā  laikā  nav  re
dzams. Tagad arī mūsu spēki jau piedalās tiešā 
kaujas  darbībā  un  cieš  zaudējumus,  kas  diez 
vai būs pēdējie. Vai mūsu sabiedrībā tas varētu 
atstāt  kādu  negatīvu  psiholoģisku  iespaidu 
pret  iesaistīšanos  bruņotajos  spēkos?

A.R. Tas var atstāt negatīvu iespaidu tādā ga
dījumā, ja mēs visi kolektīvi kā Latvijas sabiedrība 
uzskatīsim, ka dzīvojam miera oāzē un ka kaut kur 
tur tālu aiz kalniem notiek karš, kā kādreizējais 
britu premjers Čemberlens teica – par cilvēkiem, 
par kuriem mēs neko nezinām.

I.T.  Šķiet,  ka  tieši  tā  mūsu  sabiedrība 
domā.

A.R. Ja mēs uzskatām, ka tas ir karš par cil
vēkiem, par kuriem mēs neko daudz nezinām, un 
līdz ar to neredzam jēgu, kāpēc mums tas ir jādara, 
tad es domāju, ka tāds noskaņojums sabiedrībā var 
pieaugt. Par katru karavīru rotāciju mēs sniedzam 
informāciju un skaidrojumu par saviem nodomiem 
gan sabiedrībai, gan tuviniekiem. Pasaules drošībā 
ikviens process ir cieši saistīts, un ir jāsaprot vairā
kas lietas – pirmām kārtām NATO ir kolektīva dro
šības un aizsardzības struktūra, un mēs varam pre
tendēt uz kolektīvismu pret mums, ja mēs būsim 
bijuši kopā ar citiem. Mēs nevaram pretendēt uz 
to, ka tikai pati iestāšanās NATO mūs jau ir atbrī
vojusi no visiem pienākumiem pret mums pašiem. 
Jautājums ir, kāpēc kanādiešiem būtu Afganistānas 
dienvidos jācieš milzīgi zaudējumi, bet mēs drīk
stētu atrunāties ar nespēju aizsūtīt pat vienu rotu 
savu karavīru viņus atbalstīt? Tātad mums ir jāsap
rot, ka esam tur solidāru iemeslu dēļ.

Otrkārt – par ko mēs īsti tur cīnāmies? Mums 
ir būtiski, lai Afganistāna kaut kādā laika sprīdī 
iegūtu daudzmaz modernas valsts pārvaldītspēju, 
bet ir arī otrs jautājums – neapšaubāmi tieši no 
šīs teritorijas pašlaik nāk visvairāk dažādu radi
kālu terorisma, radikālu reliģisku motīvu, un no 
turienes nāk arī milzīgs daudzums narkotiku. Vie
nīgais veids, kā mēs varam šo procesu normalizēt, 
ir radīt priekšnoteikumus tam, lai drošība veicinātu 



DROŠĪBAS	POLITIKA

��

 ekonomiku un ekonomika veicinātu uzplaukumu. 
Un uzplaukums veicinātu labklājību. Mums ir zi
nāma cerība, ka cilvēki negribēs pieņemt kādas 
naidīgas, radikālas idejas un gribēs dzīvot nosacīti 
mierīgākos apstākļos ar draudzīgāku skatu gan uz 
saviem kaimiņiem, gan uz apkārtējo pasauli.

I.T.  Bet  šis  process  visu  laiku  prasa  koa
līcijas  spēku  klātbūtni.

A.R. Un prasīs to vēl daudzus gadus, jo mums 
ir jāsaprot, ka šis nav jautājums, kuru mēs atrisinā
sim tuvākā – trīs, piecu, varbūt pat desmit gadu – 
laikā, tas ir paaudzes laika jautājums.

I.T.  Un  visu  laiku  būs  jātērē  līdzekļi  un 
jāziedo  cilvēki?

A.R.  Tas būs jādara. Tik ilgi, cik ilgi tur būs 
NATO, tur ir jābūt mūsu karavīriem, jo, kā jau 
teicu, šī solidaritāte ir ļoti liela vērtība NATO. Ja 
mēs kaut kādu iemeslu dēļ nepiedalāmies, tad šiem 
iemesliem ir jābūt ļoti, ļoti nopietniem, un ekono
miskā situācija nav šis iemesls!

I.T.  Ja,  pieņemsim,  nākamā  Saeima  –  vai 
tā  būtu  ārkārtas,  vai  kārtējā  –  sanāk  tādā 
sastāvā,  kas  pieņem  populistisku  lēmumu 
un  nobalso  par  mūsu  spēku  atsaukšanu  no 
Afganistānas, kādas tad būtu sekas mums kā 
NATO  valstij?

A.R. Nevienu no NATO par šādiem lēmumiem 
neizslēdz, bet tādi lēmumi ir kļūdaini tā iemesla 
dēļ, ka diez vai mēs ar šādu pozīciju varētu pre
tendēt uz NATO atbalstu kaut vienā drošības jau
tājumā, kas mums ir būtisks. Šādi varētu rīkoties 
tikai cilvēki, kuri uzskatītu, ka Latvija atrodas tik 
tālu uz vientuļas salas okeānā, ka to neapdraud ne 
tikai kāda cita, naidīga vara, bet arī plūdi, cunami, 
zemestrīces utt.

NATO jaunā stratēģiskā koncepcija diskutēs arī 
par šiem jautājumiem, par to, kādā veidā NATO 
iesaistās palīdzības sniegšanā arī šādos gadīju
mos – mēs jau to redzējām, NATO ātrās reaģē
šanas spēki ir bijuši reiz mobilizēti palīdzības 
sniegšanā zemestrīcē Pakistānā. Līdz ar to NATO 
ir arī citas dimensijas, ne tikai šī viena militārā. 
NATO ļoti spēcīga ir ekonomiskā dimensija, kaut 
vai tas pats kravu tranzīta jautājums uz Afganis
tānu. Nav iespējams neredzēt, ka Latvijai ir ļoti 
izdevīgi, ka šis tranzīts notiek tieši caur Latvijas 
ostām, un tas savukārt nav aizsardzības jautājums, 
bet gan ekonomikas jautājums – šis tranzīts dod 
darbu dzelzceļā, darbu ostā, un pilnīgi iespējams, 
ka šādam tranzītam pastāv arī zināmas attīstības 
iespējas apjomā, precēs, pakalpojumos utt. Liel
vārdes lidlauka būvniecībā pašā smagākajā krīzes 
periodā būs darbs vairāk nekā 200 cilvēkiem. Tas 

ir neatsverams ieguldījums mūsu ekonomikā vai
rāku gadu garumā.

Tādējādi NATO ir daudz jaunu dimensiju, kuras 
nav saistītas tikai un vienīgi ar militāro kompo
nenti. Šāds likumdevēja lēmums radītu situāciju, 
kurā mums tā visa vienkārši varētu arī nebūt.

Aicinu skatīties uz NATO kā uz vērtību, kas nav 
relatīva. Tas nozīmē, ka NATO nevar šodien būt 
politiski izdevīga un rīt politiski neizdevīga. Latvi
jas Republikai NATO ir absolūta vērtība – ja kādā 
brīdī mums šīs NATO garantijas zustu, tad mūsu 
drošība būtu sasniegusi augstāko apdraudējuma lī
meni, kādu mēs savā neatkarības periodā, sākot no, 
piemēram, 2002. gada, esam piedzīvojuši.

I.T.  Tad  mums  būtu  jāriskē  varbūt  pat  ar 
atgriešanos  1939.–1940.  gada  situācijā?

A.R. Tādā gadījumā mums būtu vieniem pa
šiem savas valsts aizsardzība jāuzbūvē pilnīgi no 
jauna, jo pašlaik mums nav specifiski jārēķinās ar 
pilna mēroga teritoriālās aizsardzības principiem, 
mēs zinām, kādā veidā tiek organizēta palīdzība 
šādās ārkārtas situācijās utt. NATO atbalsts mums 
ir ārkārtīgi svarīgs gan militārās izlūkošanas, gan 
militāri tehniskās palīdzības, gan informācijas ap
maiņas jautājumos. Šīs ir tās lietas, par kurām cil
vēki ikdienā nedomā, bet tās darbojas neatkarīgi 
no tā, kāda ir mūsu ekonomiskā situācija. Tās dar
bojas tieši tāpēc, ka mēs esam aktīvi NATO struk
tūrās, un Afganistāna, ja gribat, nav tikai sarkanā 
līnija, tā ir robeža, kuras pārkāpšana vienkārši no
zīmē krišanu dziļā aizā.

I.T.  Blakus jautājums – dažām Eiropas Sa
vienības valstīm ir vēsturiskas intereses tādā 
kontinentā kā Āfrikā, kur tagad iespiežas arī 
Ķīna.  Āfrika  ir  resursiem  bagāts,  tāpēc  ļoti 
nemierīgs reģions, kā mēs zinām – Čadas noti
kumi, turpat Sudāna, Somālija, Nigērija... Vai 
nevar iznākt, ka mums kā ES dalībvalstij kād
reiz  būtu  jāsūta  misija  arī  uz  Āfriku?

A.R. Domāju, ka visus jautājumus šeit diktē 
skaidras, kalkulētas prioritātes. Mums kā resur
siem ne pārāk bagātai valstij ir iespēja starptau
tiskā sabiedrībā, starptautiskā drošības procesā iz
vēlēties tādu taktiku, kas mums ir visizdevīgākā. 
Šai gadījumā mums visizdevīgākā ir tā, kas ļauj 
vispilnīgāk īstenot savas drošības intereses. Bez 
šaubām, šobrīd tā ir dalība Afganistānā. Resursi 
mums neļauj piedalīties klātienē pašlaik nevienā 
citā operācijā, mēs beidzam dalību Kosovā un Bos
nijā, kur kā valsts paliekam tikai ar saviem policijas 
cilvēkiem – civilajās misijās. Tāpēc runāt par to, ka 
mēs varētu piedalīties misijā kādā citā kontinentā, 
droši vien nav pareizi no resursu viedokļa. 
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Tas nenozīmē, ka mēs neatbalstām šīs operāci
jas! Mūsu atbalsts arī ir sava veida dalība, ES operā
cijā Atalanta mums ir savi nosacījumi, kas jāizpilda 
kā ES dalībvalstij, un tāpat mēs, protams, atbals
tām arī pārējās operācijas, ko paredz ES mandāts. 
Taču mums nav iespēju piedalīties tajās un tuvākā 
laikā arī nebūs. 

Te ir būtiski izvēlēties principu – mēs varam 
nosūtīt vienu cilvēku ar karogu vai sūtīt vienību. 
Kaut arī katrs lēmums ir individuāls, Aizsardzības 
ministrija tradicionāli sliecas uz to, ka vienībai ir 
lielāks efekts nekā vienam atsevišķam cilvēkam. 
Gruzijas gadījums, kad mēs sūtījām EDSO novē
rotāju un esam tos sūtījuši arī iepriekš, ir īpašs, 
tomēr EDSO misijām var būt citi komplektēšanas 
principi. Taču no apgādes un loģistikas viedokļa 
vienmēr būs izdevīgāk apgādāt lielāku vai mazāku 
vienību nekā vienu konkrētu karavīru, tāpēc izvēle 
ir par labu tam, kā mēs varam visefektīvāk izpildīt 
savu pienākumu, un, pirmkārt, tā ir NATO, otrkārt, 
tās ir lielākas vienības.

I.T.  Operācija  NAVFOR-Atalanta  ir  tieši 
ES kolektīva operācija – nevis NATO. Šajā sa
karā –  kā  vērtēt  idejas  par  Eiropas  bruņoto 
spēku  izveidi  līdztekus  NATO  spēkiem?

A.R. Tieši tāpat – mums vienmēr ir izvēle, bet 
es domāju, ka nevienai no valstīm jau nav pieejami 
tā saucamie divi spēku komplekti. Visās valstīs ir 
viena armija, un līdz ar to jautājums, vai konkrē
tajā brīdī tā pakļauta ES mandātam vai NATO 
mandātam, ir katras konkrētās operācijas jautā
jums. Neviena valsts šobrīd Eiropā nevar atļauties 
izveidot divus spēku veidus, no kuriem viens būs 
zem ES karoga un otrs zem NATO karoga. Tāpēc es 
domāju, ka pašlaik šis jautājums vismaz mums nav 
tik aktuāls, lai mēs to aktīvi apspriestu. Mūsu gal
venā prioritāte ir dalība NATO misijās, tās šobrīd 
varam nodrošināt gan finansiāli, gan arī no cilvēku 
skaita viedokļa.

I.T.  Gandrīz  visas  ES  valstis  ir  arī  NATO 
valstis,  kāpēc  vēl  būtu  vajadzīgi  atsevišķi 
Eiropas  spēki?

A.R. Tāpēc, ka ES ir nopietns spēlētājs pasau
les politikā un daļa ES valstu nav NATO… Eiro
pai vienmēr ir bijis raksturīgi radīt daudz drošības 
mehānismu, kas bieži atšķiras vienīgi ar niansēm. 
Tieši tāpēc, pastāvot neatrisinātajiem jautājumiem 
starp NATO un ES militāro plānošanu, būs ten
dence pretstatīt šajos jautājumos, kas būs NATO, 
kas – Eiropas Savienības operācija. 

Kā jau teicu, daļai to pašu ES dalībvalstu šobrīd 
nav nekādas iespējas atļauties atsevišķus spēkus 
vienām vai otrām vajadzībām. To armijas būs 

 pieejamas abiem mandātiem. Ja ir kādas Eiropas 
mēroga operācijas, kurās obligāti nav jāpiedalās 
ASV spēkiem, tad tas ir jautājums par to, ko Eiropa 
pati var darīt savu militāro spēju nodrošināšanai. 
Neapšaubāmi – kur ir NATO, tur ir jārēķinās arī ar 
amerikāņu spēku klātbūtni, bet Eiropā ne vienmēr 
ir nepieciešams risināt jautājumus tieši ar ameri
kāņu klātbūtni. 

Tas nav jautājums par izveidotu ES armiju zem 
vienotas komandvadības, vienota karoga – šis jau
tājums, manuprāt, pašlaik vienkārši nav tādā auto
mātiskā veidā atrisināms, tāpēc atkārtošu vēlreiz – 
jautājums ir par mandātu, par operāciju.

Vēl nav ne Eiropas prezidenta, ne Eiropas ār
lietu ministra. Domāju, ka mēs esam daudz tuvāk 
Eiropas ārlietu ministrijas izveidei nekā Eiropas 
armijas izveidei.

I.T.  Kādi  jauni  drošības  apdraudējumi  ir 
parādījušies  pēdējos  gados?

A.R. Tas ir jautājums par informāciju, par 
informācijas ātrumu un par to, kā šīs lietas ienāk 
militārajā domāšanā un militārajā plānošanā. 

2007. gada pavasara Igaunijas notikumi noska
nēja kā modinātājs visiem, kuri iepriekš bija kaut 
ko dzirdējuši par kiberaktivitātēm un kiberdrošību. 
Igaunija ir pārcietusi, iespējams, pirmo pasaulē 
atklāti veikto kiberuzbrukumu, un kopš tā brīža 
militārā stratēģija piedzīvojusi pārdzimšanu. Tāpēc 
būtiski saprast, ka mūsdienu konflikts norisinās ne 
tikai kara laukā, bet arī divās citās vidēs – televī
zijas ekrānā un internetā. Tas norit arī datorsis
tēmās. Tādējādi militārajā konfliktā pašlaik daudz 
kas ir atkarīgs no tā, cik ātri ir iespējams pa dažā
diem komunikāciju līdzekļiem nogādāt informā
ciju. Tā vienmēr ir bijis – cik ātra bijusi komuni
kācija, tik iespējami sekmīgs ir bijis manevrs, vie
nību pārvietošana utt.

Vēl pirms pāris gadiem šis jautājums tik krasi 
nebija izvirzījies. Šobrīd ir būtiski saprast, ka vis
niecīgākie notikumi kaujas laukā var atstāt vispos
tošāko ietekmi uz sabiedrības apziņu tajā brīdī, kad 
redzam šos notikumus tiešraidē. Informācijas plūs
mas ātrums sasniedzis tādu tehnoloģiski stāvokli, 
ka datorsistēmas ir iespējams izmantot kā ieročus. 
Tas nozīmē, ka mēs arvien vairāk un vairāk domā
sim ne tikai par to, kā aizsargāt savas sistēmas, bet 
arī par to, kā ar šīm datorsistēmām – tīri militārā 
terminoloģijā – manevrēt.

Klauzevics savulaik uzskatīja, ka statiska aizsar
dzība nevar būt sekmīga! Militārās vienības pārā
kums ir tās spējā manevrēt, un es domāju, ka šī 
Klauzevica ideja nebūt nav novecojusi – tieši tas pats 
šobrīd notiek arī kiberpasaulē. No spējas vadīt savas 
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 kiberaktivitātes aizsardzības, informācijas apmaiņas, 
varbūt arī elektronisku uzbrukumu izpratnē lielā 
mērā ir atkarīgas spējas uzvarēt modernajā konfliktā. 
Tas, cik lielā mērā pašlaik militārās sistēmas ir atka
rīgas no dažādām informācijas sistēmām, nav salīdzi
nāms pat ar pāris gadu vēsturi. Tāpēc aizsardzības 
ministram šobrīd ir ļoti pareiza doma, ka nepiecie
šams par šiem jautājumiem nopietni sākt debatēt arī 
mūsu valstī. Mums kaimiņos, Igaunijā, ir izveidots 
attiecīgs kibercentrs. Līdzīgi procesi notiek lielajās 
valstīs, bet ir būtiski, ka ne tikai lielvalstīm ir iespēja 
par šiem jautājumiem domāt un tos risināt – iespēja 
dot ieguldījumu kiberdrošībā ir arī mums! Šo iespēju 
nevajadzētu palaist garām – kaut vai tā vienkāršā 
iemesla dēļ, ka, iztēlojoties nākotnes karu, neapšau
bāmi, tas daudz lielākā mērā notiks tieši internetā, 
tieši informācijas laukā un ar daudz lielāku informā
cijas aprites ātrumu, nekā tas notiek tagad. 

Būtiski saprast, ka pēkšņie militārie uzbru
kumi – aiziet diezgan tālu otrā plānā. Teiksim, kaut 
kāds pārsteiguma uzbrukums ir salīdzinājumā maz 
iespējams tieši tā iemesla dēļ, ka kosmosa telpa ap 
Zemi ir pilna ar novērošanas satelītiem, kuri pār
raida šo informāciju reālā laika režīmā, un cilvēki 
var konstatēt, kas tajā brīdī notiek pie valsts robe
žām. Tātad pēkšņa masveida spēku pārvietošanās 
vienā virzienā ir maz reāla. Tajā pašā laikā šāds 
uzbrukums netiek izslēgts kibertelpā. 

Vēl viena kibertelpas īpatnība ir tāda, ka šajā 
telpā šobrīd nepastāv nekāds starptautisks tiesisks 
regulējums, tāpēc izveicīgi cilvēki var sagādāt pie
tiekami lielas problēmas. Katrs var izvērtēt, cik 
lielā mērā viņš ir iesaistīts kiberdrošības jautāju
mos, – tas ir atkarīgs no tā, cik bieži lieto jebkuras 
elektroniskās iekārtas. Šīs iekārtas ir visai viegli 
ievainojamas, un tāpēc par to aizsardzību jādomā 
ne tikai no datorsistēmas aizsardzības viedokļa, bet 
daudzos gadījumos arī no valsts aizsardzības vie
dokļa. Līdz ar to šis jautājums Aizsardzības minis
triju ļoti interesē.

I.T.  Ko  Latvija  var  iespēt  šajā  jomā?
A.R. Vispirmām kārtām Latvijai jāturpina 

aktīvi iesaistīties igauņu izveidotā kibercentra dar
 bā, kur arī mēs esam viena no dibinātājvalstīm. 
 Otrkārt, balstoties uz šīs pieredzes, arī mums 
pašiem jādomā, kā mēs savas valsts aizsardzī
bas plānošanā iekļaujam sadaļu par informācijas 
un kiberdrošību un, protams, arī kā mēs kopā ar 
sabiedrotajiem mācāmies šīs sistēmas pielietot 
valsts aizsardzības – NATO aizsardzības vajadzī
bām. Vēl paliek svarīgs jautājums, kā sabiedrība 
izprot un atbalsta jaunās un lielākajai cilvēku daļai 
svešās valsts aizsardzības problēmas.

I.T.  Tas nozīmē, ka pa dažādiem kanāliem 
būtu jāpastiprina sabiedrības informētība par 
šīm  lietām?

A.R. Tas ir non stop process. Informācijas aprite 
ir tik milzīga, un informācijas daudzums bieži vien 
ir ne tikai milzīgs, bet arī ārkārtīgi nekvalitatīvs – 
informācijas “inflācija” notiek tik straujā tempā, ka 
ir būtiski radīt kvalitatīvas informācijas salas, par 
kurām mēs labi zinātu, ka tieši šis informācijas avots 
ir ticams, profesionāls un patiess. Mēs jau nespē
sim panākt, ka visa informācija internetā ir kon
trolējama. Tomēr mums ir jābūt spējām saprast, no 
kurienes nāk informācija, kur tā nosacīti ir opozicio
nāra, bet pareiza, un no kurienes nāk informācija, 
kas mērķtiecīgi cilvēkus noskaņo pret valsts aizsar
dzību. Domāju, mūs gaida liels un sarežģīts darbs, 
arī mūsu karavīriem būs nepieciešamas daudz deta
lizētākas informācijas tehnoloģiju zināšanas.

Tas vēlreiz ir jautājums par to, vai nu mēs at
griežamies, vai neatgriežamies pie obligātā militārā 
dienesta. Skaidrs, ka profesionālā dienesta karavīrā 
ir vērts ieguldīt, jo viņš pietiekami ilgu laiku atradī
sies dienestā un spēs šis zināšanas ne tikai akumu
lēt, bet arī pielietot. Kurpretim, teiksim, pilsonis 
uniformā lielākoties būs tehnoloģiski stipri savā
dākā attīstības līmenī, īpaši, ja mēs runājam par 
militāro tehnoloģiju.

I.T.  Šajā  sakarā  Zemessardze  –  kāda  tad 
mūsdienu  situācijā  paliek  tās  loma  un  vieta 
aizsardzības  sistēmā?

A.R. Zemessardzes galvenie uzdevumi ir sais
tīti ar to, ka tā ir uzņemošās valsts atbalsta fun
kcijas galvenā veicēja Latvijas Republikā. Ar Zemes
sardzes palīdzību mēs kā valsts nodrošinām sabied
roto pēc iespējas vieglāku nonākšanu mūsu valsts 
teritorijā. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Bieži vien, 
runājot ar zemessargiem, gadās dzirdēt – nu jā, ko 
tad mēs, mēs jau neko, mūs noliek kaut kur ostā 
stāvēt un kaut ko tur sargāt. Bet es aicinu saprast, 
ka bez šiem uzdevumiem NATO spēki nemaz nevar 
mūsu teritorijā sekmīgi nonākt! Tas ir viens no sva
rīgākajiem uzdevumiem! Tikpat labi mums, pro
tams, jārunā arī par to, ka Zemessardzi nevar aiz
stāt dažādu dabas katastrofu gadījumos, palīdzības 
sniegšanā un arī palīdzības organizēšanā. 

Šie ir jautājumi, kurus es nekad nenovērtētu par 
zemu, jo, domāju, Daugavas plūdos bez zemessar
giem mēs nebūtu varējuši iztikt. 2005. gada vētru 
bez Zemessardzes palīdzības cilvēki nebūtu tik 
sekmīgi pārvarējuši, es pieļauju, ka būtu bijuši arī 
upuri, ja šādas struktūras nebūtu. 

I.T.  Ja atceramies 1990. gadu sākumu, kad 
Zemessardze  diezgan  plaši  iesaistījās  iekšējās 
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drošības  uzturēšanā,  –  vai  nav  doma  atkal  at
griezties pie tā paša, ņemot vērā, ka laukos krī
zes dēļ situācija noziedzības ziņā pasliktinās?

A.R. Jā. Līgums ar Iekšlietu ministriju par 
Zemessardzes un policijas sadarbību ir sagatavots, 
un šis līgums paredz konkrētas aktivitātes, kuras 
gan zemessargi, gan policisti kopīgi varētu veikt. 
Vajadzības gadījumā zemessargi palīdzēs policijai 
arī kārtības uzturēšanā – ir gan jāveic apmācības, 
sertifikācija, tomēr tie nav šķēršļi, drīzāk proce
suāli jautājumi, un iznākumā policija iegūs diezgan 
pamatīgus palīgspēkus.

Attiecībā uz noziedzību un sabiedriskās kārtības 
sargāšanu grūti paredzēt, kāds šogad būs rudens, 
bet ir skaidrs, ka būs arī cilvēki, kuri dažādus sociā
lās spriedzes sarežģījumus mēģinās izmantot huli
gāniskai rīcībai, ne tik daudz viedokļu paušanai.

I.T.  Finanšu  un  ekonomiskās  krīzes  ie
tekmē arī Aizsardzības ministriju ķēris smags 
finanšu grieziens. Kā šajā situācijā tiks pildīti 
aizsardzības  uzdevumi?

A.R. Mēs esam būtiski samazinājuši savus iz
devumus, vairāk nekā par �0% no pagājušā gada 
budžeta, faktiski par 40% no šogad plānotā, tāpēc 
arī aizsardzības ministra uzdevumā ministrijas un 
Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem tika dots 
uzdevums izstrādāt jaunu NBS struktūru. Galvenās 
idejas ir samazināt štābu skaitu un administratīvo 
personālu, novirzīt atbrīvotās štata vietas uz vienī
bām un aizpildīt tur trūkstošo skaitu. Tāpat tas viss 
skar arī mūsu padotībā esošās aģentūras – Tēvijas 
Sargs kā aģentūra tiek likvidēta, reorganizēta tiks 
Aizsardzības īpašumu aģentūra, un samazinājumu 
cietīs arī Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Mēs 
neesam uz kādas citas planētas, mēs esam turpat, 
kur visas citas valsts iestādes un mūsu iedzīvotāji. 
Arī Aizsardzības ministrijā samazinājums ir pietie
kami nopietns. 

Redzat, tagad mums ir pienākums ar mazāku 
cilvēku skaitu būt tikpat efektīviem, uzdevumus 
pildīt spējīgiem. Runājot par administratīvā perso
nāla skaita samazinājumu, neapšaubāmi, ir lietas, 
kur mēs varam novirzīt uzdevuma izpildi zemākā 
līmenī, kā arī apvienot funkcijas, kas kaut kādā 
mērā dublējas Aizsardzības ministrijā un NBS 
struktūrvienībās. Te ir runa par aizsardzības plā
nošanu, par starptautiskās sadarbības un disciplī
nas uzraudzības jautājumiem utt.

Šīs ir lietas, par kurām mēs aizsardzības sistēmā 
jau gadiem esam diskutējuši – vai tās nav jāapvieno. 
Krīzes apstākļos vienkārši nav citas iespējas, mēs 
esam spiesti būt efektīvāki un šīs funkcijas apvienot. 
Tādējādi fundamentālajos aizsardzības plānošanas 

un drošības politikas jautājumos dublējošo funkciju 
aizsardzības sistēmā vairs nebūs.

Vienlaikus jāsaka – mēs esam raduši iespēju tā 
vai citādi turpināt projektus, kas Latvijai no dro
šības viedokļa ir tik nozīmīgi, ka to pārtraukšana 
tiešām apdraudētu valsts drošību. Te runa vispirms 
ir par Lielvārdes lidlauka projektu – šis projekts ir 
svarīgs ne tikai tādēļ, ka tas rada modernu aviāci
jas bāzi, kuru var izmantot gan mūsu, gan sabied
roto vajadzībām, bet arī tāpēc, ka tās celtniecība 
dod būtisku ekonomisku labumu, jo par šo procesu 
maksājam kopumā 20 miljonus latu, bet NATO ie
gulda �2 miljonus – tajās kārtās, ko esam paredzē
juši uzbūvēt tuvākajā laikā. Tas nozīmē, ka šeit 
konkrētā reģionā reāli ienāk ārvalstu investīcija, 
kas aiziet Latvijas – to ir būtiski uzsvērt – uzņē
mējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Šogad mēs 
ieguldām tikai 2 miljonus, bet NATO tur iegulda 
10! Tieši tāpēc runāt par šī projekta pārtraukšanu 
nebūtu bijis pareizi gan no ekonomiskā viedokļa, 
gan no nacionālās drošības apsvērumiem.

Otra lieta – jūras novērošanas sistēma, kas ir 
noslēguma stadijā. Atlikušie apgūšanai paredzēti 
līdzekļi ir salīdzinājumā niecīgi, bet ieguvums – 
faktiski pilnīgi pārredzama aina gar visu jūras pie
krasti – ļaus mums ne tikai efektivizēt glābšanas 
un meklēšanas darbus, bet arī nesūtīt helikopterus 
vai kuģus kaut kur uz labu laimi meklēt, jo mēs ar 
daudz lielāku precizitāti varēsim pateikt, kur glāb
šanai paredzētais objekts atrodas. 

I.T.  Robežsardze ir uzbūvējusi savu, līdzī
 gu  sistēmu.

A.R. Jā, jautājums par Robežsardzi un Krasta 
apsardzi – ir ieildzis un neatrisināts, savdabīga 
iesaldētā nesaskaņa, ja tā varētu teikt. Būtībā Aiz
sardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki 
radījuši pietiekami nopietnu bāzi gan jūras novēro
šanai, gan, protams, pašai Krasta apsardzei, un mēs 
nekad neesam saskatījuši to akūto nepieciešamību, 
kāpēc būtu bijusi jāveido šī paralēlā sistēma. Cik 
man ir zināms, Aizsardzības ministrijas un Iekš
lietu ministrijas speciālisti šo jautājumu skatīs vēl
reiz, un, cerams, mēs arī beidzot nonāksim pie tāda 
risinājuma, kas ļauj uzturēt vienu tehnisko bāzi, 
vienu remontstruktūru un sadalīt funkcijas tā, lai 
tās nepārklājas. Šeit nav obligāti runa par struk
tūru saplūšanu, bet gan par funkciju sadalīšanu tā, 
lai tie, kas veic uzdevumus vienā vietā, neveiktu 
tos paralēli un dublējoties.

I.T.  Varbūt Latvijai arī pašai būtu izdevīgi 
ieguldīt kādā aizsardzības sistēmu vai bruņo
juma veidu izstrādē un ražošanā un tas mums 
varētu  dot  ekonomisku  labumu? 
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A.R. Ja runājam par kuģu būvi – projekts attīs
tās, un jautājums ir par to, ka jāprot izmantot tā 
labās puses. Cik atceros, mums vairākkārt izvirzī
jušies jautājumi gan par patronu iespējamo ražo
šanu, gan dažādu elementu ražošanu aizsardzības 
vajadzībām, varbūt arī citām valstīm utt.

Ja cilvēki ir uzņēmīgi un viņiem ir ideja, ko viņi 
grib darīt, tad visu pārējo pa lielākai daļai nosaka 
tas, kāda ir viņu cena. Pašlaik neviens mums nedod 
tiesības lobēt un finansiāli atbalstīt tikai tāpēc, ka 
tas ir Latvijas uzņēmums. Mēs esam situācijā, kur 
dažādi Eiropas Savienības nosacījumu normatīvi, 
kurus zinājām, kad stājāmies Eiropas Savienībā, 
pieprasa no mums pilnīgi vienādu attieksmi pret 
visiem Eiropas uzņēmējiem. Latvijas tirgus kā tāds 
ir pietiekami neliels ražošanai tikai Latvijas bruņo
tajiem spēkiem. 

I.T.  Konkurēt  ar  lielajiem  starptautiska
jiem  bruņojuma  koncerniem  tīri  ekonomiskā 
ziņā nevarēs varbūt pat vislabākais mūsu pro
dukts.

A.R. Tad jautājums – vai konkrētai militārai 
rūpniecībai mums šis brīdis Latvijā ir piemērots? 
Cita lieta, ka vajadzētu skatīties, kā mēs varam 
likt lietā vietējos resursus, ko var izmantot armi
jas apgādei – tā ir pārtika, dažāda veida celtniecī
bas pakalpojumi utt., bet, kā jau teicu – cena ir un 
paliek būtiska. Tā nekad nebūs, ka mums atļaus 
tikai uz tā pamata, ka tas ir Latvijā reģistrēts uzņē
mējs, iegādāties no viņa preci vai pakalpojumu dār
gāk nekā no kādas citas valsts uzņēmēja, ja šāds 
uzņēmējs piedalās attiecīgā tenderī vai konkursā. 
Eiropas Savienībā no šādas izpratnes viedokļa viņi 
ir vienādi. Jautājumus par iespējām attīstīt mili
tāro rūpniecību Latvijā septembrī skatīs īpašā kon
ferencē kopā ar NATO kolēģiem.

I.T.  Bet, lūk, ziņa, ka aizsardzības ministrs 
panācis līguma pārskatīšanu ar Nīderlandi par 
dažu  nederīgu  karakuģu  piegādi,  liecina,  ka 
mums pat NATO partneri mēģina šo to  iesmē-
rēt?

A.R. Jā, mums bija sarunas ar Nīderlandes 
ministru, kuram esam arī norādījuši uz to, ka attie
cīgā līguma izpildes kvalitāte, teiksim tā, varētu būt 
bijusi stipri labāka. Tas iespējams, nenoņem atbil
dību no mūsu pašu cilvēkiem, kuriem bija nopietni 
jāskatās, kāda ir šo kuģu kvalitāte, un nebija jākaut
rējas norādīt uz kļūmēm vai uz kādām nepilnībām, 
ja viņi tādas pamanīja. Tomēr situācija, kurā kāds 
no iegādātajiem kuģiem ierodas Latvijā nepilnīgi 
nokomplektēts vai tas pēc brīža jau jālabo un to nav 
iespējams mēnešiem izmantot, jo neesam pienācīgi 
apguvuši jauno tehniku, turklāt mums nav bijis arī 

kuģa dokumentācijas, – tāda situācija nav normāla! 
Tāpēc – arī ministrs uz to ir norādījis – ir jāskatās, lai 
mēs uz priekšdienām savus iepirkumus organizētu 
pēc iespējas kvalitatīvāk, un tas daudzos gadījumos 
ir nodrošināms caur NATO apgādes un uzturēšanas 
aģentūru (NAMSA), jo tā arī ir viena no lietām, ko 
jāiemācās izmantot. Katrā reizē nav pašiem jāpiepū
las ar dažādu preču iegādi, jo tam NATO ietvaros ir 
izveidotas veselas struktūras. Jo, kaut ko maksājot 
par šo pakalpojumu, mēs iegūstam stipri kvalitatī
vāku preci, bez aizdomām par korupciju un kādiem 
šauru interešu darījumiem. Jūras novērošanas sis
tēma ir teicams šādas darbības piemērs. Mēs esam 
ieguvuši sevišķi augstas raudzes sadarbības partne
rus, kuri mums ir piegādājuši augsti tehnoloģiski 
attīstītu pēdējās paaudzes produktu. Tā bija laba 
iespēja mācīties dzīvot starptautiskajā vidē. Jāprot 
izmantot visas iespējas!

I.T.  Ko  jūs  vēl  noslēgumā  gribētu  pateikt 
par  mūsdienu  drošības  vidi?

A.R. Es gribētu vēl teikt – ja maniem līdz
cilvēkiem ir tāda sajūta, ka karš šodien vairs nav 
politikas instruments un ka kāds karam ir pārvil
cis strīpu, tad tie ir vieni no lielākajiem maldiem, 
ko kāds varētu domāt! Karš ir realitāte! Paskatīsi
mies, kas notiek, – Somālija, Etiopija, Sudāna, Čada, 
 Izraēla, Libāna, Pakistāna un Afganistāna ir bijuši 
spilgti karu piemēri pēdējā laikā. Konflikti ar armi
jas iesaistīšanos Mjanmā, divos Gruzijas reģionos, 
iesaldētie konflikti Moldovā un Kalnu Karabahas 
neatrisinātā situācija.

Karš ir un paliek starptautiskās politikas neat
ņemama sastāvdaļa! Cerība uz miera oāzi, kas iestā
tos pēc Padomju Savienības sabrukuma, sen ir bei
gusi eksistēt! Tādējādi, ja kādam liekas, ka karš 
nekad neatgriezīsies – tas var neatgriezties tikai 
tad, ja mēs šeit tam būsim gatavi! Vecais romiešu 
teiciens par gatavošanos karam, ja gribi mieru. Ja 
kāds man var pateikt, ka ir kādas indikācijas, kas lie
cina, ka kara nekad vairs nebūs, es iesaku paskatīties 
TV ziņas! Paklausīties radio! Taču, kā jau teicu, tādā 
izpratnē kā kādreiz – milzīgas armijas pret milzīgām 
armijām – tā arī vairs nebūs. Karam tagad ir cita 
seja. Valsts aizsardzība joprojām ir un paliek viens 
no svarīgākajiem katra pilsoņa pienākumiem. Iedo
māties, ka mēs uz NATO rēķina izbrauksim cauri, – 
tā būtu liekēžu attieksme.

I.T.  Zemnieciska viltība? Tas ir mūsu na
cionālajā  mentalitātē. 

A.R. Es tam īsti nepiekrītu! Domāju, esam pie
rādījuši, ka latvieši ir labi karotāji.

Piemēram, kā Cēsu un Valmieras skolnieki cī
nījās Cēsu kaujās 1919. gadā. Paskatieties tā laika 
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bildes! Ko jūs tur redzat? Jaunajiem puišiem zāba
 ku nav, bikses saplīsušas, visiem nav pat ieroču! 
Vai mēs aizdomājamies – ar ko viņi uzvarēja šo 
cīņu? Vai tiešām viņi uzvarēja tikai ar savu trūcīgo 
apgādi? Nē, viņi uzvarēja ar savu gribasspēku!

I.T.  Gribasspēks  bija,  arī  angļu  ieroči  un 
igauņu  palīdzība  bija.

A.R. Protams! Ar to es gribu teikt – ja mēs 
vieglprātīgi izturamies pret savas valsts aizsardzību, 
tas nozīmē, ka automātiski vieglprātīgi izturamies 
arī pret savas valsts neatkarību. Šo lietu mūsdienu 
pasaulē neviens nevienam nedāvina! Izlaist no ro
kām vieglāk, bet tad bieži ir par vēlu.

I.T.  Jā, mums ir, var teikt, atļauts veidot 
un  aizstāvēt  savu  valsti;  ja  mēs  to  nedarām, 

tad  mums  to  var  arī  atņemt  –  sak’,  tiem  jau 
pašiem  nevajag.

A.R.  Tieši tā! Turklāt jāsaprot – karš nav nele
ģitīms! Karš ir leģitīms starptautisko attiecību risi
nāšanas veids. To paredz arī starptautiski doku
menti, kas leģitimē konkrētus kara vešanas paņē
mienus. Iedomāties, ka dzīvojam uz vientuļas salas, 
kur ir tikai mūžīga saule un pavasaris un nekad 
nebūs vētras, – manuprāt, ir ļoti liela kļūda!

I.T.  Baidos,  ka  tā  ir  visai  izplatīta.  Bet, 
ja karš ir neizbēgama realitāte, tad armiju ga
tavo  karam!

A.R. Armiju gatavo militāram konfliktam. Vien
mēr būs ierobežoti politiskie mērķi, kuru sasnieg
šanai armija būs vajadzīga.

I.T.  Paldies  par  sarunu!

Latvia in a Changing Security Environment

Summary of the conversation with the Advisor and Head of the Bureau of the Minister of Defence
of the Republic of Latvia Airis Rikveilis about the contemporary world and the place of Latvia in it.
Interviewer – Executive Director of the “Military Review” Ivars Tirans, 07. 07. 2009.

Since the collapse of the Soviet Union, within the context of the last 17 years, the situation in the 
world has changed. The modern conflict has changed. Rupert Smith, the former Vice Commander of the 
NATO force in Europe, thinks that the war type of the previous centuries does not exist anymore. There 
is no industrial war among two or several industrial countries, now it is war amongst people.

A multipolar security system is forming in the world. 
The modern war proves that the end of military operations almost never means the end of the political 

process. It is impossible to withdraw military conflict from the political process. At the moment we arrive 
at a military conflict, we must understand that the political process has reached a point when it cannot 
be resolved without a military conflict. The military constitutes only one phase of the political process, 
therefore, it is impossible to resolve contemporary conflicts by sheer use of armed force.

A characteristic trait of a contemporary conflict: a rapid overrun of the territory with a following 
principal challenge – how to leave the territory and pass it over to a civil rule.

Undeniably, the understanding of the right and wrong of the Western and Islamic worlds differs – both 
in everyday life, politics and religion. Nevertheless, we have got a nice example of democracy. Turkey is 
a good proof that the political system has nothing to do with the ruling religion.

True hegemonic powers and real builders of the situation still understand that small states have got 
their needs. This cannot be always said about Russia who applies two much force against poorly armed 
adversaries. This is neither noble nor stately, but more an unnecessary use of unreasonable strategy.

Though NATO is our security warrant, Latvia has not been freed from the task to be able to defend 
itself. A responsible approach to the state defence issues means a responsible attitude to the independence 
of the state. Independence has never been a gift. Nowadays, we cannot pretend to be living on a lonely 
island or in a peaceful oasis when conflicts happen in the world. It would have been a big mistake.

We must understand that war is not illegitimate; it is an internationally recognised way of resolving 
international relations. It is also defined by the International Law.
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Aizsardzības sistēmas restrukturizācija
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Restrukturizācijas
metodiskā bāze

Daži sākotnējie uzskati. 2008. gada Valsts 
aizsardzības koncepcija (VAK) nedod skaidru atbildi 
par NBS vietu valsts drošības sistēmā. Aizsardzības 
struktūra jāpārveido bez mūsdienīgas Valsts mili
tārās stratēģijas (VMS) konceptuālās bāzes, kas pa
matotos uz kompleksās nākotnes (Multiple Future) 
izpētes gala versiju un NATO jauno stratēģijas kon
ceptu. Restrukturizācija jāveic, izvirzot tādus NBS 
attīstības mērķus, kuriem būtu reāli resursi, un 
pamatojoties uz Baltijas valstu sadarbību un kopējo 
plānošanas metodiku.

Loģiska ir Lietuvas plānošanas sistēma. Ar lī
dzīgu finansējumu aizsardzībā lietuvieši sasnieguši 
būtiski labākas kaujas spējas.1 

Daži skaitļi. 2008. gadā kaimiņvalsts aizsar
dzības budžets bija 1,� miljardi litu, kas ir aptuveni 
285 miljoni latu. Bruņoto spēku personālsastāvs ir 
aptuveni 15 500 cilvēku. No tiem Sauszemes spē
 kus (SZS) veido aptuveni 5800  cilvēku, Gaisa spē
 kos (GS) ir aptuveni 1000 cilvēku, bet Jūras spēkos 
(JS) – 700 cilvēku. Lietuvas Brīvprātīgo aizsardzības 
spēkos (Zemessardzē) ir aptuveni 4�00 cilvēku. 
Pārējā armijas daļa ir militārā policija, loģistikas 
vienības, mācību centri u. c. Tādējādi Lietuvā un 
Latvijā ar apmēram vienādu finansējumu sasniegtas 
dažādas bruņoto spēku kaujas spējas. 

Pēc	2009.	gada	�.	jūnija	vēlēšanām	valdība	sākusi	izvērtēt	ministriju	darbu,	šā	gada	budžeta	auditu	un	
iespējas	par	aptuveni	�00	miljoniem	latu	samazināt	budžeta	izdevumus.	Eksperti	ieteica	sākumā	no-
teikt	ministriju	darbības	mērķus,	pēc	tam	izvērtēt	un	salīdzināt	pašreizējo	un	nepieciešamo	struktūru,	
lai	sasniegtu	šos	mērķus.	Tas	attiecas	arī	uz	aizsardzības	struktūru,	pirmām	kārtām	uz	Nacionālajiem	
bruņotajiem	spēkiem	(NBS).	
Paziņojumi	 samazināt	 NBS	 dalību	 Ziemeļatlantijas	 līguma	 organizācijas	 (North Atlantic Treaty Orga-
nisation – NATO)	un	Eiropas	Savienības	(ES)	kolektīvajos	spēkos	liecina,	ka	valsts	aizsardzības	struk-
tūrās	 situācija	 ir	 nopietna.	 Vienlaikus	 paziņojums	 par	 varbūtēju	 iespēju	 atjaunot	 obligāto	 militāro	
dienestu	 (OMD)	 neatbilst	 Latvijas	 uzticībai	 kolektīvās	 aizsardzības	 principam,	 jo	 OMD	 karavīrus	
neizmanto	 starptautiskajās	 operācijās	 un	 citās	 NATO	 un	 ES	 kolektīvās	 aizsardzības	 struktūrās.	 OMD	
saliedē	 sabiedrību,	 krīzes	 situācijā	 dod	 izdzīvošanas	 iespējas	 jauniešiem,	 palielina	 valsts	 pašaizsar-
dzības	potenciālu,	bet	gan	Šveices,	gan	Somijas,	gan	citu	neitrālo	valstu	piemēri	ar	OMD	liecina,	ka	ir	
nepieciešami	lieli	resursi,	lai	uzturētu	šādu	sistēmu.	Jāatceras	arī,	ka	20�0.	gadā	plānots	vēl	samazināt	
budžetu.
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Salīdzinājumam var minēt arī militārās izglī
tības sistēmu – Lietuvas Kara akadēmijā ir trīs 
bakalaura un divas maģistra studiju programmas, 
kuras nodrošina sešas katedras un augsti kvali
ficēts akadēmiskais personāls, ko veido aptuveni 
60 cilvēku. Bakalaura programmas absolvē vidēji 
tikai 50 karavīru gadā. Lietuva uzskata, ka karavīru 
izglītība ir prioritāra. Kaimiņvalsts pozīcija sakrīt 
ar NATO kopējo pozīciju.

Var analizēt un atrast loģisku un pamatotu 
skaidrojumu Baltijas valstu NBS kaujas spēju atšķi
rībām, taču raksta autors rosina vēlreiz precizēt 
un skaidri formulēt VMS konceptu vai aizsardzības 
pamatprincipu.

Vispirms plānošanas pieņēmumi. NATO un 
ES izdarījusi līdzīgus secinājumus. Pirmkārt, kara 
draudi Eiropā ir likvidēti. Otrkārt, neviena valsts 
nespēj pati saviem spēkiem risināt mūsdienu sarež
ģītās problēmas drošības jomā. Treškārt, izveidot 
un pilnīgot krīzes pārvaldīšanas sistēmu ir NATO 
un ES galvenais mērķis. 

Otrkārt, politiskās vadlīnijas. Pamatnostād
 nes ir minētas aizsardzības jomas normatīvajos 
aktos, tikai tās ir jāprecizē. Latvija iestājās NATO, 
jo, pirmkārt, tic kolektīvajiem aizsardzības princi
piem, otrkārt, tai nav alternatīvas saglabāt neat
karību. Piemēram, Krievijas–Gruzijas militārais 
konflikts. Gruzijas opozīcija paziņo, ka aizsardzībai 
velti iztērēts miljards dolāru, bet pozīcija pavēsta – 
līdzvērtīgai cīņai ar Krieviju vajadzētu 6–8 mil
jardus eiro, lai izveidotu BS, un tikpat daudz, lai 
tos uzturētu. 

Vadlīnijās var uzsvērt, ka potenciālo agresoru 
attur Latvijas dalība starptautiskajās organizācijās 
NATO un ES. Valsts gatavo NBS pirmām kārtām 
dalībai kolektīvajos aizsardzības spēkos. Mums 
jābūt gataviem vajadzības gadījumā piedalīties 
NATO teritorijas aizsardzībā, ieskaitot Baltijas 
valstu teritoriju. Var akcentēt arī NBS dalību starp
tautiskajās operācijās un iekšējās drošības jautā
jumu risināšanā.

Treškārt, valsts centienu (ambīciju) līmenis. 
ES darba grupa aizsardzības jautājumos ieteica 
katrai ES valstij noteikt savus centienus. Pavisam 
ir definēti seši līmeņi. Tikai Amerikas Savienotās 
Valstis (ASV) darbojas augstākajā līmenī – uzņe
 mas atbildību par drošību visā pasaulē. Latvija un 
daudzas citas valstis darbojas zemākajā līmenī – uz 
starptautiskajām operācijām (SO) nosūta atseviš
 ķas vienības un apakšvienības, bez kaujas atbalsta 
un kaujas nodrošinājuma vienībām. Galvenais ir 
valsts centienu līmeņa atbilstība valsts resursiem.

Tie ir galvenie pieņēmumi, kas pēc būtības 
sakrīt ar Lietuvas loģiski pamatotiem uzskatiem 
un kas nepieciešami, lai plānotu NBS. 

Papildu pieņēmumi. Pirmkārt, Latvijā krīzes 
apstākļos pieaug varbūtība, ka varētu atkārtoties 
tādas masu nekārtības kā šā gada 1�. janvārī un 
palielināties kriminālo noziegumu skaits.2 Otrkārt, 
globalizācijas laikmetā pastāv liela varbūtība, ka 
varētu pieaugt emigrantu skaits. Tāpat pieaug 
iekšējās drošības riski. Treškārt, policijas darbības 
spēja (kapacitāte) nav pietiekama. Ceturtkārt, NBS 
nedrīkst veikt policejiskas funkcijas, ja valstī nav 
ieviests ārkārtas stāvoklis.

Igaunija izstrādāja un mēģināja parlamentā 
pieņemt normatīvo aktu grozījumus, kas ļautu 
atsevišķos iedzīvotāju nemieru gadījumos kār
tības uzturēšanai izmantot BS. Igaunijas prezi
dents Tomass Hendriks Ilvess 2009. gada 1. jūlijā 
uzlicis veto parlamenta pieņemtajiem grozījumiem 
Kriminālkodeksā un vairākos citos likumos, kas 
starp citu paredz izmantot bruņoto spēku palī
dzību masu nemieru apspiešanā.� 

Prezidenta kancelejas paziņojumā uzsvērts, 
ka prezidents atbalsta tādu noziegumu novēršanu 
un to cilvēku sodīšanu, kuri iestājas pret Igaunijas 
neatkarību, teritoriālo vienotību un konstitucio
nālo kārtību. 

“Taču šo mērķu labad nedrīkst upurēt Igauniju 
kā demokrātisku valsti vai pavirši ierobežot brīvas 
sabiedrības pamatprincipus – tiesības pulcēties, 
publiski kritizēt valsts varu, radoši izpausties vai uz 
zinātniskiem pamatiem izdarīt secinājumus, kuri 
neatbilst vispārizplatītajam viedoklim,” uzsvēris 
T. H. Ilvess. Šos likumu grozījumus jau iepriekš asi 
kritizējuši daudzi Igaunijas politiķi, tiesību zinātņu 
eksperti un žurnālisti. Latvijā vajadzētu izmantot 
Igaunijas pieredzi un atcerēties, ka NBS nedrīkst 
veikt policejiskas funkcijas. 

Tādējādi var noteikt galvenos uzdevumus. 
 Pirmkārt, NBS galvenais uzdevums ir piedalīties ko
lektīvajā aizsardzībā. Otrkārt, Zemessardzes (ZS) 
galvenais uzdevums ir palīdzēt uzturēt valsts iek
šējo drošību, veikt uzņemošās valsts pienākumus, 
kā arī Latvijas iedzīvotāju patriotiskā audzināšana. 
Labs iekšējās aizsardzības un iedzīvotāju patrio
tiskās audzināšanas piemērs Latvijā ir kādreizējā 
Aizsargu organizācija4, bet ZS nedrīkst būt NBS 
sastāvā, jo demokrātiskās valstīs nevar izmantot 
savus NBS pret saviem iedzīvotājiem, veicot poli
cejiskas funkcijas.

No iepriekš minētā loģiski izriet šādi  priekš
likumi:
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1. NBS galvenie uzdevumi un darbība balstās uz 
pieņemto FG (NBS attīstības mērķu) izpildi, 
dalību NATO un ES kolektīvajos aizsardzības 
spēkos, kā arī valsts krīzes pārvaldīšanā. 

2. NBS Apvienotā štāba (AŠ) galvenie mērķi ir 
organizēt un vadīt FG izpildi, gatavot vienības 
kolektīvajai aizsardzībai SO, NATO Ātrās reaģē
šanas spēkos (NATO Response Force – NRF) un 
ES kaujas grupā. Tāpat AŠ uzdevums ir nodro
šināt NBS struktūrvienības – Apvienotā operā
ciju centra (AOC) – darbu.

�. ZS karavīrus iekļaut SZS sastāvā, dažus virs
niekus atstāt ZS kā konsultantus. Pašlaik ZS 
dien profesionālā dienesta karavīri (aptuveni 
600 karavīru) un zemessargi, kas var būt 
arī rezerves karavīri, rezervisti vai vienkārši 
Latvijas pilsoņi. Tas daļēji mazinātu SZS gal
veno problēmu – nepieciešamā personālsastāva 
un ekipējuma trūkumu.5

4. Mācību vadības pavēlniecības (MVP) uzdevu
 mus sadalīt starp NBS AŠ un Latvijas Nacionālo 
aizsardzības akadēmiju (LNAA). Akadēmija at
bildētu par karavīru individuālo sagatavošanu, 
pirmām kārtām par virsnieku sagatavošanu, 
bet NBS AŠ gatavotu vienības kolektīvajiem 
aizsardzības spēkiem, pirmām kārtām starp
tautiskajām operācijām.
Piebilde. Priekšlikums var skanēt nedaudz 

citādi. MVP sastāvā ir LNAA, un MVP komandieris 
ir vienlaikus LNAA rektors. NBS iekšienē var šo 
situāciju interpretēt dažādi, bet, lai izsniegtu ES un 
valstī atzītus diplomus, jābūt ES Boloņas līgumam 
un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas nor
matīvajiem aktiem atbilstošai augstskolai – LNAA 
un akadēmijas rektoram, kas pārstāvēs LNAA 
Latvijas Rektoru padomē un kopā ar akadēmijas 
pasniedzējiem un kadetiem pārstāvēs LNAA Bal
tijas jūras valstu militāro akadēmiju ikgadējā 
konferencē.
5. Spēku veidu komandierus var pārstāvēt attie

cīgo spēku veidu vienību komandieri.
6. Plānojot spēku veidu attīstību, akcentēt kolek

tīvo aizsardzību, piemēram, SZS – BALTBAT – 
BALTBRIG?, JS – Baltijas jūrā kopējie JS 
(BALTRON) vai kopējie ar citām NATO (ES) 
valstīm JS?, GS – kopējā NATO PGA sistēmā 
un nākotnē kopējās GS vienības utt.

7. Veidot Latvijas Nacionālo drošības akadēmiju 
(LNDA).

Secinājums. Minēto priekšlikumu īstenošana 
dotu atbildi, kāda ir NBS vieta Latvijas drošības 
sistēmā un kādi ir NBS attīstības stratēģiskie 

mērķi, ļautu loģiski sakārtot NBS uzdevumus pēc 
 prioritātēm, optimizēt NBS struktūru un būtiski 
ietaupīt resursus. 

NBS ir divas prioritātes. Pirmkārt, piedalī
ties kolektīvajos spēkos – SO, NRF un ES kaujas 
grupā. Otrkārt, izveidot kvalitatīvu NBS perso
nālu – pilnīgot militāro mācību un izglītības sis
tēmu. Aizsardzības ministrijai (AM) jāoptimizē 
sava struktūra, par stratēģisko mērķi izvirzot šo 
divu NBS prioritāšu nodrošināšanu.

Piebilde. Šeit nav skartas detaļas, kur varētu 
papildus ekonomēt līdzekļus, piemēram, karavīri 
saņem atalgojumu atbilstoši savai pakāpei bez pie
maksām par amatu, dienesta automašīnu un šoferu 
skaita būtiska samazināšana, jo dienesta automa
šīnu skaits ar algotiem šoferiem rada izbrīnu pat 
bagāto Skandināvijas valstu karavīriem utt. (autors 
šos priekšlikumus izteicis, vēl būdams NBS AŠ 
priekšnieks).

latvijas Nacionālā drošības 
akadēmija

Nosakot vienas vai otras mācību vai izglītības 
iestādes nepieciešamību, sākotnēji jānoskaidro gal
venie uzdevumi, kas jārisina AM un Iekšlietu mi
nistrijas (IeM) struktūrām, jāizstrādā kvalifikācijas 
prasības personālam, pēc tam jāizvērtē, kur un kā 
sagatavot atbilstošus speciālistus.

NBS struktūrās ir nepieciešami kareivji, apakš
virsnieki (instruktori) un virsnieki. Turklāt virs
nieki dalās jaunākajos, vecākajos un augstākajos, 
ar papildu sadalījumu pa spēku veidiem. Iekšlietu 
ministrijas struktūrās ir līdzīgs sadalījums, pirmām 
kārtām virsnieku korpusam.

Detalizētāk par virsnieku korpusu gan NBS, 
gan IeM struktūrās. Latvijā uzskata, ka bērnudārza 
audzinātājai ir jābūt augstākajai izglītībai (un tas 
mūsdienās ir pareizi), savukārt jautājums ir par 
virsnieku izglītības līmeni. NBS ir noteikts, ka jau
nākajiem virsniekiem ir jābūt augstākajai izglītībai; 
lai saņemtu kapteiņa, vecākā vai augstākā virsnieka 
pakāpi, ir jābeidz atbilstoši Jaunāko štāba, Vecāko 
štāba, Apvienotā štāba vai Augstāko (ģenerāļu) 
virsnieku kursi. Šos kursus organizē gan LNAA, gan 
Baltijas Aizsardzības koledžā, gan NATO koledžā 
Romā, gan dažreiz citās valstīs, piemēram, ASV. 
Papildus var atzīmēt, ka notiek atsevišķi kursi civi
lajiem speciālistiem drošības jomā.

Loģiski, ka līdzīgai sistēmai ir jābūt arī IeM 
struktūrās. Gan rietumvalstu pieredze, gan NBS 
un policijas darba specifikas analīze nosaka, ka 
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 vajadzīgas speciālas mācību un izglītības iestādes, 
kurās sagatavotu apakšvirsniekus, jaunākos, ve
cākos un augstākos virsniekus.

Valsts augstskolās gatavo dažādus speciālistus, 
piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir 
dažādas fakultātes, universitātes sastāvā ir insti
tūti, koledžas un zinātniski pētnieciskās struktūras. 
RTU studē gan celtnieki, gan datorspeciālisti, gan 
aviācijas speciālisti, bet ir kopējā studiju metodiskā 
vadība un ir kopējās akadēmiskās katedras.

AM un IeM struktūrām ir daudz kopīgu un 
integrētu uzdevumu, piemēram, 2006. gada NATO 
Rīgas samita – augstlīmeņa sanāksmes – drošības 
un kārtības nodrošināšana; mūsdienu drošības riski: 
teroristi, masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas 
iespējas, kiberkarš, kura neitralizācijā piedalās gan 
AM, gan NBS, gan IeM personāls; dalība SO – gan 
miera ieviešanas operācijās, kas ir galvenokārt NBS 
uzdevums, gan miera uzturēšanas operācijās, kurās 
var piedalīties arī policisti, jūras un gaisa novēro
šanas sistēmu, Baltijas jūras līča kuģu, GS un IeM 
helikopteru apkalpojošais personāls. Var nosaukt 
vēl daudzus AM un IeM personāla kopējās darbības 
uzdevumus un jomas.

No minētā izriet priekšlikums veidot LNDA, 
kas būtu valsts akadēmija un pildītu AM un IeM 
pasūtījumus. Akadēmijas sastāvā vai metodiskā pār
raudzībā būtu gan Aizsardzības, gan Robežsardzes, 
gan Policijas koledžas. 

LNDA apmācāmie uzsāk Kadeta kandidāta kursu 
Alūksnes mācību centrā, kur galvenā uzmanība tiek 
veltīta jauniešu sākotnējai sagatavošanai dienēt un 
strādāt militarizētās struktūrās. Viņus iepazīstina 
gan ar reglamentiem un citiem normatīvajiem 
aktiem, gan māca rīkoties ar ieročiem, gan strādāt 
komandā, viņiem tiek veikta gan valstiskā audzi
nāšana, gan fiziskā sagatavošana.

Tālāk daļa no viņiem var turpināt saīsinātu 
vai pilnu studiju kursu koledžās savā specialitātē. 
Piemēram, Aizsardzības koledžas filiālē Cēsīs (Cēsu 
Instruktoru skola), kur daļa kadeta kandidātu var 
iziet pilnu kursu un palikt dienēt NBS seržantu 
sastāvā, bet pārējie apgūst saīsinātu kursu un tiek 
uzņemti LNDA Aizsardzības fakultātē un mācās 
četrus gadus, iegūstot militārās vadības bakalaura 
grādu dažādās specializācijās. Kvalifikācijas pra
sības, kas izstrādātas gan AM, pirmām kārtām 
NBS, gan IeM struktūrās, iesniegtas IZM un 
apstiprinātas Ministru kabinetā (MK), un atbil
stoši šīm prasībām LNDA izstrādā savas studiju 
programmas un sagatavo atbilstošus speciālistus. 
Pasūtītāji, piemēram, NBS, piedalās Valsts eksā
menu komisijā (VEK) un aktā atzīmē sagatavoto 

speciālistu atbilstību MK apstiprinātajām pra
sībām. VEK akts ir normatīvais dokuments LNDA 
darbības uzlabošanai.

LNDA ir gan dažas specializētas katedras, gan 
kopējās akadēmiskās katedras, piemēram, Tiesību 
zinātņu katedra, Eksakto zinātņu katedra, kas 
ietver tādus priekšmetus kā matemātiku, fiziku, 
statistiku, Fiziskās kultūras katedra, Krīzes pār
valdes katedra. LNDA īsteno gan bakalaura, gan 
maģistra studiju programmas. Tajā darbojas kopēja 
doktorantūra, kas gan balstās, gan atbalsta zināt
nisko darbu LNDA Zinātņu centrā.

LNDA ir savs Zinātņu centrs, kas veic pētīju
mus gan valsts iekšējās, gan ārējās drošības jau 
tājumos, ņem aktīvu dalību gan Nacionālās dro
šības koncepcijas, gan Valsts militārās stratēģijas 
izstrādē. Zinātnisko pētījumu galvenie pasūtītāji ir 
AM (pirmām kārtām NBS) un IeM struktūras. 

Finansējums. LNDA varētu finansēt IZM vai AM. 
IeM pasūta un “pērk” LNDA sagatavotos speciā
listus. Dažādās specialitātēs MK ir noteicis dažādus 
izmaksu koeficientus, un vislētāk ir gatavot juristus, 
kur koeficients ir 1, bet visdārgākā ir speciālistu 
sagatavošana aizsardzības jomā, kur MK noteiktais 
koeficients ir 6. Zinot šos koeficientus un piepra
sīto speciālistu skaitu, var aprēķināt nepieciešamās 
summas. Vienlaikus ir noteikts pasūtījuma minimā
lais speciālistu skaits, jo, piemēram, gatavot vienu 
speciālistu var, bet tas ir dārgi, jo viņam vajag 
īstenot savu studiju programmu.

Koledžas varētu būt atbilstošās ministrijas 
finansējumā, un LNDA veiktu koledžu metodisko 
vadību, kaut gan šis jautājums ir jāpēta detalizētāk. 
Tas attiecas arī uz pārējiem jautājumiem, jo kon
ceptuāli LNDA izveide izskatās loģisks solis.

Kopsavilkums

Aizsardzības	sistēmas	restrukturizācija

Rakstā ir izteikti trīs būtiski priekšlikumi. 
Pirmkārt, piedāvāts aizsardzības sistēmas resursus 
koncentrēt NBS galveno uzdevumu izpildei. Autors 
loģiski pamato, ka NBS ir divas galvenās priori
tātes, pirmkārt, dalība  kolektīvajos  spēkos: SO, 
NRF un ES kaujas grupā, otrkārt, kvalitatīvs NBS 
personāls  – pilnveidot militārās mācību un izglī
tības sistēmu. AM struktūrai ir jāoptimizē sava 
struktūra, par stratēģisko mērķi izvirzot šo divu 
galveno NBS prioritāšu nodrošināšanu.

Otrkārt, izteikts un pamatots priekšlikums 
veidot LNDA, kas būtu valsts akadēmija un pildītu 
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Restructuring of the Defence System

Three essential proposals are formulated in this article. The first proposal is to concentrate all the 
resources of the defence system for the implementation of the principal tasks of the NAF. The author 
gives a logical substantiation for the two main priorities of the NAF: firstly, participation in the collec
tive force – International Operations, NRF and EU Battle Group; secondly, qualitative NAF personnel – to 
improve the system of military training and education. The Ministry of Defence must optimise its structure 
setting the provision of these two NAF priorities as the strategic goal.

Secondly, a proposal has been formulated and substantiated to form the Latvian National Security 
Academy (LNSA). It would be a state academy and execute the orders of Ministry of Defence and Ministry of 
Interior. Academy should comprise or supervise both the Defence and Border guard, and Policy College.

Thirdly, with the decline of the internal security in Latvia, the principal task of the Land Guard (LG) 
is to help in the provision of the internal security of the state, in accomplishing the tasks defined for 
the receiving country and in the patriotic education of the inhabitants of Latvia. Latvia has got a good 
example for the provision of internal security and patriotic education – the Guard Organisation before 
the Soviet occupation. The LG must not be incorporated in the NAF because democratic states must not 
use their NAF against their own inhabitants. Land Guard soldiers can be included in the structure of 
the Land Force with some officers remaining in the status of consultants. Presently, several hundreds of 
the professional soldiers and land guards are serving in LG. They can be reserve soldiers, reservists or 
just citizens of Latvia. That would allow for lessening the main problem of the Land Force – lack of the 
necessary staff and equipment. 

AtsAuces

1 Pieejams: http://skatiens.lv/zinas/latvija/280�2009latvijas_un_lietuvas_brunoto_speku_salidz
2 Imants Vīksne. Līdz rudenim Zemessardzei jākļūst rīcībspējīgai. Neatkarīgā Rīta Avīze, 17. 06. 2009., 7. lpp.
 Pieejams: http://www.nra.lv 
� Igaunijas prezidents uzliek veto likumu grozījumiem par bruņoto spēku izmantošanu masu nemieru apspiešanā.
 Pieejams: http://www.bns.lv
4 Kārļa Krēsliņa prezentācija 2009. gada 12. jūnijā Aizsardzības struktūras restrukturizācija.
5 NBS komandiera ģenerālmajora Jura Maklakova prezentācija 2009. gada 29. maija seminārā NBS vieta Latvijas drošības sistēmā.
6 Kārļa Krēsliņa prezentācija 2009. gada 12. jūnijā Aizsardzības struktūras restrukturizācija.
7 NBS komandiera prezentācija 2009. gada 29. maija seminārā NBS vieta Latvijas drošības sistēmā.

AM un IeM pasūtījumus. Gan Aizsardzības, gan 
Robežsardzes, gan Policijas koledžas būtu akadē
mijas sastāvā vai metodiskā pārraudzībā. 

Treškārt, pasliktinoties Latvijas iekšējai dro
šības situācijai, ZS galvenais uzdevums ir palīdzēt 
uzturēt valsts iekšējo drošību, veikt uzņemošās 
valsts noteiktos uzdevumus un Latvijas iedzīvotāju 
patriotiskā audzināšana. Latvijā ir labs piemērs 
valsts iekšējās aizsardzības nodrošināšanai un 
iedzīvotāju patriotiskajai audzināšanai – Aizsargu 

organizācija6, bet ZS nedrīkst būt NBS sastāvā, jo 
demokrātiskās valstīs nevar izmantot savus NBS 
pret saviem iedzīvotājiem. ZS karavīrus iekļaut 
SZS sastāvā, atstājot dažus virsniekus ZS konsul
tantu statusā. Tagad ZS dien vairāki simti profe
sionālā dienesta karavīru un zemessargi, kas var 
būt arī rezerves karavīri, rezervisti vai vienkārši 
Latvijas pilsoņi. Tas ļautu daļēji mazināt SZS gal
veno problēmu – nepieciešamā personālsastāva un 
ekipējuma trūkumu.7
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Civilās krīžu pārvarēšanas
misiju un personāla statusa
attīstība

Viena no Eiropas Drošības un aizsardzības po
litikas (EDAP) civilās krīžu pārvarēšanas būtiskā
kajām un redzamākajām izpausmēm ir Eiropas 
Savienības (ES) civilās misijas. Lai arī sākumā 
veidot EDAP mudināja vēlme attīstīt ES militā
rās spējas, praksē EDAP ietvaros ES sākusi un īs
tenojusi daudz vairāk civilo misiju nekā militāro 
operāciju. Turklāt ES civilo misiju skaits turpina 
strauji augt un aptvert arvien plašākus ģeogrāfis
kos reģionus.1 

EDAP pasludināta par darboties spējīgu 
2001. gada decembrī, kad Lākenas Eiropadome 
(European Council) noteica, ka “[..] Savienība tagad 
ir spējīga īstenot dažas krīžu pārvarēšanas operā
cijas [..]”.2 Vairāki eksperti kritizēja šādu lēmumu, 
nodēvēja to par pāragru un politisku manevru un 
uzsvēra, ka EDAP izmantošana bez nepieciešama
jām spējām var nodarīt vēl lielāku kaitējumu.� Citi 
savukārt apgalvoja, ka, ilgāk atliekot EDAP īsteno
šanu, būtu nosūtīti nepareizi signāli, īpaši vidē, kas 
valdīja pēc 2001. gada 11. septembra.4 Tāpēc jau 
neilgi pēc Lākenas Eiropadomes ES augstais pār
stāvis Kopējās ārlietu un drošības politikas (KĀDP) 
jomā Havjers Solana (Xavier Solana) rosināja pār
baudīt EDAP, “jo tas ir vienīgais veids, kā noskaid
rot, vai tā patiesi ir darboties spējīga”.5 Viņš pie
dāvāja izvērst divas diezgan nelielas operācijas ES 

eiropas Drošības un
aizsardzības politikas
civilās krīžu
pārvarēšanas misijas
un to tiesiskais
regulējums
Stella Ankrava

stratēģiski svarīgā reģionā Balkānos: policijas mi
siju Bosnijā un Hercegovinā, kas pārņemtu Apvie
notās Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautiskās 
policijas darba grupas funkcijas, kā arī ES militāro 
operāciju bijušās Dienvidslāvijas Republikā Maķe
donijā (turpmāk tekstā – Maķedonija), pārņemot 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) ope
rāciju Amber Fox.6 2002. gada 18. februārī ES ār
lietu ministri vienojās, ka ES spēj pārņemt ANO 
Starptautiskās policijas darba grupas funkcijas 
Bosnijā un Hercegovinā no 200�. gada 1. janvāra.7 
ES policijas misija Bosnijā un Hercegovinā EUPM 
(European Union Police Mission), kuru sāka īstenot 
tajā pašā datumā, kļuva par pirmo EDAP krīžu 
pārvarēšanas misiju. Pirmo EDAP militāro ope
rāciju Concordia, kuru īstenoja Maķedonijā, sāka 
200�. gada �1. martā.

ES civilo spēju attīstības, kā arī civilo misiju 
pamatā ir 2000. gada Feiras Eiropadomē noteiktās 
četras ES civilās krīžu pārvarēšanas prioritārās jo
mas – policija, likuma vara, civilā administrācija un 
civilā aizsardzība.8 Vēlāk ES šim sarakstam pievie
noja arī uzraudzību un atbalstu ES īpašajiem pār
stāvjiem.9 Lai labāk izprastu ES civilo misiju dar
bības sfēras, katra no jomām aplūkota sīkāk.

Policija.  Pēc neatlaidīgas Francijas, Itālijas un 
Spānijas prasības policiju noteica kā pirmo civi
lās krīžu pārvarēšanas prioritāro jomu.10 Feiras 
Eiropadome arī identificēja konkrētus mērķus: līdz 
200�. gadam ES dalībvalstīm jāspēj nosūtīt 5000 po
licistu starptautiskajās misijās, no tiem 1000 jābūt 
gataviem sākt darbu misijās �0 dienu laikā.11 Kopš 
tā laika policija ir attīstījusies kā galvenā ES civilās 
krīžu pārvarēšanas joma.12 ES arī attīstījusi spējas 
īstenot vairākas policijas misijas vienlaikus. 
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Pastāv divi policijas misiju veidi. Pirmais veids – 
ES misijas uzdevums ir sniegt padomu, konsultāci
jas un apmācības uzņēmējvalsts policijai, arī uzrau
dzīt vietējo policiju. Otrs veids – t. s. aizvietošanas 
misijas, kurās starptautiskie spēki veic izpildvaras 
funkcijas.1� Attīstot aizvietošanas misijas, īpašu 
uzmanību ES pievērsa spējai ātri izvērst misijas. 
2001. gadā Gēteborgas Eiropadome pieņēma polici
jas rīcības plānu, kas kā prioritāti noteica policijas 
misiju plānošanu un vadību politiski stratēģiskajā 
līmenī, arī spēju ātri izvērst misijas.14 Vairākās ES 
dalībvalstīs izveidoja dažādus elementus, kas palī
dzētu ES ātri izvērst misijas, piemēram, Eiropas 
Žandarmērijas spēkus un Integrētās policijas vie
nības, ko izmantotu aizvietošanas misiju sākuma 
posmā.15 Integrētās policijas vienības pirmo reizi 
minētas Feiras Eiropadomē, kura tās definēja kā 
“robustus, ātri izvietojamus, fleksiblus un savie
tojamus spēkus, kas spēj pildīt izpildvaras uzde
vumus, lai atjaunotu likumu un kārtību nestabi
lās situācijās”.16 Šādas vienības izvietot paredzēts 
galvenokārt valstīs, kurās tikai tādu civilo policiju, 
kas neveic izpildvaras funkcijas, izvietot sabiedris
kās drošības problēmu un vāju valsts institūciju dēļ 
būtu pārāk riskanti.17 Eiropas Žandarmērijas spē
kus izveidoja Francija, Itālija, Spānija, Nīderlande 
un Portugāle – valstis, kurās jau bija specializētās 
policijas (policija ar militāru statusu) spēki. 

Lai būtu lielāka ES civilās krīžu pārvarēšanas 
efektivitāte un ātri izvērstu misijas, ES sākotnē
jās spējas krīzes rajonā izvietot civilo policiju pa
pildinātas ar spējām iesaistīties konfliktā ātrāk un 
izvietotas specializētās policijas vienības ar izpild
varas funkcijām. Līdz ar to ES policijas spēku klāt
būtne krīzes vietā bija nodrošināta, pirms kļuva 
iespējams izvietot civilo policiju. Praksē Eiropas 
Žandarmērijas spēki gan vēl nav izvietoti nevienā 
ES civilās krīžu pārvarēšanas misijā, savukārt 
Integrētās policijas vienības pašlaik izmanto ES 
likuma varas misijā Kosovā (EULEX Kosovo), kurai 
ir daļējas izpildvaras tiesības.

Likuma vara. Centieni atbalstīt uzticamas un fun
kcionējošas krimināltiesību sistēmas izveidošanu ir 
veiksmīgi tikai tad, ja policijas spēkus atbalsta efek
tīva tiesu un ieslodzījuma vietu sistēma.18 ES no
lēma ar EDAP instrumentu palīdzību stiprināt šīs in
stitūcijas, nepieciešamības gadījumā arī īslaicīgi tās 
aizstāt. Tāpēc Gēteborgas Eiropadome likuma varu 
noteica kā otro prioritāro civilās krīžu pārvarēšanas 
jomu. Eiropadome arī izvirzīja konkrētus sasniedza
mos mērķus, proti, ES dalībvalstīm kopā jānosaka 
200 misijās izvietojami eksperti (tiesneši, prokurori, 
ieslodzījuma vietu administrācijas eksperti).19 

ES pieredze Balkānos rāda – lai pildītu neesošu 
vai savas funkcijas veikt nespējīgu valsts struktūru 
darbu, galvenokārt likuma un kārtības, arī ieslodzī
juma vietu sistēmas jomā, sākumā var būt nepie
ciešams aizstāt šīs struktūras. Tā rezultātā starp
tautisko spēku pārstāvji – prokurori, tiesneši un 
cietumu administrācijas pārstāvji – uzņemas vie
tējo institūciju funkcijas un panāk, ka īsteno li
kuma varas pamatprincipus.20 Pēc vietējo institū
ciju darbības atjaunošanas ES misijas eksperti no 
izpildvaras funkcijām pāriet uz konsultāciju, pa
domu un apmācību sniegšanu vietējām institūci
jām vai arī uzrauga šo institūciju darbību. Šos divus 
likuma varas misiju veidus paredz arī ES 200�. gadā 
pieņemtā likuma varas misiju koncepcija.21 

Civilā administrācija. Bieži visai sarežģītie so
ciālie, etniskie, kultūras, ekonomiskie un politiskie 
apstākļi nosaka nepieciešamību ne tikai pēc poli
cijas un tieslietu sistēmas, bet arī vietējās admi
nistrācijas saskaņotas darbības. Civilās administrā
cijas jomā Gēteborgas Eiropadome nenoteica tik 
konkrētus sasniedzamos mērķus kā policijas un 
likuma varas jomā. Tomēr ES dalībvalstis vienojās 
brīvprātīgi izveidot ātri izvietojamu ekspertu sa
rakstu, kuri spētu īstenot plašu uzdevumu spektru, 
piemēram, reģistrēt īpašumus, organizēt vēlēšanas, 
iekasēt nodokļus, sniegt sociālos un medicīniskos 
pakalpojumus un izveidot infrastruktūru.22 ES arī 
izstrādājusi civilās administrācijas misiju vadlīni
jas, kurās akcentēta funkcionējošas administratī
vās sistēmas izveidošana, vienlaikus iespējami ātri 
veicot pāreju uz vietējo institūciju atbildību.2� ES 
īstenotā pārejas administrācija pamatnostādnēs 
raksturota kā “krīzes pārvarēšanas operācijas ietva
ros izveidotu institūciju, atbalsta vienību, aģentu 
vai funkcionējošu varas iestāžu kopums, lai uz 
laiku uzņemtos parasto administratīvo uzdevumu 
veikšanu”24. 

Šaurā izpratnē civilā administrācija nozīmē cen
trālās, reģionālās un vietējās pārvaldības institū
cijas un ietver mērķi attīstīt un veicināt šo insti
tūciju darbību efektivitāti pēc valsts pārvaldes un 
pašpārvaldes vispārīgiem principiem. Ziemeļvalstīs 
atbalstīta plašāka jēdziena interpretācija, pēc ku
ras civilā administrācija ietver arī nevalstiskās or
ganizācijas, masu medijus un politiskās partijas.25 
Iespējams, tieši šī ES dalībvalstu nevienprātība par 
to, kas tieši saprotams ar jēdzienu “civilā adminis
trācija”, kavējusi izvērst atsevišķu EDAP civilo mi
siju šajā jomā. Līdz 2009. gada aprīlim ES nav izvēr
susi nevienu civilās administrācijas misiju. Tātad šī 
ir viena no civilās krīžu pārvarēšanas jomām, kurā 
nākotnē var izvērst EDAP civilās misijas.
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Civilā aizsardzība. Vairākas dalībvalstis apšaubī
jušas civilās aizsardzības izdalīšanu kā atsevišķu ci
vilās krīžu pārvarēšanas prioritāro jomu un uzsvē
rušas, ka to var iekļaut civilās administrācijas jomā. 
Arī Eiropas Komisija (EK) iebilda civilās aizsardzī
bas iekļaušanai EDAP un argumentēja, ka bieži ci
vilā aizsardzība ir saistīta ar humanitāro palīdzību, 
tāpēc tai nevajadzētu kļūt atkarīgai no politisku 
lēmumu pieņemšanas un šī aizsardzība būtu jā
sniedz neitrāli pēc nepieciešamības.26 Neskatoties 
uz šiem argumentiem, civilo aizsardzību iekļāva 
civilās krīžu pārvarēšanas prioritārajās jomās un 
tai noteica sasniedzamos mērķus, kurus arī izpil
dīja: ES dalībvalstis noteica divas līdz trīs novēr
tēšanas un koordinācijas vienības, kurās katrā ir 
10 eksperti, kuri var doties misijā trīs līdz septiņu 
stundu laikā, arī 2000 cilvēku lielas komandas un 
vairākus specializētos dienestus, ko var izvietot ne
dēļas laikā. Šī prioritārā joma arī paredzēja, ka pie
lāgos nacionālos civilās aizsardzības un glābšanas 
mehānismus, lai krīžu laikā un pēc tam sniegtu 
atbalstu humanitārās palīdzības sniedzējiem, pie
mēram, lai sniegtu tūlītēju atbalstu cietušo iedzī
votāju izdzīvošanai un aizsardzībai.27 

Neilgi pēc Gēteborgas Eiropadomes lēmuma iz
veidoja Kopienas civilās aizsardzības mehānismu.28 
To finansē no EK humanitārās palīdzības budžeta. 
Kā civilās aizsardzības instrumentu šo mehāmismu 
var izmantot gan ES valstīs, gan EK ārējās darbībās 
humanitārās palīdzības ietvaros. Līdz ar šī mehā
nisma pieņemšanu noteikts, ka Padome var izvēlē
ties starp diviem civilās aizsardzības veidiem. Tā var 
izlemt īstenot intervenci tikai otrā pīlāra ietvaros, 
izmantojot Padomes krīžu pārvarēšanas civilo as
pektu koordinācijas mehānismā minētos dalībvalstu 
resursus, vai arī aktivizēt Eiropas Kopienas mehā
nismu, tādējādi veicinot pastiprinātu sadarbību ci
vilās aizsardzības sniegšanas intervencēs.29

Līdzīgi kā civilās administrācijas gadījumā, arī 
civilās aizsardzības jomā ES nav izvērsusi nevienu 
atsevišķu EDAP misiju un, šķiet, EDAP ietvaros nav 
arī attīstījusi spējas šajā jomā. Reaģējot uz ārkārtas 
situāciju ES teritorijā vai ārpus tās, praksē izmanto 
Eiropas Kopienas mehānismu. Tas liek domāt, ka ES 
arī turpmāk neplāno EDAP ietvaros īpaši pievērsties 
spēju attīstībai civilās aizsardzības jomā. Lai gan ci
vilā aizsardzība noteikta kā viena no EDAP civilās 
krīžu pārvarēšanas jomām, ES labprātīgi atstājusi 
šo jomu EK kompetencē. Tā kā EK izstrādātā sis
tēma civilās aizsardzības jomā ir visai plaša, šķiet 
pietiekami laba un efektīva, liekas, nav nepiecieša
mības mainīt situāciju. No otras puses, lai nākotnē 
neierobežotu potenciālo civilās aizsardzības jomas 

 attīstību arī EDAP ietvaros, nebūtu arī jāsteidzas 
formāli to izņemt no civilās krīžu pārvarēšanas 
prioritāro jomu saraksta. Turklāt, iespējams, tieši 
civilajai aizsardzībai ir īpašas iespējas nākotnē attīs
tīties straujāk, jo 2008. gada decembrī Eiropadomes 
apstiprinātais Ziņojums par Eiropas drošības stratē
ģijas īstenošanu kā jaunus apdraudējumus min glo
bālo sasilšanu un vides pasliktināšanos.�0 

Papildus šīm četrām civilās krīžu pārvarēša
nas prioritārajām jomām 200�. gadā ES nolēma 
izmantot arī uzraudzības misijas.�1 ES uzraudzī
bas misijas jēdziens izstrādāts, balstoties uz pie
redzi, kas gūta pirmajā EDAP civilās krīžu pār
varēšanas misijā – ES policijas misijā Bosnijā un 
Hercegovinā (EUPM). Nolemts, ka šādu misiju mēr
ķis būtu paplašināt ES uzraudzības spējas un tās 
varētu izmantot visās krīžu pārvarēšanas stadijās. 
Uzraudzības misijas definētas kā “misijas, kuru pri
mārais uzdevums ir novērot, uzraudzīt un ziņot 
nosūtošajai organizācijai par vispārējo un drošības 
situāciju uzņemošajā valstī vai arī saskaņā ar no
teikto vienošanos”�2. 

Arī 2004. gada jūnijā pieņemtais EDAP Civilo 
aspektu rīcības plāns noteica, ka “ES tālāk attīstīs 
savas spējas īstenot uzraudzības misijas. Tas varētu 
būt konkrēts veids, kā uzlabot tās klātbūtni, pirms 
rodas konflikts, kā arī konflikta laikā un pēc tā”.�� 
Kā iespējamās uzraudzības misiju darbības jomas 
minētas uzticības veicināšana, palīdzība nelielu 
konfliktu risināšanā un mazināšanā, robežu uzrau
dzība, bēgļu atgriešanās uzraudzība, cilvēktiesību 
uzraudzība, atbruņošanās uzraudzība, arī demobi
lizācijas un likuma varas uzraudzība.�4 Dokuments 
nodala “uzraudzības misijas” un “uzraudzības veik
šanu” – pēdējo identificē kā darbību, ko var īstenot 
dažādās EDAP misijās. Piemēram, uzraudzīt vietējo 
policiju bija viens no ES policijas misijas Bosnijā 
un Hercegovinā uzdevumiem, lai gan EUPM pati 
nebija uzraudzības misija. Lai gan uzraudzības mi
sijas pēc savas darbības jomas var būt atšķirīgas, 
tām nav tiesību īstenot piespiedu varu, tās nevar 
veikt inspekcijas un nav iesaistītas programmu īs
tenošanā. Uzraudzības misijas raksturo objektīvā 
jeb neitrālā nostāja un vairāk reaģējošais, nevis 
proaktīvais raksturs.�5

Lai gan pastāv jau piecas EDAP civilo misiju 
darbības sfēras, ES nolēma paplašināt EDAP ci
vilo misiju darbības sfēras. Šādu lēmumu veici
nāja gan pirmajā EDAP civilajā misijā Bosnijā un 
Hercegovinā gūtā pieredze, gan 200�. gada de
cembrī pieņemtā Eiropas drošības stratēģija, kas 
 noteica jaunos ES apdraudējumus un rosināja vai
rāk izmantot ES civilās spējas, lai tos novērstu.�6 
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Tāpēc 2004. gadā pieņemtais EDAP Civilo aspektu 
rīcības plāns noteica: 

“[..] kļuvis skaidrs, ka ES papildus jau esošajām 
spējām jāattīsta spējas integrētā veidā izvērst mul
tifunkcionālas civilās krīžu pārvarēšanas misijas. 
Katras ES civilās krīžu pārvarēšanas “komplekta” 
izmērs, sastāvs un precīzās funkcijas būs atkarī
gas no specifiskajām vajadzībām. Neiedalot kate
gorijās saskaņā ar iepriekš noteiktām jomām, katra 
civilā misija atbildīs ekspertīzei, kas nepieciešama, 
lai vislabāk atrisinātu katru konkrēto krīzes situā
ciju. Tas ES operācijām ļautu būt visaptverošām, 
fleksiblākām un spējīgām vieglāk piemēroties spe
cifiskās situācijas vajadzībām. Šī jau ir izrādījusies 
par ļoti svarīgu prasību operācijās, kas ietver gan 
policijas, gan likuma varas elementus.”�7

Plāns norādīja, ka ES būs jāpaplašina eksper
tīze, uz kuras balstās krīžu pārvarēšanas misijas. 
Norādīts, ka ES misijām īpaši noderīga varētu būt 
ekspertīze cilvēktiesību, politikas, drošības sektora 
reformas, starpniecības un robežu kontroles sfērā, 
arī atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrāci
jas jomā un mediju politikā.�8 Noteikts arī, ka ES 
jādarbojas, lai rastu šo jomu ekspertus, kurus ie
kļaut nākamajās civilās krīžu pārvarēšanas misijās. 
Šo ekspertīzi arī izmanto, lai sniegtu atbalstu ES 
īpašajiem pārstāvjiem.

Var secināt, ka 2004. gadā sākās otrā fāze ci
vilās krīžu pārvarēšanas misiju un personāla attīs
tībā. Šajā laikā ievērojami paplašināta EDAP civilo 
misiju darbības sfēra un uzdevumi, attiecīgi – ta
jās strādājošo ekspertu darbības jomas. Tās vairs 
neaptvēra tikai policijas vai likuma varas eksper
tīzi šaurākā nozīmē, saprotot ar to galvenokārt 
tiesu varu, prokuratūru un ieslodzījuma vietu ad
ministrāciju. ES paziņoja: lai efektīvi spētu atbil

dēt uz apdraudējumiem, civilās krīžu pārvarēša
nas jomā nepieciešama daudz plašāka ekspertīze. 
Sākts darbs pie šādas ekspertīzes un spēju attīs
tības. Vienlaikus izskanēja arī kritika, ka civilās 
krīžu pārvarēšanas prioritātes attiecas tikai uz ES 
Padomes (Eiropadomes) kompetences jomām, ievē
rojot EK aktivitātes, un šāda aktivitāšu nodalīšana 
ir mākslīga.�9 Tāpat paustas bažas, ka civilās krīžu 
pārvarēšanas prioritāšu sarakstā nav iekļauti so
ciālie un veselības jautājumi, lai gan tie ir dabiska 
civilās administrācijas sastāvdaļa.

Sasaistot 200�. gada Eiropas drošības stratēģi
jas un 2008. gada Ziņojuma par Eiropas drošības 
stratēģijas īstenošanu noteiktos apdraudējumus 
ar galvenajām EDAP civilās krīžu pārvarēšanas jo
mām, var izveidot tabulu, kas atspoguļo iespējamās 
EDAP krīžu pārvarēšanas misiju darbības jomas, 
atbildot uz potenciālajiem draudiem.

Nākamajos gados ES ievērojami attīstīja spējas 
civilo misiju izvēršanā. ES arī izvērsa misijas ār
pus Eiropas – Āfrikā, Tuvajos Austrumos un Āzijā. 
Lai atbildētu uz katras situācijas specifiskajām va
jadzībām, ES izvērstās civilās misijas kļuva eksper
tīzes ziņā aizvien vairāk atšķirīgas. Piemēram, ES 
izvērsa Integrēto likuma varas misiju Irākā, kuras 
laikā veikta kopīga policistu un tiesu varas pār
stāvju apmācība, drošības sektora reformu misijas 
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) un 
GvinejāBisavā, kā arī ES uzraudzības misiju Ačē 
ar uzdevumiem atbruņošanās, demobilizācijas un 
reintegrācijas jomā.40 

Sešu gadu laikā kopš 200�. gada, kad kā pirmā 
EDAP civilās krīžu pārvarēšanas misija sākta EUPM 
Bosnijā un Hercegovinā, EDAP civilo misiju skaits 
ir strauji audzis, un tās izvērstas dažādās pasaules 
vietās. Līdz 2009. gada aprīlim EDAP ietvaros ES 

ES civilās misijas

Apdraudējumi
Policijas misijas

Likuma varas 
misijas

Civilās 
administrācijas 

misijas

Civilās 
aizsardzības 

misijas

Uzraudzības 
misijas

Terorisms X X

Masu iznīcināšanas ieroči X

Reģionālie konflikti X X X X X

Izirstošas valstis X X X X X

Organizētā noziedzība X X X

Pirātisms X

Globālā sasilšana, vides pasliktināšanās X X

Informācijas sistēmu un enerģijas 
piegādes apdraudējumi

X
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izvērsusi 22 civilās misijas un militārās operāci
jas Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Tuvajos Austrumos.41 
Trīspadsmit – tātad vairāk nekā puse – no tām ir 
civilās misijas, sešas – militārās operācijas, trīs – 
jauktās civilmilitārās misijas. 2009. gada aprīlī no 
22 operācijām un misijām īsteno 1�, pārējās ir pa
beigtas. No 1� pašlaik īstenotajām misijām asto
ņas ir civilās misijas, trīs – militārās operācijas, 
divas – civilmilitārās misijas. Šīs misijas un ope
rācijas norisinās Eiropā, Āzijā, Āfrikā un Tuvajos 
Austrumos. Tajās kopā izvietoti vairāk nekā �000 
civilo ekspertu.42 

Sākumā ES civilās misijas un militārās operā
cijas bija skaidri nodalītas, taču pēdējos gados tās 
arvien vairāk satuvinās. Viens no iemesliem – ES 
ir paplašinājusi un dažādojusi civilo misiju un mi
litāro operāciju darbības sfēras. Piemēram, dro
šības sektora atbalstā iesaistīti gan civilie, gan 
militārie ES eksperti, tādējādi šīs misijas uzskatā
mas par jauktām civilmilitārajām operācijām. Līdz 
2009. gada aprīlim ES īstenojusi trīs šādas civilmi
litārās operācijas: ES atbalsta rīcību AMIS II, ku
ras laikā ES civilie un militārie eksperti atbalstī
juši Āfrikas Savienību misijā Sudānā AMIS II, ES 
drošības sektora reformu misiju Kongo DR (EUSEC 
Congo DR) un ES drošības sektora reformu misiju 
GvinejāBisavā (EUSSR Guinea-Bissau).

ES līdz šim īstenojusi policijas, likuma varas un 
uzraudzības misijas, kas arī sniegušas atbalstu ES 
īpašajiem pārstāvjiem, taču civilās administrācijas 
un civilās aizsardzības misijas nav sāktas. Viens no 
skaidrojumiem ir tāds, ka civilā administrācija ir sa
režģīts jēdziens, nav vienprātības, ko tādas misijas 
ietvertu. Daži eksperti uzskata, ka šādām misijām 
būtu jāpalīdz izveidot centrālās un pašvaldību pār
valdības struktūras, kamēr citi domā, ka tām vaja
dzētu iesaistīties visu sabiedrības sektoru attīstībā, 
sākot ar valdības institūcijām un administrāciju, 
beidzot ar pilsonisko sabiedrību.4� 

Visbiežāk ES īstenojusi policijas misijas. Sešu 
gadu laikā ES izvērsusi septiņas policijas misijas: 
EUPM Bosnijā un Hercegovinā, EUPOL Proxima un 
EUPAT Maķedonijā, EUPOL Kinshasa Kinšasā un 
EUPOL Congo DR Kongo Demokrātiskajā Repub
likā, EUPOL COPPS (EU Police Mission in the Pales-
tinian Territories) palestīniešu teritorijās un EUPOL 
Afghanistan Afganistānā. Policijas misijas bija do
minējošās EDAP civilās misijas vairākus gadus, līdz 
pakāpeniski ES sāka arī likuma varas misijas. Līdz 
2009. gada aprīlim ES īstenojusi vai turpina īstenot 
trīs likuma varas misijas. Pirmā misija likuma varas 
jomā (EUJUST Themis) sākta 2004. gadā un īste
nota Gruzijā. 2005. gadā sākta ES integrētā likuma 

varas misija Irākā (EUJUST LEX), bet 2008. gadā – 
līdz šim lielākā EDAP civilā misija Kosovā (EULEX 
Kosovo), kuras laikā Kosovā izvietoti vairāk nekā 
2000 civilo ekspertu, arī četras integrētās policijas 
vienības. Šī misija darbojas policijas, tiesu varas un 
muitas jomā. Nepieciešamības gadījumā tai ir arī 
tiesības aizstāt vietējās institūcijas. 

Tāpat ES īstenojusi vai turpina īstenot trīs uz
raudzības misijas EDAP ietvaros un vienu EK fi
nansētu uzraudzības misiju robežu atbalsta jomā. 
2005. un 2006. gadā ES īstenoja Ačes uzraudzības 
misiju Indonēzijā (AMM – Aceh Monitoring Mission). 
Uzdevums bija uzraudzīt Indonēzijas valdības un 
Ačes Atbrīvošanās kustības parakstītā miera lī
guma dažādu aspektu īstenošanu. 2005. gadā arī 
sākta robežu atbalsta misija (EUBAM Rafah), kuras 
uzdevums ir uzraudzīt Izraēlas un Palestīniešu paš
pārvaldes 2005. gada 15. novembrī parakstītā pār
vietošanās un piekļūšanas līguma īstenošanu Rafas 
robežšķērsošanas punktā uz Gazas un Ēģiptes robe
žas. Papildus civilajām EDAP misijām, kuras finansē 
no KĀDP budžeta, īsteno arī EK finansēto robežu 
atbalsta misiju uz Moldovas un Ukrainas robežas. 
Savukārt 2008. gada 1. oktobrī izvērsta ES uzrau
dzības misija Gruzijā (EUMM Georgia). Misija sākta 
pēc 2008. gada augusta Gruzijas un Krievijas kara. 
Tās uzdevums ir uzraudzīt Francijas un Krievijas 
prezidentu 2008. gada 12. augustā parakstītās Sešu 
punktu vienošanās īstenošanu, civilās pārvaldes 
normalizācijas procesu, iekšēji pārvietoto personu 
un bēgļu atgriešanos, veicināt saspīlējuma mazinā
šanos, sekmēt iesaistīto pušu sadarbību un īstenot 
citus uzticību veicinošus pasākumus.

EDAP civilo misiju attīstības process, tāpat kā 
civilā krīžu pārvarēšana kopumā, joprojām atrodas 
nemitīgā attīstībā. Tomēr var secināt, ka pašlaik 
pieci galvenie EDAP civilo misiju uzdevumi ir:
 stabilizācija – šo uzdevumu var veikt gan EDAP 

militārās operācijas, gan, ja situācija ļauj, pie
mēram, policijas misijas. Krīzes vietā militāro 
operāciju un civilo misiju iespējams izvērst arī 
vienlaikus. Stabilizācija ir, piemēram, viens no 
ES uzraudzības misijas Gruzijā EUMM Georgia 
uzdevumiem;

 reformu stiprināšana – šis ir viens no sarežģī
tākajiem EDAP civilo misiju uzdevumiem. Gal
venais mērķis ir veicināt noteiktas valsts darbības 
jomas reformu, restrukturizāciju vai izveidoša
nu. Bieži šīs reformas saistītas ar drošības sekto
ru, piemēram, aizsardzību vai policiju. Lai izpil
dītu šo uzdevumu, EDAP misijas galvenokārt 
sniedz padomus, konsultācijas, apmācības, veic 
inspekcijas vai uzraudzību pār valsts darbībām. 
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Restrukturizācija bieži ir ilgtermiņa uzdevums. 
Lai to panāktu, var būt nepieciešams gan poli
tisks spiediens uz valsti, gan uz citu spēlētā
ju, piemēram, ES dalībvalstu vai EK divpusēja 
iesaiste un palīdzība. Savukārt galvenais EDAP 
misijas mērķis ir palīdzēt noteikt reformu vir
zību un uzraudzīt, lai tās būtu īstenotas, tādē
jādi izvairoties no reformu apstādināšanas vai 
pārtraukšanas. Šādas misijas ir, piemēram, ES 
policijas misijas Afganistānā, palestīniešu teri
torijās, Kongo DR un Bosnijā un Hercegovinā, 
likuma varas misija Kosovā EULEX Kosovo un 
Gruzijā EUJUST Themis, arī drošības sektora 
atbalsta misijas Kongo DR un GvinejāBisavā;

 uzraudzība – tā izpaužas galvenokārt kā no
teikta līguma vai vienošanās izpildes uzraudzī
ba. Šādos gadījumos ES var arī aicināt pieda
līties konflikta noregulēšanas mehānismā, kas 
saistīts ar līgumā noteikto pušu saistību inter
pretāciju. Šādas misijas ir, piemēram, ES uzrau
dzības misija Gruzijā, ES uzraudzības misija 
Ačē un ES robežu atbalsta misija palestīniešu 
teritorijās EUBAM Rafah;

 aizvietošana – civilā EDAP misija uz laiku pār
ņem tās funkcijas, kuras normālos apstākļos ir 
vietējo institūciju kompetencē. Misija var pār
ņemt gan drošības sektora, piemēram, policijas, 
funkcijas, gan likuma varas jomas – tiesnešu, 
prokuroru, ieslodzījuma vietu pārvaldes – funk
cijas. Aizvietošanu var īstenot arī vieglākā for
mā, piemēram, izmantot tiesības grozīt vai 
atcelt vietējo institūciju lēmumus. Pašlaik vie
nīgā ES civilā misija, kurai ir tiesības aizstāt 
vietējās institūcijas, ir ES likuma varas misija 
Kosovā EULEX Kosovo;

 atbalsts krīžu pārvarēšanas organizācijām – 
ES jau sākumā noteica, ka krīžu pārvarēšanas 
instrumentus varēs izmantot arī starptautisko 
organizāciju, piemēram, ANO, EDSO un Āfrikas 
Savienības darbības atbalstam krīžu pārvarēša
nas jomā. Šajā gadījumā ES sniedz tikai praktis
ku atbalstu, jo galvenā atbildība gulstas uz otru 
organizāciju. ES var sniegt atbalstu, īstenojot 
neatkarīgu misiju, kas tajā pašā laikā papildi
na otras organizācijas darbību vai misiju, vai 
arī uzreiz nodot savu misiju otras organizācijas 
pakļautībā, vienlaikus tomēr saglabājot ES iek
šējo komandķēdi. Šādas otrās kategorijas pie
mērs ir ES atbalsta misija AMIS II, kuras laikā 
ES sniedza atbalstu Āfrikas Savienības misijai 
Sudānā.
Var secināt, ka ar dažiem nelieliem izņēmumiem 

EDAP civilās misijas veic galvenokārt padomdevēja, 

konsultēšanas un spēju stiprināšanas uzdevumus. 
Tādējādi tās pirmām kārtām sniedz atbalstu uzņē
mējvalsts struktūrām. Šīs misijas nepiemēro fizisku 
spēku vai materiālus ierobežojumus, bet gan veic 
novērošanu, arī lēmumu normalizāciju un to labo
jumus.44 Vispirms misija rūpīgi novēro, kā vietējo 
varas iestāžu pārstāvji pilda savu darbu, un sniedz 
par to ziņojumus. Saņemto informāciju izvērtē un 
nosaka neatbilstības ES “labajai praksei”. Pēc tam 
par trūkumiem informē uzņēmējvalsts institūcijas 
un aicina novērst minētās problēmas.45 

Lai gan kritiķi ik pa laikam pārmet ES “labās 
prakses” uztiepšanu citām valstīm, jāatceras, ka vai
rumā gadījumu uzņēmējvalstis pašas ir lūgušas ES 
ekspertīzi, tāpēc labprāt pieņem tās padomus. Ir arī 
gadījumi, kad iekšējo politisko nesaskaņu dēļ uzņē
mējvalsts valdība nevar vienoties par reformu īste
nošanu. Tā ir, piemēram, Bosnijā un Hercegovinā, 
kur Serbu republika politisku iemeslu dēļ novilcina 
policijas reformas īstenošanu, vai GvinejāBisavā, 
kur armijas vadību neapmierina ar ES palīdzību iz
strādātās Nacionālās drošības sektora reformas stra
tēģija. Protams, viens no svarīgākajiem ES misiju 
uzdevumiem ir līdztekus ES “labās prakses” nodo
šanai vairot vietējo amatpersonu atbildību par savu 
darbu un tiem, kuru labā viņi strādā, arī spējas pre
toties politiskās iejaukšanās mēģinājumiem, jo tikai 
tādā gadījumā misijas darbs ir efektīvs un rezultāti 
paliekoši. 

ES dalībvalstu vidū pastāv diezgan liela vien
prātība, ka misijām ar aizvietošanas jeb izpildvaras 
mandātu būtu jāpaliek par izņēmumu.46 Tomēr jā
uzsver, ka pasaulē nav pārāk izplatīta prakse anar
hijas apstākļos pilnībā vai daļēji pārņemt kādas 
valsts funkcijas. Tāpēc spējas ārkārtas gadījumos 
veikt šādus uzdevumus ir ievērojama civilās EDAP 
specifika. 

Ievērojot EDAP būtību, kā arī ES dalībvalstu rī
cībā esošos visai ierobežotos cilvēkresursus un mi
siju diezgan lielās izmaksas, EDAP civilajām misi
jām vajadzētu būt laika ziņā ierobežotām. EDAP 
civilās misijas būtu galvenokārt jāizmanto, lai ES 
savu interešu reģionos ātrāk sasniegtu vēlamo iz
nākumu un radītu apstākļus tā ilgtspējībai. Viens 
no civilo misiju mērķiem ir arī nepieciešamības ga
dījumā radīt apstākļus citu spēlētāju, piemēram, 
EK, iesaistei pēc misijas beigām. Tādējādi brīdī, kad 
iesaiste EDAP ietvaros vairs nebūtu nepieciešama, 
šie spēlētāji varētu turpināt vai daļēji pārņemt 
EDAP misijas darbu noteiktās jomās. Piemēram, 
pēc ES policijas misijas Maķedonijā beigām tās 
 uzdevumus pārņēma EK, kas valstī īstenoja vairā
kas programmas policijas jomā.47 
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Arī Latvija kā ES dalībvalsts iesaistās EDAP 
civilajās krīžu pārvarēšanas misijās, lai īstenotu 
ES kopīgos mērķus. Līdz 2009. gada aprīlim mūsu 
valsts ar civilajiem ekspertiem piedalījusies šādās 
ES civilajās misijās: ES policijas misijā Bosnijā un 
Hercegovinā, ES policijas misijā Maķedonijā, ES 
policijas misijā Afganistānā, ES likuma varas mi
sijā Kosovā, ES likuma varas misijā Gruzijā, ES 
Integrētajā likuma varas misijā Irākā, ES uzraudzī
bas misijā Gruzijā, arī Eiropas Komisijas īstenotajā 
ES robežu atbalsta misijā Moldovā un Ukrainā. 

Tā kā starptautiskās misijas notiek konflikta 
vai pēckonflikta reģionos, nepieciešami augsti kva
lificēti eksperti, kuri spētu pildīt šo misiju uzdevu
mus un kuri dotu atbalstu, lai uzlabotu situāciju 
dažādās jomās – sniegtu palīdzību arī organizē
tās noziedzības apkarošanā, ieroču, munīcijas un 
narkotisko vielu nelegālās aprites novēršanā, cil
vēku tirdzniecības novēršanā un citās jomās. Tāpēc 
starptautiskajās misijās Latvija cenšas virzīt labā
kos speciālistus. 2008. gada beigās dalībai ES mi
sijās mūsu valsts nosūtīja vairāk nekā 20 civilo 
ekspertu – policistus, to skaitā kinologus, robež
sargus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) amatpersonas, muitas ekspertus, diplo
mātus. ES likuma varas misijās Gruzijā un Irākā 
Latvija piedalījās ar tiesu varas pārstāvi (tiesnesi) 
un cilvēktiesību ekspertu. 

Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās 
misijās regulē vairāki tiesību akti. Iespēju pieda
līties starptautiskajās misijās un operācijās poli
cistiem paredz likuma Par policiju 8. pants,48 ro
bežsargiem – Robežsardzes likuma 5.¹pants,49 bet 
VUGD amatpersonām – Ugunsdrošības un uguns
dzēsības likuma50 2�.¹panta trešā daļa. Šis pants 
Ministru kabinetam (MK) deleģē tiesības noteikt 
kārtību, kādā VUGD amatpersonas ar speciālajām 
dienesta pakāpēm nosūta starptautiskajās misijās 
un operācijās, arī nosacījumus attiecīgās amatper
sonas dalībai šajās misijās un operācijās un dalības 
finansēšanas kārtību. 

Detalizēta kārtība policistu un robežsargu da
lībai starptautiskajās misijās un operācijās bija no
teikta MK 2006. gada 2�. maija noteikumos Nr. 422 
Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus no-
sūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā 
arī dalības finansēšanas kārtība51. Tomēr šie notei
kumi neregulēja citu civilo ekspertu dalības kār
tību starptautiskajās misijās un operācijās. Daļēji 
šis trūkums novērsts, kad 2007. gada 22. maijā pie
ņēma MK noteikumus Nr. �40 Kārtība, kādā Valsts 
 robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām 

un dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās 
misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kār-
tība52 (turpmāk – MK noteikumi Nr. �40). Šie notei
kumi, pēc kuru apstiprināšanas spēku zaudēja MK 
2006. gada 2�. maija noteikumi Nr. 422, papildus 
robežsargu un policistu dalībai starptautiskajās mi
sijās noteica kārtību, kādā VUGD amatpersonas pie
dalās starptautiskajās misijās un operācijās. Tāpat 
jaunie noteikumi paredzēja iespēju starptautiskajās 
misijās nosūtīt robežsargus kinologus ar dienesta 
suņiem. Tobrīd šie speciālisti bija īpaši pieprasīti ES 
robežu atbalsta misijā Moldovā un Ukrainā, vēlāk 
arī citās ES civilajās misijās, piemēram, ES likuma 
varas misijā Kosovā.

Tā kā starptautisko misiju un operāciju, arī 
EDAP civilo misiju, uzdevumi arvien dažādojas un 
to izpildei nepieciešama arvien plašāka ekspertīze 
un tā kā mūsu valsts šajās misijās papildus policijas 
un robežsardzes ekspertiem piedalās ar citiem civi
lajiem ekspertiem, bija svarīgi līdzīgu detalizētu kār
tību noteikt arī citu civilo ekspertu dalībai starptau
tiskajās misijās un operācijās. 2009. gada 1�. janvārī 
MK apstiprināja noteikumus Nr. �5 Kārtība, kādā 
civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, 
un dalības finansēšanas kārtība5� (turpmāk – MK 
noteikumi Nr. �5). Tie regulē kārtību, kādā valsts 
pārvaldes un tiesu varas pārstāvji, prokuratūras ies
tāžu pārstāvji, Ārlietu ministrijas pārstāvji un arī 
privātpersonas piedalās starptautiskajās misijās.54 
Var secināt, ka pašlaik Latvijas normatīvajos aktos 
regulēta kārtība, kādā faktiski visi civilie eksperti 
piedalās starptautiskajās misijās.

Salīdzinot MK noteikumus Nr. �40, kas regulē 
policistu, robežsargu un VUGD amatpersonu da
lību starptautiskajās misijās, un MK noteikumus 
Nr. �5, kas regulē civilo ekspertu dalību starptau
tiskajās misijās, vērojamas gan vairākas kopīgas pa
zīmes, gan dažas atšķirības.

Vispirms jāakcentē, ka MK noteikumu Nr. �5 
par civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 
apstiprināšana neatceļ MK noteikumus Nr. �40 
par policistu, robežsargu un VUGD amatpersonu 
dalību starptautiskajās misijās. Lai gan noteikumi 
Nr. �5 ir jaunāki, tie ir vispārīgi, kamēr noteikumi 
Nr. �40, lai arī vecāki, ir specializēti, jo attiecas ti
kai uz Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu 
amatpersonām.

Abi noteikumi reglamentē prasības eksper
tiem, kurus var nosūtīt starptautiskajās misijās 
un operācijās; gadījumus, kad ekspertus atsauc 
no starptautiskajām misijām un operācijām; gadī
jumus, kad eksperti var atteikties no starptautis
kajām misijām un operācijām; arī starptautiskajās 
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misijās un operācijās nosūtīto ekspertu tiesības un 
garantijas, starptautisko misiju un operāciju finan
sēšanas kārtību. Abi normu kopumi arī paredz, ka 
dalība starptautiskajās misijās ir brīvprātīga. 

Atšķirībā no MK noteikumiem Nr. �5 MK no
teikumi Nr. �40 min specifisku prasību, ka amat
personu nosūta starptautiskajā misijā, ja tā ir nodie
nējusi iestādē (Valsts robežsardzē, Valsts policijā vai 
VUGD) vismaz piecus gadus.55 Grūti izprast šādas 
prasības pamatojumu, ja nu vienīgi tādējādi mēģi
nāts panākt, ka starptautiskajās misijās nosūta kva
lificētu un pieredzējušu personālu. Šāda prasība var 
šķist diskriminējoša, salīdzinot ar MK noteikumiem 
Nr. �5, kas civilajiem ekspertiem neizvirza nekādus 
priekšnoteikumus par minimāli nostrādāto laiku at
tiecīgajā iestādē. Ja ir runa par centieniem nodro
šināt kompetenci un pieredzi, tas pats būtu attieci
nāms arī uz citiem civilajiem ekspertiem, piemēram, 
uz tiesnešiem un prokuroriem. Tā kā vismaz EDAP 
civilās misijas jebkurā gadījumā veic ES dalībvalstu 
piedāvātā personāla atlasi, šāds noteikums var šķist 
pārāk ierobežojošs, īpaši ievērojot ES arvien pieau
gošās grūtības rast personālu EDAP civilajām misi
jām. Tas pats attiecināms uz MK noteikumu Nr. �40 
15. punktu, kas paredz, ka amatpersonu var atkār
toti nosūtīt starptautiskajā misijā vai operācijā ne 
agrāk kā pēc gada.56 MK noteikumi Nr. �5 šādu ie
robežojumu nesatur.

Abi MK noteikumi reglamentē, ka ekspertu at
sauc no starptautiskās misijas, ja viņš izdarījis no
ziedzīgu nodarījumu. Lai izvairītos no iespējamiem 
pārpratumiem un skaidrības labad, MK noteiku
mos Nr. �40 būtu vēlams iekļaut līdzīgu formulē
jumu, kāds ir MK noteikumos Nr. �5, kas precizē, 
ka ekspertu atsauc tad, ja viņa izdarītais noziedzī
gais nodarījums ir sodāms pēc Latvijas Republikas 
Krimināllikuma.57 Tāpat MK noteikumu Nr. �40 
5. punktu, kas nosaka prasības, kādām jāatbilst 
amatpersonai, lai to varētu nosūtīt starptautiskajās 
operācijās, būtu svarīgi papildināt ar nosacījumu 
nepieciešamības gadījumā spēt saņemt attiecīga lī
meņa speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam 
un sertifikātu darbam ar NATO vai ES klasificēto 
informāciju, jo šādas atļaujas prasa faktiski visās 
EDAP civilajās misijās. 

Cits eksperta atsaukšanas iemesls, šķiet, dod 
zināmu priekšroku Iekšlietu ministrijas padotības 
iestāžu amatpersonām. MK noteikumi Nr. �5 pa
redz, ka civilo ekspertu atsauc, ja misijas laikā izda
rījis pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko 
dalību starptautiskajā misijā,58 savukārt analogs 
MK noteikumu Nr. �40 punkts paredz, ka amat
personu atsauc, ja tā izdarījusi dienesta disciplī
nas pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko 
dalību starptautiskajā misijā vai operācijā.59 Tādē
jādi, šķiet, policistu, robežsargu un VUGD amat
personu atsaukšanas gadījumus, balstoties uz šo 
punktu, interpretē šaurāk nekā civilo ekspertu at
saukšanas gadījumus. 

Vēl viena būtiska atšķirība – MK noteikumi 
Nr. �40 noteic, ka pēc atgriešanās no starptautis
kās misijas vai operācijas amatpersonai ir tiesības 
ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu.60 Šis ir 
svarīgs noteikums, kas civilajam ekspertam garantē, 
ka dalība starptautiskajā misijā nekaitēs karjerai un 
profesionālajai izaugsmei, tāpēc šāda norma MK no
teikumos Nr. �5 būtu vēlama un nepieciešama. Vēl 
vairāk, gan MK noteikumi Nr. �5, gan MK notei
kumi Nr. �40 būtu jāpapildina un jāparedz, ka da
lība starptautiskajās misijās vai operācijās veicina 
konkrētā eksperta karjeru. Tādējādi civilajiem ek
spertiem ne tikai tiktu sniegtas nepieciešamās ga
rantijas saistībā ar karjeru, bet arī tiktu veicināta šo 
speciālistu vēlme un motivācija piedalīties starptau
tiskajās misijās.

Lai gan līdz ar MK noteikumu Nr. �5 par civilo 
ekspertu dalību starptautiskajās misijās apstipri
nāšanu sperts liels solis Latvijas dalības EDAP ci
vilajās misijās tiesiskā regulējuma sakārtošanā, 
vēlams vairāk saskaņot tiesisko regulējumu poli
cistu, robežsargu, VUGD amatpersonu un citu ci
vilo ekspertu dalībai starptautiskajās misijās. Tādā 
veidā tiesiskais regulējums būtu pilnīgots un būtu 
novērstas būtiskas atšķirības kārtībā, kādā dažādi 
civilie eksperti piedalās starptautiskajās misijās. 
Tiesiskajā regulējumā papildus būtu jāparedz lie
lākas garantijas civilajiem ekspertiem, kas piedalās 
starptautiskajās misijās, tādējādi veicinot plašāku 
civilo ekspertu interesi, vēlmi un motivāciju pie
dalīties misijās.
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Stella Ankrava

Legal Status of European Security and Defence Policy
(continuation, beginning in the previous issue)
Status Development of Civilian Crisis Management Missions and Their Personnel

The principal tasks of the ESDP missions are those of advisors, consulting and capacity building. Thus, 
they primarily render support to the structures of the receiving country. These missions do not apply 
physical force or material restrictions, they realise observation, as well as normalisation and amendments 
of decisions.

Being an EU member state, Latvia joins the ESDP civilian crisis management missions. As international 
missions are launched in the conflict or postconflict regions, experts of high qualification are needed. At 
the end of 2008, Latvia has deployed more than 20 civilian experts in EU missions.

Latvian participation in international missions has been regulated by several legal acts – Law On 
Police, Border Guard Law, Fireprevention and Fire Extinction Law and other.

As the tasks of international missions, ESDP missions included, have been diversified and need a 
wider expertise, various other civil experts are demanded. On January 1�, 2009, the Cabinet of Ministers 
adopted Regulations defining the procedure of participation of the representatives of state administration, 
judiciary, Prosecutors’ Office, Ministry for Foreign Relations, as well as private persons, in international 
missions.

We can conclude that the procedure of participation of the civil experts in international missions has 
been defined in Latvian legislation.
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Karamāksla latvijas brīvības cīņās
(1918–1920)

atv. plkv. Georgs Stiprais

Nacionālā	karaspēka	izveidošana
Vidzemē

1919. gada janvārī Pagaidu valdība bija panā
kusi principiālu vienošanos ar Igauniju par Latvijas 
pavalstnieku apvienošanu militārajās vienībās drau
dzīgajā Igaunijas zemē. Šim karaspēkam vajadzēja 
būt neatkarīgam no vācu varas kā organizatoris
kajos, tā apbruņojuma un uzturēšanas jautājumos. 
Latvijas politiskās intereses Igaunijas valdībā pār
stāvēja kādreizējais Doles draudzes mācītājs, vēlāk 
ticības mācības skolotājs un bēgļu mācītājs Rēvelē 
(tagad – Tallina) Jānis Ramans, bet militārās sadar
bības jautājumus risināja Latvijas Pagaidu valdī
bas militārais pārstāvis Igaunijā kapteinis Jorģis 
Zemitāns, kas Rēvelē ieradās 1919. gada 10. jan
vārī.

Arī igauņi sīvi cīnījās ar lieliniekiem un pakā
peniski tos izspieda no savas zemes. Janvāra bei
gās ar vairāku tūkstošu somu brīvprātīgo palīdzību 
igauņiem izdevās padzīt sarkanos austrumos līdz 
Narvas upei un Pleskavas ezeram, bet 1. februārī 
dienvidos ar Latvijas pārstāvniecības piekrišanu 
atņemt viņiem Valku un Rūjienu ar tuvākajiem 
septiņiem pagastiem (sk. shēmu nr. 1).

Igaunijas valsts vadītājs Konstantins Petss (Päts) 
un armijas komandieris ģenerālis Johans Laidoners 
(Laidoner, bijušās Krievijas armijas pulkvedis, 
62. divīzijas štāba priekšnieks) atbalstīja un sek
mēja kapteiņa J. Zemitāna misiju. Sākotnēji vieno
jās formēt trīs pašaizsardzības rotas, kurās ietilptu 
Latvijas pilsoņi vecumā no 19 līdz �5 gadiem, un 
vēl trīs rotas, kurās būtu pilsoņi vecumā no �5 līdz 
60 gadiem. Šādas rotas izveidoja Tērbatā (tagad – 

Tartu), Rēvelē un Pērnavā, un tās uzskatāmas kā 
tautas milicija. Nedaudz vēlāk Latvijas Ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis sarunās ar Igaunijas val
dību principiāli vienojās formēt latviešu karaspēku 
Igaunijas teritorijā. Jau 18. februārī šo vienošanos 
ar Igaunijas valdību parakstīja Latvijas pārstāvji 
J. Ramans un J. Zemitāns. Saskaņā ar līgumu jaun
formējamās daļas pakļāva igauņu armijas virspa
vēlniekam, līdz apvienotais karaspēks nesasniegs 
līniju Limbaži–Valmiera–Smiltene–Alūksne. Par iz
sniegtajiem ieročiem, munīciju, pārtiku un naudas 
līdzekļiem Latvijas Pagaidu valdībai vajadzēja atlī
dzināt, kad rastos pirmā iespēja.

Jau pirms līguma oficiālās parakstīšanas igau
 ņu armijas virspavēlnieks J. Laidoners piekrita, 
ka Tērbatā formē vienu kājnieku bataljonu un 
vienu artilērijas vadu un abas vienības pakļauj 
2. igauņu divīzijas komandierim pulkvedim 
Viktoram Puskaram (Puskar). Par formējamā batal
jona komandieri iecēla pulkvedileitnantu Jūliju 
Jansonu, bet par artilērijas vada komandieri – 
virsleitnantu Arturu Dannebergu. Pēc neilga laika 
Igaunijas armijas komandieris atļāva bataljona vietā 
formēt kājnieku pulku un vienu artilērijas bateriju. 
Pulku nosauca par 1. Valmieras kājnieku pulku.

Valmieras pulka formēšana gāja strauji uz 
priekšu. 1. martā izveidoja pirmo bataljonu un par 
tā komandieri iecēla kapteini Kārli Skreiju, bet jau 
4. martā – otro bataljonu, par kura komandieri ie
cēla kapteini Kārli BojāruBajāru. Katrā batal
jonā bija četras rotas. Nākamajās dienās izveidoja 
Saimniecības rotu, sakaru un ložmetēju koman
das. Virsniekus, kas neieņēma amatus aktīvajās 
rotās, gados vecākos kareivjus un instruktorus 

II daļa.	ziemeļlatvijas karaspēka cīņas Vidzemē

Turpinājums; sākumu sk. iepriekšējā numurā
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ieskaitīja Rezerves bataljonā, par kura komandieri 
iecēla pulkvedileitnantu Krišjāni Berķi. 18. maijā 
Rezerves bataljonu pārdēvēja par 2. Cēsu kājnieku 
pulku. 

Valmieras pulka personālsastāvs nebija vien
dabīgs: aptuveni puse karavīru bija dienējuši biju
šajā Krievijas armijā, ceturtā daļa – vecajos latviešu 
strēlnieku pulkos, bet pārējie nebija dienējuši. 
Virsnieki bija diezgan jauni, ar Pirmā pasaules kara 
kauju pieredzi, tomēr teorētiski maz izglītoti. Pulkā 
ietilpa samērā daudz dažādu ieroču šķiru instruk
toru no bijušās Krievijas armijas.

Valmieras artilērijas baterijā bija tikai trīs 
šaušanai derīgi �,4 collu vieglie lauka lielgabali. 
Valmieras pulka apbruņošana arī sākās ar ievēro
jamām grūtībām. To apbruņoja ar trīslīniju krievu 
šautenēm. Automātisko ieroču bija pavisam maz: 
tikai 10 Madsena un piecas Lūisa sistēmas patšau
tenes. Ložmetēju sākumā vispār nebija. Aprīļa bei
gās pulks saņēma vēl piecas Madsena un astoņas 
Lūisa patšautenes. Trūka dažādu palīglīdzekļu – 
sapieru instrumentu, sakaru līdzekļu, transporta 
ratu u. c. [1; 2; �]

Valmieras	pulka	pirmās	kaujas

Pēc īsas apmācības 27. martā Valmieras pulks, 
kas bija vāji apbruņots un apgādāts, vairākos 
šaursliežu dzelzceļa ešelonos devās no Tērbatas 
caur Valku uz fronti austrumu virzienā, nākamās 
dienas vakarā sasniedza Melnupes tiltu, atstāja 
vagonus un apmetās tuvākajās muižās un mājās. 

28. martā pulkā bija divi bataljoni, katrā pa čet
rām kājnieku rotām; turklāt pulkā ietilpa vēl lož
metēju komanda, kājnieku izlūku komanda, sakaru 
komanda, komandanta komanda, Saimniecības 
rota, ambulance un orķestris. Pulkā bija 61 virs
nieks, 1177 instruktori un kareivji, 14 kara ierēdņi 
un četri ārsti.

Tērbatā formēšanas stadijā palika Rezerves 
bataljons un artilērijas baterija, bet Rūjienā – jāt
nieku izlūku komanda. Katram karavīram izdeva 
120 patronas šautenei. Sakaru komandā bija tikai 
divi telefona aparāti, viens komutators un 2 km 
kabeļa.

No Melnupes tilta Valmieras pulks sāka savas 
kaujas gaitas kopā ar igauņu karaspēku Alūksnes 

1. shēma. Karadarbība Ziemeļvidzemē 1919. gada janvāra otrajā pusē – februāra sākumā
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virzienā. 29. martā pulka komandieris pulkvedis 
J. Jansons izdeva savu pirmo kaujas pavēli ieņemt 
Alūksni. Operācijas plāns paredzēja pakāpeniski 
izpildīt kaujas pasākumus (sk. shēmu nr. 2).

Vispirms bija jāieņem Apes stacija un muiža, 
bet pēc tam līnija Jaunais krogs–Koruļi–Rampāņi 
un jānodibina sakari ar igauņiem, kuri darbojās 
pa kreisi no Valmieras pulka. Pulks ieņēma pozī
cijas gar Rīgas–Pleskavas šoseju pie Lūša kroga 
un Rampāņiem. �1. martā pulkā ieradās papildi
nājums – kapteiņa Kārļa Jurkas vadītā 29 vīru lielā 
Jātnieku nodaļa no Rūjienas.

Turpmāk Valmieras pulks ilgāk nekā mēnesi 
nepārtraukti cīnījās ar skaitliski pārāku pretinieku 

Apes–Mencenes–Jaunrozes–Vecrozes rajonā. Kau
jas darbības apvidus bija šķēršļots ar stāviem 
upju krastiem, dziļām gravām, kalniem un iele
jām. Uzsniga vēl dziļš sniegs, iestājās stingrs sals, 
un pulka apakšvienības varēja pārvietoties tikai pa 
ceļiem. Tāpēc pulks parasti pārvietojās divās vai tri
jās kolonnās pa dzelzceļa stigām un zemes ceļiem. 
Nepilnīgas un brīžiem novecojušas bija ziņas par 
ienaidnieka un igauņu karaspēka atrašanos un pār
vietošanos, vājie tehniskie sakari ar kaimiņu vie
nībām apgrūtināja pulka komandierim pamatotu 
lēmumu pieņemšanu. Pulka izlūkiem bija nepār
traukti jāmeklē saskarsme ar pretinieku un jāpre
cizē igauņu atrašanās vietas.

2. shēma. valmieras pulka vienību stāvoklis 29.03.–01.04.
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Artilērijas atbalstam pulkam bija piedalīti trīs 
igauņu bruņotie šaursliežu vilcieni. Rotas varēja 
doties uzbrukumā, izmantojot vilcienu bruņu aiz
segu un uguni. 2. aprīlī Apes rajonā Valmieras pulka 
rīcībā ieradās Valmieras baterija ar trim lielgaba
liem un 110 karavīriem virsleitnanta A. Danneberga 
vadībā. No šīs baterijas vēlāk izveidoja Vidzemes 
artilērijas pulku. [1; �]

Karamāksla	Valmieras	pulka	kaujas	
darbībā

Valmieras pulka sākotnējā kaujas darbība uzska
tāma par ne visai veiksmīgu. Pēc trīs nedēļu ilgas 
kaujas darbības, 18. aprīlī, pulka rotas bija zaudē
jušas jau apmēram pusi karavīru. Rotām gandrīz 
nemaz nebija automātisko ieroču, tāpēc tās nespēja 
cīnīties ar spēcīgāku pretinieku plašā frontē, īpaši 
uzbrukumā. Valmieras pulka neveiksmes skaidro
jamas ar vairākiem apstākļiem.

Augstākie vadības štābi atradās pārāk tālu no 
kaujas lauka un nespēja saskaņot savu un latviešu 
karaspēka daļu darbību un laikus reaģēt uz pār
maiņām kaujas lauka apstākļos. Igauņu 2. divīzijas 
štābs atradās Tērbatā. Tas savas pavēles Valmieras 
pulkam nodeva caur divīzijas 2. brigādi, kuras štābs 
atradās Veravā (tagad – Viru). Divīzijas komandiera 
V. Puskara pavēles bieži nesaskanēja ar pulka reālo 
stāvokli. Vēl trūka savstarpējas uzticības un izpalī
dzības starp mūsu un igauņu daļām, pulks nejuta 
savas augstākās vadības morālu atbalstu.

Igauņu 2. divīzijas komandieris Valmieras pul
 ku bija ievadījis cīņā bez jātniekiem un artilērijas, 
lai arī nebija pabeidzis to formēt un pulks bija 
slikti bruņots. Formēšanas laikā pulks vēl nebija 
pietiekami apmācīts un saliedēts. Tam trūka lauka 
artilērijas. Pulkam nebija savu operatīvo rezervju. 
Katastrofāli trūka sakaru līdzekļu. [1; �]

Ziemeļlatvijas	brigāde

Lai gan pastāvēja grūtības un bija neveiksmes, 
mūsu bruņoto spēku veidošana Ziemeļlatvijā un 
Igaunijā turpinājās. Igaunijas armijas virspavēl
nieks J. Laidoners 1919. gada �1. martā nodibināja 
Ziemeļlatvijas brigādi, kurā ieskaitīja Valmieras 
pulku, artilērijas bateriju un Rezerves bataljonu. 
Turpmāk formēt brigādes daļas viņš noteica tās 
štābam. Brigādi uzņēmās komandēt pulkvedis 
J. Zemitāns, par štāba priekšnieku iecēla pulkvedi
leitnantu Voldemāru Ozolu, par brigādes artilērijas 

priekšnieku – pulkvedileitnantu Eduardu Kalniņu, 
bet par brigādes intendantu – kara ierēdni Pēteri 
Liepiņu. 18. maijā Ziemeļlatvijas brigādes koman
dieris uzdeva pulkvedimleitnantam K. Berķim no 
Rezerves bataljona formēt 2. Cēsu kājnieku pulku, 
pie kura pāris dienu vēlāk sāka veidot 2. Cēsu 
bateriju virsleitnanta Teodora Skujenieka vadībā. 
Ziemeļlatvijas eskadronu uzdeva formēt 1. Valmie
ras pulka kapteinim K. Jurkam, bet otru eskadronu 
uzticēja ritmeistaram Oto GoldfeldamZeltiņam, 
kas ar dažiem karavīriem bija pārnācis no Baltijas 
Landesvēra uz Ziemeļlatviju. [1; 2; �]

Militāri	politiskā	situācija
�9�9.	gada	maijā

Valmieras pulks neatlaidīgi cīnījās iepriekš 
minētajā Melnupes rajonā visu aprīli un lielāko 
daļu maija. Maijā arī iestājās lūzums par labu 
nacionālajiem spēkiem. Igaunijas teritorijā pabei
dza veidot balto krievu Ziemeļu korpusu ģenerāļa 
Nikolaja Judeņiča vadībā, kas 1�. maijā sāka uzbru
kumu Jamburgas virzienā, lai ieņemtu Petrogradu 
(tagad – Sanktpēterburga). Uzbrukums sekmējās, 
un 17. maijā korpuss iegāja Jamburgā. 22. maijā 
Landesvēra un Dzelzs divīzijas vienības kopā ar 
pulkveža Jāņa Baloža brigādi atbrīvoja Rīgu no lie
liniekiem. Igauņi nekavējoties izmantoja sarkano 
apjukumu un enerģiski uzbruka vairākos virzienos. 
Jau 26. maijā viņi iegāja Pleskavā, 25. maijā ieņēma 
Ainažus, bet 26. maijā – Salacgrīvu. Vienlaikus 
igauņi kopā ar latviešu daļām, uzbrūkot no Valkas 
gar dzelzceļu uz dienvidiem, 26. maijā sasniedza 
Strenčus un Valmieru. Savukārt Valmieras pulks 
kopā ar igauņu karaspēka daļām pārgāja uzbruku
 mā 27. maijā un tajā pašā dienā ieņēma Mencenes 
muižu, bet nākamajā dienā – Apes miestu un 
Korves staciju. 29. maijā pulks nonāca Alūksnē.

Maija beigās saistībā ar Rīgas un Pleskavas ie
ņemšanu mūsu stratēģiskais stāvoklis krasi uzla
bojās. Abi ienaidnieka flangi bija apdraudēti. [1; 
2; �]

Pirmās	Cēsu	kaujas

Nedēļu pēc Rīgas ieņemšanas, 29. maijā, 
Landesvēra komandieris majors Alfrēds Flečers 
izdeva pavēli par “pēdējo triecienu” lieliniekiem 
Latvijā, izvirzoties Lubāna ezera–Peipusa ezera 
līnijā. Tā vietā, lai dotos uz Latvijas austrum
daļu pret Sarkano armiju, Landesvēram un Dzelzs 
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 divīzijai lika virzīties uz ziemeļaustrumiem – uz 
Ieriķu un Cēsu pusi.

1. jūnijā Cēsīs bija iegājušas 2. Cēsu kājnieku 
pulka apakšvienības. Dienu vēlāk tur izvietojās 
Ziemeļlatvijas brigādes štābs. Otrs šīs brigādes 
pulks – 1. Valmieras kājnieku pulks – bija iesais
tīts lielinieku armijas daļu vajāšanā.

�. igauņu divīzijai, kuru komandēja ģenerālis 
Ernsts Peders (Põdder), bet štāba priekšnieks bija 
pulkvedisleitnants Nikolajs Rēks (Reek), Igaunijas 
karaspēka virspavēlniecība kategoriski lika nelaist 
vāciešus pāri Gaujas grīvas–Siguldas–Nītaures–
Vecpiebalgas–Jaungulbenes līnijai. Vācu pavēlnie
cība negatavojās piekāpties. Brieda bruņots kon
flikts. Aizstāvēt Cēsis uzņēmās 2. Cēsu kājnieku 
pulks. Tolaik pulkā bija tikai trīs daudzmaz apmā
cītas rotas, kopā aptuveni 200 durkļu, tādēļ stei
dzīgi saformēja vēl trīs rotas no mobilizētajiem un 
brīvprātīgajiem. Vienu rotu izveidoja no Valmieras 
un Cēsu 108 vecāko klašu skolniekiem.

Nodrošinājušies ar artilērijas atbalstu, lande
svēristi naktī no 5. uz 6. jūniju sāka uzbrukumu 
Cēsīm (sk. shēmu nr. �).

Kauja ilga līdz nākamās dienas vidum. Cēsu pulks 
kopā ar igauņu bruņuvilcienu atsita uzbrukumu. 
Smagi cieta Skolnieku rota. Kad ienaidnieks atkār
toja uzbrukumu, pulks ar kauju atstāja pilsētu un 
ieņēma aizsardzības pozīcijas aiz Raunas upes. 
8. jūnijā 6. igauņu pulks ar vairāku bruņoto vilcienu 
atbalstu mēģināja atgūt Cēsis, bet nespēja.

Pretinieka panākumiem 6. jūnija kaujā pie 
Cēsīm bija vairāki nopietni iemesli. Vācieši, pir
mie pārejot uzbrukumā, pārņēma kaujas inicia
tīvu. Cēsu pulka komandieris K. Berķis gan mēģi
nāja ar virsleitnanta Arvīda Aleksandra Veitmaņa 
grupu apiet vācu kreiso flangu un piespiest viņus 
pāriet aizsardzībā, bet neizdevās. Tāpēc uzbrucēji 
varēja manevrēt ar saviem spēkiem un tos pārgru
pēt pēc vajadzības. Tikai pēdējā dienā Cēsu pulks 
saformēja dažas savas rotas, tāpēc tās nevarēja 

3. shēma. Cēsu kauja. Stāvoklis 1919. gada 6. vI.
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uzskatīt un izmantot kā pilnībā kaujai gatavas 
apakšvienības.

Igauņu–latviešu karaspēka grupējuma operatīvā 
vadība un tajā ietilpstošo vienību sadarbība nebija 
veiksmīgi organizēta. Bruņotie vilcieni, kuriem bija 
jādarbojas kā artilērijai Cēsu pulka iecirknī, nebija 
pakļauti ne tikai pulka komandierim; tie pat nebija 
pakļauti �. igauņu divīzijas komandierim. Pašā kri
tiskākajā brīdī tie aizbrauca uz Lodes staciju un 
nepiedalījās uzbrukuma atvairīšanā.

Neapmierinošu sakaru dēļ igauņu �. divīzijas 
štābs par vācu uzbrukumu uzzināja novēloti. Arī 
igauņu armijas virspavēlnieks ģenerālis J. Laido
ners nebija laikus saņēmis ziņas par kaujas gaitu, 
tāpēc viņa pieņemtais lēmums ieņemt Ieriķu dzelz
ceļa mezglu, šajā nolūkā pakļaujot �. divīzijas vadī
bai Cēsu pulku un bruņotos vilcienus, bija par vēlu 
saņemts un neatbilda patiesajai situācijai frontē. 
Ieriķu dzelzceļa mezglam bija īpaša nozīme, lai 
igauņu–latviešu karaspēka Dienvidu frontes operā
cijā nodrošinātu manevru ar rezervēm starp 2. un 
�. igauņu divīziju, izmantojot dzelzceļa Ieriķu–
Vecgulbenes atzaru. [1; �]

Lielās	Cēsu	kaujas	no	�9.	līdz	2�.	jūnijam

Pēc sabiedroto lielvalstu pārstāvju iejaukšanās 
bruņoto konfliktu pārtrauca – abas naidīgās puses 
noslēdza pamieru uz desmit dienām. Vācieši savu 
rīcību motivēja ar viņu izveidotā Andrieva Niedras 
kabineta interešu aizstāvību. Tomēr igauņu rokās 
negaidot nonākušie dokumenti atklāja vācu spēku 
virspavēlnieka Rīdigera fon der Golca nodomu 
kopā ar krievu Ziemeļu korpusu satriekt demo
krātisko Igaunijas republiku un pēc tam sagrābt 
Petrogradu.

Igaunijas armijas virspavēlnieks ģenerālis 
J. Laidoners, kas bija saņēmis Landesvēra ultimātu 
ar prasību atvilkt visu viņa pakļautībā esošo kara
spēku no Ziemeļlatvijas, pieņēma lēmumu preto
ties Landesvēra uzbrukumam ar spēku un pavēlēja 
gatavoties tam, ka Landesvērs pārtrauks pamieru 
un sāks karadarbību. Virspavēlnieka štābs izplā
noja frontes aizstāvēšanās operāciju, un 18. jūnijā 
Igaunijas Dienvidu frontes divīzijas saņēma šādus 
uzdevumus:

 �. divīzijai (ģenerālis E. Peders) Cēsu vir
zienā ar operatīvi pakļauto latviešu 2. Cēsu kāj
nieku pulku izmantot ar pēc iespējas lielākiem 
spēkiem atbalstītus bruņotos vilcienus. Kaujas 
operācijas vada Peders;

 2. divīzijai (pulkvedis V. Puskars), kurai 
operatīvi pakļauts 1. Valmieras kājnieku pulks, 
atstāt Krustpils rajonu, sapulcēties Vecgulbenes 
un Jaungulbenes rajonos, ne mazāk kā vienu 
kājnieku pulku un divus kavalērijas pulkus 
ar baterijām nosūtīt pret Landesvēru Ieriķu 
rajonā. Pamatuzdevums – aizstāvēt pret lieli
niekiem fronti no Lubānas līdz Pleskavai;
 1. divīzijai (ģenerālis Aleksandrs Tenisons 
(Tõnnisson)) 19. jūnijā sagatavot 1. pulka divus 
bataljonus un vienu artilērijas bateriju pārve
šanai uz Valku. [1]

Pirms Cēsu kaujām latviešu–igauņu apvienoto 
spēku vadība izvietojās Valmierā un daļēji Valkā. 
Ziemeļlatvijas brigādes štābs pilnā sastāvā atradās 
Valmierā, turpat izvietojās igauņu �. divīzijas štāba 
Operatīvā daļa ar štāba priekšnieku pulkvedileit
nantu N. Rēku, kas vadīja kaujas darbību patstā
vīgi. Divīzijas komandieris ģenerālis E. Peders ar 
Saimniecības daļu palika Valkā, no kurienes bija 
ērtāk vadīt un nodrošināt divīzijas apgādi, saņemt 
rezerves no citām divīzijām. Caur Valku notika sa
zināšanās ar virspavēlnieka štābu, igauņu 9. pulku 
un 2. divīziju. 

Igauņu karaspēka pavēlniecība par visbīs
tamākajiem virzieniem uzskatīja Inčukalna, 
Lielstraupes, Valmieras ceļu un Rīgas–Pleskavas 
šoseju. Uzbrūkot ar lieliem spēkiem pirmajā vir
zienā, ienaidnieks varēja pārraut 6. un 9. pulka aiz
sardzības fronti un izlauzties līdz Rūjienai. Gūstot 
panākumus otrajā virzienā, vācieši varēja ieņemt 
Raunas augstieni un atdalīt igauņu �. divīziju no 
2. divīzijas. Frontes centru gar dzelzceļu un lielceļu 
uz Valmieru uzskatīja par mazāk apdraudētu, jo te 
darbojās bruņotie vilcieni un bija vieglāk pievest 
rezerves. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, vai
rāk apdraudētajos divīzijas flangos izvietoja labāk 
apmācītos un kaujās pieredzējušos 6. un �. pulku. 
Pēc stāvokļa 19. jūnijā igauņu un latviešu daļas uz 
ziemeļiem no Cēsīm atradās šādās aizstāvēšanās 
pozīcijās.

Labajā flangā atradās igauņu �. divīzijas 9. kāj
nieku pulks, kura kreisajā flangā 2. bataljons dien
vidos no Limbažiem, bet 1. bataljons pa labi no 
tā līdz jūrai. Šī pulka priekšā Vidrižos un Lēdurgā 
atradās daļas no latviešu Limbažu komandantū
ras.

Igauņu 6. pulks atradās Gaujas labajā krastā 
Lielstraupes–Auciema–Lenču muižas rajonā. 

Divi igauņu bruņotie vilcieni stāvēja Lodes sta
cijā.
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Latviešu 2. Cēsu pulks – pēc igauņu 6. pulka 
daļu nomainīšanas 16. jūnijā – Raunas upes 
labajā krastā ieņēma aizstāvēšanās pozīcijas: 
�. bataljons – no Gaujas līdz ceļam no Bitēm uz 
Zilkalniešiem, 1. bataljons – no �. bataljona kreisā 
flanga līdz Tirziešiem. Pulka rezervē 2. bataljons, 
kājnieku izlūku komanda un komandanta koman
 da. Ložmetēju rotas Lūisa patšautenes un Madsena 
sistēmas patšautenes bija sadalītas pa rotām. 
Kaujām sākoties, Cēsu pulkā bija 2200 karavīru.

Pa kreisi no Cēsu pulka atradās igauņu 
�. pulks.

Vācu operatīvais plāns paredzēja uzbrukumu 
plašā frontē no Limbažiem līdz Raunas muižai. 
Gaujas senleja ar augstiem kokiem un krūmiem 
apaugušiem krastiem sadalīja uzbrucējus divās 
daļās – kreisajā un labajā grupā. [1]

Vācieši paredzēja dot galveno triecienu ar savu 
kreiso grupu, apejot Cēsis no rietumiem Valmieras 

virzienā. Tādēļ nolēma savus galvenos spēkus virzīt 
caur Straupi, piesedzoties ar sānsardzi, kas virzītos 
caur Limbažiem.

Sānsardzē norīkoja Dzelzs divīzijas vienu batal
jonu ar bateriju un vienu eskadronu. Sānsardzei 
pirmajai bija jāiesāk gājiens Limbažu virzienā līdz 
Bīriņu muižai, kur jāveic izlūkošana un jāmeklē 
saskare ar pretinieku Limbažu vai Straupes vir
zienā. Dzelzs divīzijas galveno spēku uzbrukuma 
sākums vācu majora Evalda fon Kleista (Kleist) 
vadībā bija paredzēts dienu vēlāk.

Savukārt vācu uzbrukumam ar labo grupu norī
koja trīs Landesvēra kolonnas (sk. shēmu nr. 4): 
kreiso (ritmeistars fon Jēna) – ar uzdevumu uzbrukt 
frontāli gar dzelzceļu un šoseju Valmieras virzienā; 
vidējo (majors fon Malmēde) – uzbrukt gar ceļu 
no Vaives dzirnavām Startu muižas virzienā; labējo 
(majors Brekelmans) – uzbrukt caur Raunu, piese
dzot fon Malmēdes labo flangu.

4. shēma. Cēsis. Pretinieka uzbrukuma virzieni
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Beidzoties pamieram, 19. jūnijā Dzelzs divīzi
jas daļas pārgāja uzbrukumā Limbažu un Straupes 
virzienā, bet pāris dienu vēlāk uzbrukumā devās 
Landesvēra baltvācu vienības, kas virzījās no Cēsīm 
uz Valmieras un Raunas pusi. 

19. un 20. jūnijā apvienotais igauņu–latviešu 
karaspēks plašā frontē pārgāja aizsardzībā un atdeva 
iniciatīvu vāciešiem. Šāda nogaidoša un ne visai 
aktīva aizstāvēšanās nebija izdevīga taktiski, bet 
nepieciešama politisku apsvērumu dēļ. Sabiedroto 
militāro misiju pārstāvji ieteica kā latviešiem, tā 
igauņiem nekādā gadījumā nesākt kaujas darbību 
pirmajiem. Sabiedrotie gribēja iegūt jaunus pierā
dījumus vācu agresivitātei.

Kaujas sākās Gaujas labajā krastā 19. jūnijā pus
dienlaikā, kad pie Vidrižiem Dzelzs divīzijas avan
gards sadūrās ar igauņu 9. pulka izlūkiem. Igauņiem 
izdevās atspiest avangardu, kas bija ieņēmis Vidrižus 
un Lādes muižu. Tikai pēc papildspēku pievilkša
nas vācieši piespieda igauņus atkāpties. 20. jūnijā 

plkst. 18.�0 igauņu �. divīzijas komandieris ģene
rālis E. Peders deva pavēli sākt karadarbību pret vācu 
karaspēku. Naktī no 20. uz 21. jūniju vācu spēki 
sāka uzbrukumu Gaujas kreisajā krastā – virzienā 
no Cēsīm uz Jaunraunu un Veselavu. Notika sma
gas cīņas pie Raunas tilta, Lodes stacijas un Liepas 
muižas. Landesvēram 21. jūnija rītā izdevās pārraut 
fronti starp 2. Cēsu pulku un �. igauņu pulku. Lai 
arī kaujā bija iesaistītas pulka rezerves, Jaunraunas 
apkārtnē 2. Cēsu pulka kreisajam flangam nācās 
atkāpties. 21. jūnija pievakarē un naktī pulks ener
ģiski sakārtoja un pārgrupēja savas sajukušās un 
ar igauņiem sajaukušās apakšvienības. Situāciju 
būtiski mainīja igauņu kapteiņa Jāna Unta (Jaan 
Unt) komandētais virsleitnanta Juliusa Kuperjanova 
bataljons. Desantējoties no vilciena, bataljons pār
gāja pretuzbrukumā no Lodes stacijas Liepas mui
žas virzienā. 

Igaunijas armijas virspavēlnieks J. Laidoners 
22. jūnijā pavēlēja igauņu un latviešu daļām pāriet 

5. shēma. Cēsu kaujas 1919. gada 22.–23. jūnijā
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vispārējā uzbrukumā, liekot Gaujas kreisā krasta 
daļām jeb Cēsu grupai ieņemt Cēsis, bet Valmieras 
grupai padzīt pretinieku no Straupes un uzbrukt 
Inčukalna virzienā. Vienlaikus kaujā ievadītās ope
ratīvās rezerves, kuras pēc ģenerāļa J. Laidonera 
operācijas plāna iedalīja no igauņu 1. un 2. divīzi
jas, pārgāja pretuzbrukumā (sk. shēmu nr. 5).

Ziemeļvidzemē ieradās igauņu papildspēki – 
J. Kuperjanova bataljons ar divām haubicēm, 

KalevastiMaleva bataljons, jau trešais bruņotais 
vilciens, bruņotie automobiļi Estonia un Toonela 
un citas daļas. [1; 2; 4; 6]

22. jūnijā Cēsu pulks līdz ar jaunpienākušajām 
igauņu daļām atkal sekmīgi piedalījās kaujās. Latviešu 
artilēristi ar savu tēmēto uguni guva labus panāku
mus kā cīņā ar vācu baterijām, tā arī atbalstot savu 
rotu uzbrukumu vai palīdzot atvairīt ienaidnieka trie
cienus. Ar to kaujas darbībā iestājās lūzums.

6. shēma. Kauju rajons 1919. gada jūnija pēdējās dienās un jūlija sākumā
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Naktī no 22. uz 2�. jūniju ienaidnieks steigā 
atkāpās visā frontē. Landesvēram tikai ar lielām 
pūlēm izdevās izlauzties atpakaļ uz Cēsīm. Cēsīs 
landesvēristi ilgi neuzkavējās. Nacionālajiem spē
kiem Cēsis bija pavēlēts ieņemt ar bruņoto vil
cienu igauņu daļu un Cēsu pulka �. rotas desan
tiem, kuri virzījās abpus dzelzceļa savu vilcienu 
apsardzībā, bet Cēsu pulka 9. rota gāja pa Gaujas 
kreiso krastu. 

24. jūnijā latviešu un igauņu karaspēks saņēma 
pavēli atsviest ienaidnieku aiz līnijas Gaujas grīva–
Sigulda–Nītaure; ja vēl pietiktu spēka, turpināt uz
brukumu, lai padzītu vāciešus arī no Rīgas. Vācieši 
atkāpās uz Inčukalnu, kur centās noturēties vecajos 
Pirmā pasaules kara ierakumos. 26. jūnijā viņus no 
turienes padzina, un vācieši steidzīgi atkāpās līdz 
Juglai, kur aizstāvējās šaurumā starp Juglas ezeru 
un Ķīšezeru (sk. shēmu nr. 6).

Lai gan Dzelzs divīzija un Landesvērs preto
jās, latviešu un igauņu daļas strauji tuvojās gal
vaspilsētai. Palīgā ieradās arī igauņu karakuģi, kas 
koncentrējās pretim Gaujas ietekai jūrā, saņēma 
uzdevumu atbalstīt uzbrukumu ar savu uguni un 
ielauzties Daugavas grīvā. Sabiedroto flotē ietilpa 
mīnu kuģi iznīcinātāji Lennuk un Vambola, lielga
ballaiva Lembit, traleri Kalev un Olev un ledlau
zis Taruja. �0. jūnijā tie jau apšaudīja ienaidnieka 
pozīcijas.

1. jūlijā sākās vispārējs latviešu un igauņu kara
spēka uzbrukums, kuru prasmīgi atbalstīja igauņu 
flote, kas apšaudīja Carnikavu, Ādažus un citas 
ienaidnieka ieņemtas vietas.

Vācu avantūra izgāzās. 2. jūlijā Strazdumuižā 
sākās pamiera sarunas, kuras beidzās �. jūlijā 
plkst. �.�0 ar pamiera līguma parakstīšanu. Vieno
šanās paredzēja: karadarbība jāpārtrauc �. jūlijā 
plkst. 12; līdz 5. jūlijam vācu karaspēkam jāat
stāj Rīga un tās apkārtne un jāatiet aiz Daugavas; 
igauņu karaspēks paliek vietās, kuras tas ieņēmis 
�. jūlijā plkst. �; Rīgas pārvaldi pagaidām uzņe
mas sabiedroto misijas, kuras darbojas kopīgi ar 
Latvijas valdību. [1; 2; �]

Karamākslas	novērtējums	Cēsu	kaujās

Cēsu kaujās abu pušu skaitliskais sastāvs bija 
apmēram vienāds. Izšķirošajās kaujās, kas līdz 
2�. jūnijam norisinājās Limbažu–Straupes–Cēsu–
Raunas rajonā, aptuveni 8,5 tūkstoši apvienotā 
vācu karaspēka karavīru tiecās satriekt pretim
stāvošos igauņu un latviešu spēkus, kuru kopējais 
skaits nedaudz pārsniedza astoņus tūkstošus.

Materiāli tehniskajā ziņā vācu karaspēks bija 
labāk apgādāts nekā igauņu un latviešu. Vāciešiem 
bija vairāk ložmetēju, artilērijas, automobiļu, radio
staciju, transporta un citu līdzekļu, ieskaitot aviā
ciju, kas veica izlūkošanas lidojumus. 

Dzelzs divīzijas daļas bija kaujās norūdītas un 
labi apmācītas. To ne vienmēr varēja teikt par lat
viešu vienībām, īpaši par Skolnieku rotu, kuras lie
lākā daļa saņēma ieročus tikai pirms kaujas. Tomēr 
morālais noskaņojums krietni augstāks bija igau
ņiem un latviešiem.

Vācu karaspēka vadība uzbrukumu bija orga
nizējusi plašā frontē (no Limbažiem līdz Raunai, 
taisnā līnijā 60 km), nekoncentrējot spēkus izšķi
rošajā vietā un laikā un ar to neievērojot vienu 
no galvenajiem karamākslas principiem. Izšķirošo 
triecienu vācieši gribēja dot ar savu kreiso flangu, 
ar E. fon Kleista grupu, kas šādam uzdevumam 
nebija pietiekami spēcīga un to neizpildīja. Igauņu–
latviešu karaspēka vadība izmantoja šo apstākli 
un pienākušās rezerves ievadīja kaujā pret vācu 
Cēsu grupu, kura jau bija pārrāvusi mūsu fronti. 
Izšķirošajā brīdī mūsu karaspēks bija stiprāks par 
ienaidnieku un smagā cīņā to sakāva. [1; 2; �]

Ņemot vērā agrāk pieļautās kļūdas un nepilnī
bas, igauņu–latviešu karaspēka grupējuma opera
tīvā vadība lielajās Cēsu kaujās bija sakārtota un 
vienkāršota. Igauņu �. divīzijas štāba priekšnieks 
pulkvedis N. Rēks, atrodoties ar štāba Operatīvo 
daļu Valmierā un tieši saņemot virspavēlnieka 
pavēles un rīkojumus, bija pilnvarots nepastarpi
nāti komandēt grupējumā ietilpstošo igauņu un 
latviešu kaujas vienību, arī 2. Cēsu pulka, kaujas 
operāciju. Grūtības varēja radīt sakaru sistēmas 
ierobežotās iespējas. Šādi organizētajā komandva
dības sistēmā arī �. divīzijas komandieris ģenerālis 
E. Peders (štābs Valkā) un Ziemeļlatvijas brigādes 
komandieris pulkvedis J. Zemitāns (štābs Valmierā) 
saņēma tās pašas virspavēlnieka pavēles un rīko
jumus, pārzināja operatīvo situāciju, bet risināja 
kaujas operācijas apgādes jautājumus. 

Kopumā ģenerāļa J. Laidonera vadītā igauņu–
latviešu karaspēka frontes pavēlniecība parādīja 
labas operatīvās paredzēšanas spējas, prasmi orga
nizēt sadarbību un operatīvo manevru.

Savās atmiņās par Cēsu kaujām pirmais Cēsu 
pulka komandieris un pēdējais pirmskara neat
karīgās Latvijas armijas komandieris ģenerālis 
K. Berķis raksta: “Apbrīnojama bija igauņu palī
dzība. Apgāde, štats – viss tas bez viņiem nebija 
domājams. Viņi mūsu karavīrus pielīdzināja savai 
armijai un nāca viscaur mums pretim. Mūsu kara
vīri saņēma no viņiem algu, ieročus, jo igauņi zināja 
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un saprata, ka viņu liktenis ir mūsu liktenis. Mums 
pašiem bija tikai laba griba.” [5]

Ziemeļlatvijas	karaspēka	kaujas	operāciju	
militāri	politiskā	nozīme

Igauņu–latviešu karaspēka uzvarai pie Cēsīm 
bija ne tikai militāra, bet arī svarīga politiska 
nozīme. Pēc Strazdumuižā noslēgtā pamiera Rīga 
un Vidzeme, kur gan turpināja uzturēties igauņu 
karaspēka daļas, nonāca Latvijas Pagaidu valdības 
 pārziņā. Saskaņā ar līguma noteikumiem vācu kara
spēkam no jauna bija dota iespēja palikt Kurzemē, 
no kurienes tas, kā zināms, sāka savu kārtējo avan
tūru 1919. gada rudenī. Šāda piekāpšanās nebija 
Latvijas valsts interesēs, taču situācijas noteicēja 
šajā laikā Rīgā bija nevis K. Ulmaņa valdība, bet 
gan Antantes misijas, kuras arī diktēja savus spē
les noteikumus. Antante plānoja apvienot cīņai ar 
padomēm visus vietējos pretlielinieku spēkus.

Par svarīgāko turpmāko uzdevumu Pagaidu val
dības Ministru prezidents K. Ulmanis uzskatīja Lat
gales atbrīvošanu un nepieciešamību panākt vācu 
karaspēka izvākšanu no Kurzemes, Latvijas armijas 
organizēšanu un nostiprināšanu.

Vidzemes atbrīvošanas cīņu perioda beigās Zie
meļlatvijas brigādes kaujas vienībās (bez aizmugures 
daļām) 1919. gada 1. jūlijā skaitījās 202 virsnieki, 
��5 instruktori, 10 019 kareivji, arī 580 zirgi. Tas 

bija ievērojams spēks, ko par spīti nelabvēlīgiem ap
stākļiem brigādes vadība bija spējusi pāris mēnešu 
laikā organizēt un apvienot kaujas vienībās.

Jūlija pirmajā pusē Apsardzības minis
trija galveno uzmanību veltīja armijas izveidei. 
Par virspavēlnieku iecēla pieredzējušo ģenerāli 
Dāvidu Simonsonu. 11. jūlijā viņš sāka pildīt die
nesta pienākumus. Virspavēlnieka štāba priekš
nieka pienākumus uzticēja pulkvedimleitnan
tam Eduardam Kalniņam. Štābs sāka darboties 
15. jūlijā. Dienvidlatvijas un Ziemeļlatvijas bri
gādi izvērsa attiecīgi par Kurzemes (komandie
ris J. Balodis) un Vidzemes divīziju (komandieris 
J. Zemitāns). Drīz sāka formēt trešo jeb Latgales 
divīziju (komandieris K. Berķis). Katrā divīzijā ie
tilpa trīs kājnieku pulki. Līdz ar Latvijas armijas 
izveidošanu cīņas par valsts atbrīvošanu kļuva 
daudz vairāk organizētas.

1919. gada 21. jūlijā Latvijas un Igaunijas val
dība noslēdza līgumu par turpmāko sadarbību un 
norēķināšanos militārajā jomā. Latvija apņēmās risi
nāt jautājumu par vācu karaspēka izvešanu no tās 
teritorijas un panākt, lai šis karaspēks līdz evakuā
cijai nepārietu uz Daugavas labo krastu. 2�. jūlijā 
Latvija uzņēmās atbildību pār fronti pret lielinie
kiem uz dienvidiem no Lubāna ezera, bet tuvākajā 
nākotnē solīja pārņemt no Igaunijas karaspēka iecir
kni no Lubāna līdz Alūksnes ezeram. Tomēr arī 
pēc tam daļu Ziemeļvidzemes bija paredzēts atstāt 
Igaunijas karaspēka kontrolē. [1; 2; �]

IzmAntotā lIterAtūrA

1. Ģenerālis Mārtiņš Peniķis (virsredaktors). Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. Rīga: Literatūra, 19�8.
2. Valdis Bērziņš (atbildīgais redaktors). 20. gadsimta Latvijas vēsture. Rīga, LU Latvijas Vēstures institūts, 200�.
�. Pēteris Bērziņš. Latvijas brīvības cīņas (1918–1920). Rīga, 1928.
4. Igors Vārpa. Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga. Rīga, 2008.
5. Rihards Treijs. Latvijas ģenerāļi (1918–1920). Armijas komandieri un štāba priekšnieki. Rīga, 2006.
6. Cēsu kauju piemiņai = Vonnu lahingute malestuseks / H. Valters, T. Tojak, T. Pumpuriņš u. c.; red. M. Niklass; ig. val. tulk. G. Godiņš, 

D. Ābrams. – Cēsis : Cēsu rajona padome, LR Aizsardzības ministrija, Cēsu muzeju apvienība, 1999.

Georgs Stiprais, Colonel, Retired

Art of War during Latvian Liberation Battles (1918–1920)
Part II. Battles of Northern Latvian Army in Vidzeme

In January, 1919, the Latvian Provisional Government had reached a principal agreement with Estonia 
about the formation of joint military units for fighting Bolsheviks. These units were formed in Estonia, 
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later in Northern Vidzeme. The first mobilisation for Latvian Companies took place in Tallinn, Parnu, 
Tartu. These units, as well as the later formations were subordinated to the CommanderinChief of the 
Estonian Army Johan Laidoner. At the beginning of February, Captain Jorģis Zemitāns got the task to 
form the Latvian Separate Battalion and to undertake its command. The formation of a Latvian artillery 
battery also had been started in the territory under Estonian control.

The initial warfare in Northern Vidzeme was rather unsuccessful. After three weeks of warfare in 
spring, the companies of Valmiera Regiment had lost about half of its soldiers. Various circumstances 
accounted for these failures – the higher command headquarters were placed too far from the battlefield 
and were not able to coordinate their actions and timely react to the changes in battlefields. The orders 
of the commander were often not in line with the real situation in the regiment, there was lack of trust, 
assistance, artillery and means of communication. The Regiment was insufficiently trained and had no 
feeling of support from its leadership.

Despite the difficulties and failures, the formation of our armed force in Northern Latvia and Estonia 
went on. In March 1919, J. Laidoners founded the North Latvian Brigade uniting Valmiera Regiment, 
artillery battery and Reserve Battalion.

After occupation of Riga, on May 29, the Landeswehr Commander Alfrēds Fletchers, instead of going 
to the East of Latvia against the Red Army, gave the command to the Landeswehr and Iron Division to 
move to the NorthEast – towards Ieriķi and Cēsis against Latvians and Estonians.

The numerical strength of both warring factions – Germans and EstonianLatvian – in the Great Cēsis 
battles was approximately equal: 8.5 thousand soldiers of the united German Army and a little over 8 
thousand Latvian and Estonian soldiers.

The material and technical equipment of the German Army was much better than that of the Latvian 
and Estonian Army. Germans had more machineguns, artillery, automobiles, radio stations, transport 
and other equipment, including aviation which did reconnaissance flights. 

The units of the Iron Division were welltrained and battlesteeled. Latvian units were in lack of all 
this, especially the School Company which mostly got the weaponry right before the battle. Nevertheless, 
the moral spirit of Latvians and Estonians was much higher.

The leadership of the German Army had organised the attack in a vast frontline, failing to concen
trate force in the decisive place and time and ignoring one of the basic principles of the art of war. The 
Germans wanted to use their left flank for the decisive assault. But Major von Kleists’ group was too 
weak for this task and failed to fulfil it. The Estonian and Latvian Army made use of it and involved the 
reserve in the battle with the Cēsis group of the German Army which had already broken through our 
front line. At the decisive moment our army was stronger than the enemy and beat it in a very hard 
battle. Landesdwehr and the Iron Division suffered a moral and military defeat in Cēsis Battles.

The previous mistakes and drawbacks and the operational leadership of the Latvian and Estonian Army 
had been improved and simplified before the great Cēsis Battles. In general, the front leadership of the 
Latvian and Estonian Army led by J. Laidoners demonstrated good operational and forecasting abilities, 
skills to organise cooperation and operational manoeuvres.

Besides its military significance, this victory of the Estonian and Latvian Army was of great political 
importance. After the ceasefire signed in Strazdumuiža, Riga and Vidzeme went under the rule of the 
Latvian Provisional Government though Estonian units kept their presence there. According to the agree
ment, the German Army regained the possibility to stay in Kurzeme. In autumn 1919, the Germans started 
its new venture from there. Concession of this kind was not in the interests of Latvia, but at the time 
the situation in Riga was dictated by the Entente missions, not K. Ulmanis’ government. 

In July–August of 1919, one of the periods of the Latvian Liberation Battles ended. Preconditions 
for the formation of united Latvian Army had been created despite a complicated militarypolitical and 
international situation during these last months.

VĒSTURE



2009. Nr. 2

44

MILITĀRAIS	APSKATS

Valdis Kuzmins,

Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules kara
vēstures nodaļas vadītājsFo
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Tipiska Bardovo–Kudeveras pozīciju apkārtne. 1944. gada vasara

Jāņu kalna kaujas (1944. gada 22.–28. jūnijs)

Ievads.	 	 Pēc smagām un asiņainām kaujām 
Veļikajas upes krastos abas Latviešu leģiona divī
zijas – 15. ieroču SS grenadieru divīziju (latviešu nr. 1) 
un 19. ieroču SS grenadieru divīziju (latviešu nr. 2), 
kuras bija apvienotas VI SS armijas korpusa1 sa
stāvā, – pārvietoja uz Bardovo–Kudeveras rajonu. 
Korpusa aizstāvēšanā fronte bija 46 kilometrus plata, 
un par spīti tam, ka tā gāja gar vairāku ezeru krastiem, 
pirmajās līnijās bija jāiesaista divīziju visi trīs grena
dieru pulki. Apvidus bija paugurains, krūmiem apau
dzis un ar ļoti vāji attīstītu ceļu tīklu. Aizstāvēšanos 
atviegloja vairāki desmiti lielāku un mazāku ezeru. 
VI korpusa pašā dienvidu spārnā atradās 15. divīzijas 
�2. grenadieru pulks, kura kaujas sīkāk apskatītas šajā 
rakstā. Minētajā frontes sektorā valdīja zināms miers 
un klusums, kuru patraucēja abpusēja izlūku un trie
ciena grupu darbība ar mainīgām sekmēm. 15. divī
zijas karavīri šo iecirkni bija nosaukuši par sanatoriju.2 
Laikā no 1944. gada 15. aprīļa, kad 15. divīzija ieradās 
šajās pozīcijās, līdz 17. jūnijam, kad parādījās pirmās 
nopietnās karadarbības pazīmes, zaudējumi bija ne
lieli – viens kritis virsnieks, divi ievainoti, 65 krituši 
karavīri un instruktori, 2�4 ievainoti un pieci bez 
vēsts pazuduši.� Īsi pirms kauju sākuma 15. divīzijas 
apgādes (Verpflegungs) sastāvā skaitījās 11 118 virs
nieki, instruktori un kareivji.4

Vidēji reizi divās nedēļās Sarkanās armijas vie
nības veica izlūkošanu ar kauju, kad uzbrukumā pie
dalījās apmēram kājnieku bataljons (200–�00 vīru) 

ar uzdevumu ne tikai saņemt gūstekņus un iegūt 
informāciju, bet arī ieņemt un noturēt apvidu. 
Pēdējais šāds uzbrukums notika naktī no 16. uz 
17. jūniju, kad visu trīs divīzijas grenadieru pulku 
sektoros uzbruka apmēram četri kājnieku batal
joni.5 Visnopietnākās cīņas notika �4. grena
dieru pulka I bataljona iecirknī pie Ribņicas, kur 
plkst. �.10 pēc 40 minūšu artilērijas uguns sešu 
pašgājējlielgabalu atbalstā uzbruka divi kājnieku 
bataljoni. Apmēram 115 sarkanarmiešiem izdevās 
panākt 150 metru platu iebrukumu, taču līdz 
plkst. 4.50 ar I bataljona rezervēm izdevās atvairīt 
uzbrukumu un iztīrīt ierakumus. Šajā dienā viens 
divīzijas virsnieks bija viegli ievainots, savukārt no 
kareivjiem un instruktoriem – seši krituši, 21 ievai
nots un viens pazudis bez vēsts.6 Kaujas bija tik 
sekmīgas, ka gan VI korpusa komandieris ģenerāl
leitnants fon Treienfelds (von Treuenfeldt), gan 
16. armijas komandieris ģenerālleitnants Hansens 
(Hansen) atsūtīja savu pateicību.7 Jau vēlāk, Jāņu 
kalna kauju laikā, VI korpusa štābs pieprasīja 
aprakstīt kaujas gaitu pieredzes novērtēšanai un 
apmācībai. Ziņojumā uzskaitīti vairāki sekmīga 
kaujas iznākuma apstākļi – rūpīga pretinieka dar
bības novērošana, šķembu drošu patvertņu nepie
ciešamība, sakaru līdzekļu nodrošināšana pret 
bojājumiem, beigu beigās minēts apgalvojums, ka 
“[..] arī ar nelieliem spēkiem veikts tūlītējs ener
ģisks prettrieciens nodrošina sekmes”.8
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Lai gan abās frontes pusēs vēl jūnija vidū 
karavīri gandrīz vienlaikus izklaidējās, skatoties 
atbraukušo teātru izrādes, tomēr jau maija beigās 
2. Baltijas frontes vadība gatavoja uzbrukumu 
sēriju, kuras uzdevums bija atbalstīt 22. jūnijā plā
noto ofensīvu pret vācu armiju grupu Centrs. Bija 
skaidrs, ka drīz sanatorijai pienāks beigas.

Sarkanās armijas
uzbrukuma plāns

Kopš 1944. gada aprīļa sākuma Bardovo–
Kudeveras rajonā, pretī 15. divīzijas �2. grenadieru 
pulka pozīcijām, atradās Sarkanās armijas 150. strēl
nieku divīzija. Tajā bija trīs strēlnieku pulki, kuri 
ieņēma pozīcijas iepretim 15. latviešu divīzijas 
�2. grenadieru pulkam. Ierakumos atradās (no zie
meļiem uz dienvidiem) – 756., 469. un 674. strēl
nieku pulki, kuros, ņemot vērā iepriekšējo kauju 
zaudējumus, bija tikai divi strēlnieku bataljoni katrā. 
1. maijā divīzijā ieradās jaunais komandieris – pulk
vedis V. Šatilovs, kas jau sākumā izvērsa intensīvas 
apmācības un ierakumu izbūves darbus.

Maija sākumā 150. strēlnieku divīzijas koman
dieris pulkvedis V. Šatilovs pavēlēja 674. un 
469. strēlnieku pulkos izveidot no diviem strēlnieku 
bataljoniem pa vienam “trieciena bataljonam”, kas 
būtu piemēroti uzbrukumiem un nākotnē, pēc papil
dinājumu saņemšanas, kalpotu kā kadrs pilnvērtī
giem pulku trešajiem bataljoniem.9 Maija beigās 
abi bataljoni piedalījās �. triecienarmijas mācībās, 
kuru galvenais uzdevums bija noslīpēt strēlnieku 
vienību uzbrukumus stipri nocietinātām pretinieka 
pozīcijām. Mācības novēroja arī 2. Baltijas frontes 
komandieris armijas ģenerālis A. Jeromenko, bija 
visai apmierināts ar to gaitu un beigās norīkoja 
apmēram 4000 vīru 150. strēlnieku divīzijas papildi
nāšanai. Pēc papildinājumu saņemšanas 150. strēl
nieku divīzijas trijos strēlnieku pulkos bija pa trijiem 
strēlnieku bataljoniem, un strēlnieku rotās skaitījās 
70–80 vīru. Nākamais 15. latviešu divīzijas preti
nieks gaidāmajām kaujām gatavojās visai nopietni.

5. jūnija rītā pulkvedis V. Šatilovs ieradās pie 
469. strēlnieku pulka I bataljona, kuru komandēja 
kapteinis V. Davidovs. Bataljons ieņēma pozīcijas 
Učonoje ezera austrumu krastā – tieši pretī aug
stienei 228.4. Vizītes laikā divīzijas komandieris 
arī pieņēma lēmumu uzbrukt augstienei 228.4 
un uzdeva 469. strēlnieku pulka komandierim 
pulkvedim N. Balaņinam gatavoties uzbrukumam. 
Naktī no 6. uz 7. jūniju arī 150. strēlnieku divīzijas 

izlūkošanas virsnieks majors Korotenko sāka rīko
ties – divīzijas izlūku rotas grupa veica iebrukumu 
�2. grenadieru pulka 9. rotas ierakumos. Ie
brukums nebija sekmīgs, un viens smagi ievainots 
izlūku grupas karavīrs palika 9. rotas ierakumos. 
Karavīram, kā ierasts Sarkanās armijas izlūkiem, 
nebija nekādu dokumentu vai pazīšanas zīmes. 
9. rotas komandieris leitnants Tālivaldis Dukāts, 
kuru pašu kaujā ievainoja, cietušo pirms nāves 
īsi nopratināja. Tas tikai pateica savu vienību 
(150. strēlnieku divīzija) un brīdināja, ka tajā ir 
daudz karavīru. Lai gan III bataljona komandieris 
majors Vilis Hāzners to uzskatīja par pietiekamu, 
ievainotais izlūks tā arī neatklāja galveno – kāpēc 
iebrukumu veica tieši 9. rotas sektorā.10 

12. jūnija rītā uzbrukuma plāns bija gatavs. 
469. pulka novērotāji bija pamanījuši, ka latviešu 
9. rotas karavīri katru rītu aptuveni plkst. 9.00 at
stāj ierakumus un atiet nedaudz uz aizmuguri, lai 
brokastotu. Līdz ar to uzbrukuma sākumu noteica 
plkst. 9.10, pēc 10 minūšu ilgas artilērijas sagatavo
šanas uguns. Pēc plāna uzbrukumam paredzēja vie
 nu strēlnieku bataljonu, kuru atbalstītu viens tanku 
vads (trīs tanki), divas artilērijas baterijas šaušanai 
tiešā tēmējumā, divi artilērijas divizioni (24 76 mm 
lielgabali un 122 mm haubices) un viens reaktīvās 
artilērijas (Katjušu) divizions (12 reaktīvās iekārtas 
ar kopējo zalvi 192 reaktīvie šāviņi). Uzbrukuma 
panākumu nostiprināšanai paredzēja izmantot divus 
strēlnieku bataljonus.11 12. jūnija vakarā plānu ap
stiprināja 79. strēlnieku korpusa komandieris pulk
vedis S. Perevertkins. Apstiprināšanu veicināja arī 
tas, ka 12. jūnija vakarā starp plkst. 19 un 21 viens 
�2. grenadieru pulka karavīrs pārbēga pie pretinieka, 
un jau tajā pašā vakarā šis pats karavīrs bija dzirdams 
skaļruņos ar aicinājumu pārbēgt arī pārējiem.12 

Pēc iepazīšanās ar plānu korpusa komandieris 
piešķīra uzbrukumam divas atsevišķās armijas 
soda rotas (7. un 10.). Vienu komandēja kapteinis 
N. Koroļevs, otru – vecākais leitnants G. Rešetņaks. 
Katrā soda rotā bija apmēram 250 vīru, faktiski tā 
bija vienkārša strēlnieku bataljona lielumā.1� Soda 
rotas ietu uzbrukumā viena otrai blakus apmēram 
200–�00 metru platā sektorā. Abas rotas 20. jūnijā 
agrā rīta īstenoja mācību uzbrukumu divus kilo
metrus aiz priekšējām pozīcijām Učonoje ezera 
dienvidu galā, kur atradās augstiene 218.2, kas pēc 
izvietojuma bija identiska augstienei 228.4. Tieši 
šīs mācības dzirdēja latviešu �2. grenadieru pulka 
priekšposteņi, un pulka štābā pareizi secināja, ka 
top uzbrukums, taču nebija skaidrs, tieši kur tas 
gaidāms.14 Uzbrukuma sākumu noteica 22. jūnijā 
plkst. 9.00.
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22. jūnija rīts

1944. gada 22. jūnija rītā ierakumos augstienē 
228.4 novietojās �2. grenadieru pulka III bataljona 
(komandieris majors V. Hāzners) 9. rota (III batal
jona novietojumu skatīt shēmā nr. 1). 9. rotas 
viens vads ieņēma ziemeļu sektorā Hvoino ezera 
salas, augstienē un tās tuvumā ierakumos atra
dās 46 vīri, kuru bruņojumā bija deviņi ložmetēji 
MG42 (Universal-Maschinengewehr Modell 42), divi 
padomju ražojuma rokas ložmetēji un vairākas 
mašīnpistoles.15 Tajā rītā rotu komandēja kāds ser
žants, kura vārdu neviens no atmiņu autoriem neat
cerējās. Komandieri bija viens no rotas lielākajiem 
tūkumiem. �. jūnijā agrā rītā izlūku iebrukuma laikā 
smagi ievainoja rotas komandieri virsnieka vietnie
 ku Dukaļski, kurš no gūtajiem ievainojumiem vēlāk 
mira. 6. jūnija rītā ievainoja jauno rotas komandieri 
leitnantu T. Dukātu. Pēc tam par rotas komandieri 
iecēla virsleitnantu Alfrēdu Rutkasti, taču viņš nelai
mīgas sakritības dēļ 22. jūnija rītā esot devies uz 
�2. grenadieru pulka štābu, lai ietu uz kādām divī
zijas mācībām.16 Mācības gan ir visai mīklainas, 
jo par tām nav minēts nedz atmiņu stāstījumos, 
nedz 15. divīzijas kaujas dienasgrāmatā. Tādā veidā 
9. rota sagaidīja ienaidnieka uzbrukumu bez neviena 
virsnieka. Ņemot vērā iepriekšējo kauju pieredzi, tas 
bija liels trūkums. 

Trīssimt metrus aiz 9. rotas priekšējām līnijām 
atradās �2. grenadieru pulka I bataljona 4. rotas 
mīnmetēju vads (četri 81 mm mīnmetēji), kuru 

komandēja virsseržants Ozoliņš. Mīnmetēju vads 
bija palicis pozīcijās pēc I bataljona nomaiņas maija 
beigās. Savukārt III bataljona 12. rotas mīnmetēju 
vads atradās pie I bataljona �2. grenadieru pulka 
ziemeļu aizstāvības sektorā.17 

Pa labi no 9. rotas atradās virsleitnanta Jāņa 
Birgera 10. rota, kuras uzdevums bija aizstāvēt 
šauro ezera spraugu starp Učonoje un Beloje eze
riem. Pēdējā rota, kura ieņēma III bataljona priek
šējos ierakumus pie divīzijas robežas ar labās 
puses kaimiņu – vācu 2�. kājnieku divīziju, bija 
7. rota (komandieris leitnants Pēteris Beķeris) no 
�2. grenadieru pulka kapteiņa Jāņa Līduma koman
dētā II bataljona, kurš skaitījās �2. grenadieru pulka 
rezervē Ješeņas ciemā.18 Divīziju robežu uzskatīja 
par bīstamāko vietu III bataljona aizsardzības sek
torā, tāpēc kilometru aiz priekšējiem ierakumiem 
novietojās bataljona rezerve – virsnieka vietnieka 
Kārļa Brektes 11. rota. III bataljona 12. smago ie
roču rota bija sadalīta starp kājnieku rotām, un 
rotas komandiera virsleitnanta Jāņa Cubina rīcībā 
bija tikai divas smago ložmetēju grupas (četri MG42 
ložmetēji) augstienes 211.0 apkārtnē dienvidaus
trumos no Mihejevas ciemata. Turpat novietojās 
arī pulka 1�. rotas vieglie 75 mm kājnieku lielga
bali. Katrā kājnieku rotā bija apmēram 50–60 vīru, 
bet atsevišķās rotās bija jūtams pieredzējušu in
struktoru un vadu komandieru trūkums. �2. gre
nadieru pulka tiešam artilērijas atbalstam darbojās 
majora Kārļa Rēberga artilērijas grupas viens divi
zions (15. artilērijas pulka III divizions). Diviziona 
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7. baterijas priekšējais artilērijas novērotājs atradās 
augstienē 228.4. K. Rēberga artilērijas grupu izvei
doja 1944. gada maija beigās, jo abu latviešu divī
ziju rīcībā bija tikai četri vieglie artilērijas divizioni 
un viens smagais divizions. 19. divīzijas sektorā dar
bojās 19. artilērijas pulka I divizions, 15. artilērijas 
pulka II divizions un IV (smagais) artilērijas divi
zions. Līdz ar to 15. divīzijas rīcībā nebija smagās 
artilērijas, izņemot ��. grenadieru pulka aizmugurē 
esošo franču ražojuma 155 mm lielgabalu bateriju, 
un arī tas bija zināms trūkums. 

Nakts no 21. uz 22. jūniju pagāja salīdzinoši 
mierīgi. Neliela artilērijas apšaude divīzijas sektorā 
un atsevišķi izlūku grupu iebrukuma mēģinājumi, 
un divīzijas štābs varēja sagatavot vienu no īsāka
jiem rīta ziņojumiem mēneša laikā.

Sarkanās armijas pusē 500 metru uz austru
miem no caurtekas 150. strēlnieku divīzijas novē
rošanas punktā bija sanākuši visi komandieri un 

nepacietīgi gaidīja uzbrukuma sākumu. Īsi pirms 
pulksten deviņiem 150. strēlnieku divīzijas artilē
rija sāka piešaudi un plkst. 9.00 – artilērijas sagata
vošanas uguni, kuras sākumu nevarēja nepamanīt, 
jo vienu zalvi deva reaktīvās artilērijas divizions. 
Apmēram pēc 10 minūtēm un atkārtotas Katjušu 
zalves soda rotas cēlās triecienam (uzbrukuma sā
kumu skatīt shēmā nr. 2).19

15. latviešu divīzijas štābā pirmās ziņas, ka la
bajā spārnā, kur pozīcijas ieņēmis �2. grenadieru 
pulka III bataljons, pretinieks sācis šim laikam 
 netipiski stipru artilērijas uguni, pienāca plkst. 8.50. 
�2. grenadieru pulka komandieris saņēma uzde
vumu izvilkt no III bataljona rezerves novietojuma 
Barsukos 11. rotu un izsludināt trauksmi pulka 
rezervē – II bataljonā Ješeņā.20 

Pulksten 9.10 divīzijas štābs ziņoja K. Rēberga 
artilērijas grupai, ka labās puses kaimiņš – 
2�. kājnieku divīzija – sniegs artilērijas atbalstu. 
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Pulksten 9.25 pulkvedis Arvīds Krīpens ziņoja, 
ka ienaidnieks iebrucis 9. rotas aizstāvības sek
torā pie augstienes 228.4, savukārt 10. rota, kas 
aizstāvējās pa labi no 9. rotas, ir ielenkta. Citēts 
arī pārtverts radioziņojums: “Saimnieks virzās uz 
priekšu, sekojiet viņam!”21 Iespējams, bija domāta 
“saimniecība” (хозайство) – šādi Sarkanajā armijā 
apzīmēja karaspēka vienības. Bija skaidrs, ka pre
tinieks panācis iebrukumu un gatavs nostiprināt 
panākumus. Kad soda rotas bija tikušas pāri aug
stienei 228.4, pāri caurtekai virzījās 469. strēlnieku 
pulka sapieri ar uzdevumu nostiprināt iebrukuma 
labo spārnu pie Sološo (Soloszo) ezera. Jāatzīst, 
ka iebrukums notika salīdzinoši viegli. Tam bija 
vairāki iemesli, kurus izdevās noskaidrot tikai pēc 
kara. III bataljona komandieris majors V. Hāzners 
pēc kara rakstīja par 9. rotas aizstāvēšanos: “9. rt. 

kom. Rutkastes vietnieks – seržants bija pie manis 
ar kādiem 12 vai 15 vīriem, tur bija vairāk kā 
vadības grupa. Viņi bija ņēmuši vagu, tikko krievi 
bija pārnesuši artilērijas uguni. Viņi nebija varējuši 
vairs pašaut, jo visi ieroči bijuši pilni ar art. uguns 
radīto smilšu mutuli.”22 Acīmredzot piepildījās 
Sarkanās armijas 150. strēlnieku divīzijas izlūku 
novērojumi par pamestajām pozīcijām un došanos 
brokastīs. 9. rotas karavīri atstāja ložmetējus uguns 
pozīcijās un devās atpūsties pēc sasprindzinājumā 
pavadītās nakts, gaidot uzbrukumu. Pēc artilērijas 
uguns beigām ieročus, kas, ja nebija galīgi sabojāti, 
tad pilni ar smiltīm, izmantot varēja tikai ierobe
žoti. Līdzīgi kaujas sākuma gaitu raksturojis arī 
Oskars Caunītis un piebildis, ka zināmas grūtības 
tikt līdz ieročiem bija arī mīnmetēju vada vīriem.2� 
Jāuzsver, ka cīņu ar ieradumu atstāt ložmetējus 
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ierakumos, nevis nest līdzi uz bunkuru 15. divī
zijas komandieris bija sācis jau 1944. gada martā 
Veļikajas kauju laikā.

Ne visi 9. rotas vīri, V. Hāznera vārdiem, bija 
“morāli nederīgi”, deviņi vīri no rotas vadības gru
 pas devās prettriecienā un ar tuvējā mīnmetēju vada 
vīriem turpināja cīņu uz ziemeļiem no Sološo ezera 
līdz vēlai pēcpusdienai. Nelielās grupas prettrie
ciens sākotnēji bija sekmīgs, jo 150. strēlnieku divī
zijas soda rotas turpināja virzīties rietumu virzienā 
un satiksmes ejās atstāja tikai nelielus apsardzības 
posteņus. Kad pāri upei devās sapieri, 9. rotas vīri 
atkāpās uz III bataljona komandpunktu augstienes 
211.0 tuvumā.24 Augstiene 228.4 atradās Sarkanās 
armijas karavīru rokās, un situāciju tikai ar 9. rotas 
spēkiem mainīt nebija iespējams. Pēc III bataljona 
aizstāvības plāna uzbrukumā pārgāja 11. rota, taču 
plānotais ceļš līdz uzbrukuma izejas pozīcijām bija 
ilgs un to jau klāja pretinieka artilērijas uguns. Bija 
jāiesaista arī �2. grenadieru pulka rezervē esošais 
II bataljons.

�2. grenadieru pulka štābā plkst. 9.25 sarunā ar 
15. divīzijas štābu pulka komandieris saņēma uzde
vumu nosūtīt vienu rotu no pulka rezervē esošā 
II bataljona uz augstieni 228.4, bet otru rotu – uz 
Zaborje. Pirmo izsūtīja II bataljona 5. rotu, kuru 
komandēja virsleitnants Nikolajs Līdeks. Pirms 
kauju sākuma rotā bija 60 vīru, bruņojumā septiņi 
MG42 ložmetēji un liels skaits mašīnpistoļu. Tomēr 
rotas kaujas spējas bija ierobežotas, jo iepriekšējais 
rotas komandieris kapteinis J. Purmalis, plānojot 
maijā izlūku iebrukumu, kaujas grupā salasīja visus 
vadu komandierus un labākos instruktorus. Izlūku 
iebrukums beidzās ar neveiksmi, visus izlūku gru
 pas dalībniekus ievainoja vai nogalināja, līdz ar to 
rotā bija palikuši tikai divi kaprāļi, kuri pildīja vadu 
komandieru pienākumus.25 5. rota 10 minūtes pēc 
pavēles saņemšanas devās Barsuku virzienā.

Pulksten 9.�5 artilērijas komandieris majors 
K. Rēbergs ziņoja divīzijas štābam, ka apmēram 
200 līdz �00 pretinieka kājnieku ceļas pāri upei 
un turpina uzbrukumu augstienes 228.4 virzienā. 
Pēc piecām minūtēm divīzijas štābs nosūtīja pavēli 
�2. grenadieru pulkam ar uzdevumu III bataljona 
11. rotai (bataljona rezerve Barsukos) un II batal
jona 5. rotai (pulka rezerve Ješeņā) nekavējoties 
uzbrukt augstienei, bet II bataljona 6. rotai palikt 
rezervē Zaborje. Iespējams, tieši šī pavēle arī izšķī
 ra kaujas iznākumu. Diemžēl pavēli nodeva pa radio, 
un precīzs tās teksts nav saglabājies, lai gan jau 
kaujas laikā divīzijas štābs sāka izmeklēšanu, kurā 
mēģināja noskaidrot neveiksmes iemeslus. Līdz ar 
to nav skaidrs, kurš tieši bija II bataljona sadalīšanas 

iniciators – divīzijas komandieris, divīzijas štāba 
priekšnieks vai �2. grenadieru pulka komandie
ris. III bataljona 11. rotas neveiksmes gadījumā 
�2. grenadieru pulka aizstāvēšanās plāns paredzēja 
pretuzbrukumā iesaistīt visu II bataljonu (5., 6. un 
8. rotu) vienlaikus. Ieviestās izmaiņas uzbrukuma 
plānā III bataljona komandieris majors V. Hāzners 
raksturojis šādi: ““Līdumu šurpu!” Tas nozīmēja, 
ka jāsūta viss bataljons. Man pēc īsa laika Krīpens 
atbildējis: “Izsūtu vienu Līdumu.” Tas nozīmēja, ka 
izsūtīta tikai viena rota. Biju pārskaities un telegrā
fistiem teicu: “Pasūtiet Krīpenu d... un sakiet, lai 
sūta visu bataljonu.” Puišiem manas dusmas pati
kušas, un tie bija raidījuši: “Hāzners Jūs sūta d... 
un prasa visu Līdumu nekavējoši!” Tad sākās skaid
rošanās ar pulka komandieri, un Līdums tikai iera
dās ap pusdienas laiku, kad jau krievi bija paspējuši 
nostiprināties.”26

Iespējams, pulkvedis A. Krīpens saprata, ka ma
joram V. Hāzneram ir taisnība, taču, saņēmis tiešu 
divīzijas komandiera pavēli, nevarēja neko darīt. 
Pašlaik vairs nevarēs noskaidrot patiesos II bataljona 
sadalīšanas un pretuzbrukuma novēlošanas iemes
lus. Tomēr jāuzsver divīzijas un pulka štābā val
došā neticība Sarkanās armijas uzbrukumam tieši 
9. rotas sektorā – te apvidus bija tik izdevīgs aiz
stāvības pozīcijām, ka tikai izlūku iebrukumi šķita 
iespējami. Šo neticību pēc kara akcentējuši arī kauju 
dalībnieki.27

Pēc stundu ilgām sarunām plkst. 10.�0 divīzijas 
štābs piekrita iesaistīt kaujā visas rezerves iebru
kuma dienvidu spārna nodrošināšanai. Barsukos 
II bataljona 5. rota pusotru stundu gaidīja pārējā 
bataljona ierašanos, lai gan majors V. Hāzners 
gribēja uzbrukt ar pašreizējiem spēkiem (5. un 
11. rotu). Tomēr pulka komandieris lika gaidīt pā
rējās rotas, jo tagad bija saņemta pavēle iesaistīt 
visu bataljonu.28 Plkst. 11.20 �2. grenadieru pulka 
štābs ziņoja divīzijas štābam, ka V. Hāzners ar 
vienu rotu (acīmredzot 11.) izejot sakaru nodi
bināšanai ar 10. rotu. Ilgās sarunas starp trijiem 
štābiem pretuzbrukuma sākumu aizkavēja vismaz 
par divām stundām. N. Līdeks uzskatīja, ka tieši 
šis nokavētais laiks izšķīra kaujas iznākumu.

Laikā no plkst. 12.00 līdz 12.50 priekšējais arti
lērijas novērotājs Hvoino ezera krastā ziņoja, ka 
pretinieks ceļas pāri caurtekai ar kājniekiem, pajū
giem un noslēgumā arī trīs tankiem. Pēc 40 minū
 tēm divus no tiem jau varēja redzēt uz augstienes 
228.4. �2. grenadieru pulka zaudētās divas stundas 
150. strēlnieku divīzija nebija velti tērējusi. Aptuveni 
plkst. 10.00 pulkvedis V. Šatilovs pieņēma lēmumu 
nostiprināt iegūto teritoriju un pārvietot rezerves 
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uz caurtekas rietumu krastu. Pēc divām stundām ar 
trīs tanku atbalstu uzbrukumā devās 674. strēlnieku 
pulka (komandieris majors A. Pinčuks) III bataljons 
kapteiņa N. Briļkova vadībā. Bataljonā bija apmēram 
250–�00 vīru. Tajā pašā laikā 150. strēlnieku divī
zijas štābā iezvanījās telefons, un 79. strēlnieku 
korpusa komandieris pulkvedis S. Perevertkins, no
vērtējis gūtos panākumus, apsolīja iekaroto plac
darmu atbalstīt ar korpusa artilēriju. Tas jau bija 
nopietni – korpusa rīcībā varēja būt 20�. gvardes 
mīnmetēju pulks (�6 120 mm mīnmetēji), vismaz 
viens 1�6. lielgabalu brigādes divizions (18 152 mm 
lielgabali), 827. haubiču pulka divizions (28 122 mm 
haubices) un papildu reaktīvās artilērijas divizioni.29 
Korpusa komandieris nolēma, ka 150. strēlnieku 
divīzijas izlūkošana ar kauju ir sekmīga un ir ne
pieciešams panākumus turpināt. Ja �2. grenadieru 
pulka pirmie pretuzbrukumi notiktu ātrāk un gūtu 
kaut nelielas sekmes, iespējams, šāds lēmums ne
būtu pieņemts un tad arī nākamiem pretuzbruku
miem būtu zināma cerība.

Neilgi pēc plkst. 12.00 sāktais 11. rotas uzbru
kums apstājās, jo rotas komandieri virsnieka viet
nieku K. Brekti ievainoja un komandēšanu pārņēma 
viens no vadu komandieriem virsnieka vietnieks 
Jānis Kļaviņš. 11. rota tagad nosprostoja pretinieka 
virzīšanos dienvidu virzienā 10. rotas aizmugurē. 

Plkst. 15.45 15. divīzijas komandieris, kurš bija 
izbraucis uz �2. grenadieru pulka štābu, ziņoja di
vīzijas štābam, ka pēc �0 minūtēm sāksies �2. gre
nadieru pulka II bataljona, kurš nu beidzot viss bija 
savācies, uzbrukums ar divām vienai aiz otras ejo
šām rotām (uzbrukuma plāns redzams shēmā nr. �). 
Bataljona 8. rota (smago ieroču) bija sadalīta starp 

pirmajām divām rotām, tās komandierim virsleit
nantam Mārtiņam Robiņam bija jāiet uzbrukumā 
rotu arjergardā. Uzbrukumu atbalstītu 15. artilē
rijas pulka III diviziona trīs baterijas, I diviziona 
1. baterija (15 105 mm haubices) un 2�. kājnieku 
divīzijas viens artilērijas divizions (10 105 mm 
haubices). Pēdējo trīs stundu laikā divīzijas štābs 
saņēma veselu ziņojumu plūsmu par nemitīgu pre
tinieka papildspēku (tanku, kājnieku, artilērijas) cel
šanos pāri caurtekai. Pretuzbrukums bija neglābjami 
nokavēts.�0

Plkst. 16.50 pienāca ziņa, ka uzbrukums aizka
vēsies, jo vēl pirms uzbrukuma sākuma II bataljona 
priekšējā – 5. rota bija uzdūrusies kādai ienaid
nieka rotai. Rota apstājās, jo pa kreisi no ceļa mež
malā uzkalniņā bija redzami pretinieka ierakumi. 
Bataljona komandieris pavēlēja 5. rotai triecienā 
ieņemt šos ierakumus, līdz kuriem bija apmēram 
200 metru. Rota izvērsās un sāka uzbrukumu. Kad 
tā bija pienākusi 50 metru attālumā, sarkanarmieši 
sāka sviest rokas granātas un atklāja intensīvu 
mašīnpistoļu uguni. Jau pēc kara 5. rotas koman
dieris leitnants N. Līdeks šādi aprakstīja kauju: “Un 
te nu vissāpīgāk parādījās rotas lielākais – instruk
toru – trūkums [..] rota nogūlās bez pavēles [..]. Visi 
trīs mani braši vadu komandieri – kaprāļi, kas palika 
kājās, mudinot kareivjus doties tikai uz priekšu, paši 
saļima pretinieka ugunī. Pats saņēmu triecienu pa 
1942. gada martā ievainoto kreiso roku, un mans 
mašīnpistoles spals uzreiz sāka krāsoties sarkans. 
Pēc īsa brīža sekoja trieciens pa labo kāju, tad otrs 
turpat, un pēc tam trieciens krūtīs. Paliku tomēr 
kājās, jo nedrīkstēju parādīt kareivjiem, kā ar mani 
ir. Pretējā gadījumā mēs visi būtu palikuši uz šī 

Latviešu leģiona ģenerālinspektors
R. Bangerskis vizītē 34. grenadieru pulka 13. rotā, 
1944. gada 8. jūnijs.

Latviešu leģiona ģenerālinspektors
R. Bangerskis vizītē 33. grenadieru pulka

komandpunktā, 1944. gada 8. jūnijs.
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klajuma [..].”�1 Par spīti četriem (!) ievainojumiem, 
leitnants N. Līdeks turpināja vadīt uzbrukumu, un 
beigās pēdējie 11 tuvcīņā dzīvi palikušie sarkanar
mieši padevās. Uzvara nāca par smagu cenu – rota 
zaudēja 40 kritušo un ievainoto, atlikušos dzīvi pa
likušos pievienoja 6. rotai. Iespējams, ka par mata 
tiesu no gūsta izglabās 150. strēlnieku divīzijas 
komandieris pulkvedis V. Šatilovs. Savās atmiņās 
pulkvedis apraksta līdzīgu kauju (daudz granātu un 
tuvcīņas) apmēram tajā pašā laikā un vietā, tikai 
kaujā viņš esot piedalījies viens pats un beigās glā
bies bēgot.�2

Plkst. 17.00 II bataljona komandieris kapteinis 
 J. Līdums ziņoja, ka sakari ar III bataljona vienī
bām nodibināti, un 18.�0 artilērija sāka sagata
vošanas uguni, bet jau 15 minūtes vēlāk viss 
apstājās, jo īsā laikā ievainoja bataljona komandieri 
kapteini J. Līdumu, ievainojumu guva arī batal
jona ārsts leitnants Arnolds Pabērzs. Bataljona 
rotu vadīšanu pārņāma 8. rotas komandieris virs
leitnants M. Robiņš, kuru vēlāk nomainīja par 
abu bataljonu apvienoto komandieri ieceltais 
majors V. Hāzners.�� Līdz brīdim, kad ieradās 
V. Hāzners, uzbrukumu atjaunot nebija iespējams, 
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jo nepārskatāmajā mežā virsnieku trūkuma dēļ vir
zīties uz priekšu bija grūti.�4 

Kamēr �2. grenadieru pulka II un III bataljons 
ar lielām grūtībām mēģināja sākt pretuzbrukumu, 
divīzijas štābs jau 11.00 bija izsludinājis trauksmi 
visā divīzijā. Trauksmes izsludināšana paredzēja 
saformēt no divīzijas Kaujas skolas un Instruktoru 
skolas divas kaujas grupas kā trieciena rezervi, kā 
arī dažādu trauksmes vienību (Alarmeinheiten) iz
veidošanu rotas apjomā (komandieris kapteinis 
Silvestrs Skurulis). Minētās vienības saformēja un 
nosūtīja 22. jūnija pēcpusdienā, kur tās iesaistīja 
�2. grenadieru pulka speciālu uzdevumu virsnieka 
leitnanta Tadeuša Puisāna vadībā iebrukuma zie
meļu gala nosprostošanai. Pozīcijās atradās arī 
pulka sapieru vads un III bataljona 12. rotas vie
nības.�5 Augstienes 211.0 apkārtnē atradās arī 
15. zenītartilērijas diviziona četri 20 mm zenītliel
gabali un 15. prettanku diviziona seši franču un 
vācu ražojuma 75 mm prettanku lielgabali.

Plkst. 16.05 divīzijas štābs saņēma ziņojumu, 
ka 15. divīzijas rīcībā izsūtīts viens 2�. kājnieku di
vīzijas bataljons �00 vīru sastāvā. Jau plkst. 18.52 
67. grenadieru pulka II bataljons ziņoja par sek
mīgu uzbrukuma sākumu.�6 Tiesa gan, nav skaidrs, 
kur tieši bataljons uzbruka, jo nav saglabājusies 
neviena pavēle par šī bataljona iekļaušanu 15. divī
zijas sastāvā. Jāatzīmē, ka divīziju robežas aizstā
vēšana kopīgiem spēkiem bija izstrādāta jau maija 
sākumā, atbilstoši tai 15. divīzijas labās puses kai
miņš iesaistīja vienu bataljonu Barsuku rajonā.�7 
Jāpieņem, ka bataljons sāka uzbrukumu austrumu 
virzienā no Barsuku ciemata. Plkst. 19.�0 67. pulka 
II bataljons jau ziņoja par lielām grūtībām smagās 
artilērijas uguns dēļ. Plkst. 20.�0 bataljons bija atkā
pies līdz meža līnijai uz austrumiem no Barsukiem, 
galvenais atkāpšanās iemesls – spēcīga artilērijas 
uguns. Sarkanās armijas 79. strēlnieku korpusa ar
tilērija bija sākusi darboties pilnā spēkā. 

Ap plkst. 2�.00 majoram V. Hāzneram beidzot 
izdevās savākt II un III bataljona kaujas spējīgās vie
nības Beloje ezera ziemeļu krastā un pēc pamatīgas 
artilērijas sagatavošanas uguns sākt uzbrukumu zie
meļu virzienā. Uzbrukumā gar Učonoje ezera krastu 
gāja 6. rota, no tās pa kreisi – 11. rota, bet gar meža 
rietumu malu – 8. rota.�8 Uzbrukums sākās sekmīgi, 
bet tad apstājās artilērijas uguns dēļ. Pie augstienes 
228.4 ievainoja 6. rotas komandieri leitnantu Kārli 
Dekteri, kā arī 8. rotas komandieri M. Robiņu. Īsā 
laikā II bataljons bija zaudējis visus savus virsniekus. 
Ar šo pēdējo uzbrukumu noslēdzās pirmā kauju 
diena.

Kaujas 23. jūnijā 

Naktī no 22. uz 2�. jūniju abas puses drudžaini 
mēģināja papildināt savas vienības augstienes 
228.4 apkārtnē. 150. strēlnieku divīzija kaujās 
iesaistīja 469. strēlnieku pulka III bataljonu majora 
V. Koltunova vadībā. Pretējā krastā pārsvieda pret
tanku artilēriju, bataljonu un pulku mīnmetējus, kā 
arī vairākus tankus.�9

VI korpusa vadība vēl 22. jūnija vēlā vakarā 
plkst. 2�.15 atsūtīja telegrammu, kurā pavēlēja 
iebrukuma likvidēšanai iesaistīt 2�. kājnieku divī
zijas 67. grenadieru pulka štābu, kam pakļaut pulka 
Sapieru vadu, 1�. rotu (viens 150 mm kājnieku 
lielgabals, viens 75 mm kājnieku lielgabals, četri 
81 mm mīnmetēji), �2. grenadieru pulka II un III ba
taljonu, 67. grenadieru pulka II bataljonu (apmēram 
�00 vīru) un 2�. kājnieku divīzijas 102�. triecien
lielgabalu rotu (teorētiski varēja būt 10 triecienliel
gabalu). Līdz ar to �2. grenadieru pulka komandieris 
pulkvedis A. Krīpens komandētu tikai pulka I batal
 jonu uz ziemeļiem no Hvoino ezera. Kauju rajonā 
ieradās arī 15. sapieru bataljona divas rotas un vācu 
660. sapieru bataljona 2. rota. Šo vienību uzdevums 
bija ieņemt pozīciju uz rietumiem no iebrukuma 
rajona.40

Līdz ar vācu pulka iesaistīšanu plānoja 2�. jūnija 
dienā īstenot jaunu pretuzbrukumu, šoreiz 67. gre
nadieru pulka II bataljonu iesaistot Učonoje ezera 
rietumu krastā, kur bija slēptas pieejas augstienei 
228.4 (uzbrukuma plānu skatīt shēmā nr. 4). Bija 
plānots, ka bataljons uzbruks no dienvidiem uz zie
meļiem ar trijām rotām līnijā. Atbilstoši plānam 
pa kreisi no tā vajadzēja uzbrukt “Hāznera batal
jonam”, bet, kā redzēsim tālāk, plānu pilnībā ne
izdevās īstenot. Uzbrukumu vajadzēja atbalstīt 
triecienlielgabaliem no augstienes 211.0 puses.41

Vācu bataljons sāka izvirzīties izejas pozīcijās 
ap plkst. 1�.00, uzbrukuma sākums bija noteikts 
plkst. 15.00. Lai gan 67. grenadieru pulka štābā 
domāja uzbrukumā iesaistīt “Hāznera bataljonu”, 
kas būtu sastādīts no kaujas spējīgām II un III ba
taljona vienībām, pats majors V. Hāzners par to 
neko nezināja, jo vācu pulka štābs ar viņu sazinājās 
caur vācu bataljona radiostaciju. Savukārt vācu ba
taljona komandieris acīmredzot neuzskatīja par 
vajadzīgu iesaistīt latviešus uzbrukuma veikšanā. 
Savās atmiņās V. Hāzners uzsveris vācu komandiera 
vīzdegunību un nevēlēšanos uzklausīt padomus 
par kaujas vešanu.42 Sakari ar majoru V. Hāzneru 
nebija arī �2. grenadieru pulka štābam. 2�. jūnija 
pēcpusdienā 10. rotas komandpunktā, kur atradās 
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arī “Hāznera bataljona” štābs, ieradās 12. rotas ko
mandieris virsleitnants J. Cubins, kurš paziņoja, 
ka majors V. Hāzners esot kritis un viņam esot jā
pārņem bataljona vadība.4� Tā arī visā vācu uzbru
kuma laikā “Hāznera bataljons” atradās 10. rotas 
komandpunkta apkārtnē un noskatījās cīņu gaitā.

Uzbrukums sākās plkst. 15.00, pēc pamatīgas 
artilērijas sagatavošanas uguns. Sākotnēji vācu 
bataljona 6. rota virzījās uz priekšu sekmīgi, tai 
sekoja arī 5. rota. 6. rota ap plkst. 16.00 esot 
nokļuvusi augstienē, bet nav varējusi tur noturēties 
stiprās artilērijas uguns dēļ. Īsā laikā uzbrūkošās 
rotas zaudēja divus virsniekus: 6. rotas komandie
 ris krita, 5. rotas komandieri ievainoja. Uzbrukumu 

mēģināja turpināt 7. rota, bet ap plkst. 18.�0, pēc 
pēdējā mēģinājuma, to pārtrauca. 2�. jūnija vēlā 
vakarā bija skaidrs, ka augstieni 228.4 atgūt vairs 
neizdosies un tagad ir jādara viss, lai izveidotu 
jaunas, aizstāvamas pozīcijas uz rietumiem no aug
stienes. Galvenais iemesls 2�. jūnija neveiksmēm 
bija nomācošais Sarkanās armijas pārsvars artilē
rijas ziņā un VI korpusa nespēja cīnīties ar šo arti
lēriju. V. Hāzners to raksturojis visai spilgti: “[..] 
vācieši neprata krievu uguns ieročus neitralizēt, bet 
gribēja ar pliku pakaļu nospiest ezi.”44

Pēc 15. artilērijas pulka virsnieku aprēķiniem, 
Sarkanā armija laikā no 22. līdz 24. jūnijam kopā 
izšāva 24 042 mīnmetēju šāviņus, 40�� 45 mm līdz 
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76,2 mm lielgabalu šāviņus un 2179 smagās arti
lērijas šāviņus.45 Pirmo divu dienu laikā (22. un 
2�. jūnijā) 15. divīzija zaudēja sešus ievainotus un 
19 kritušus virsniekus, 164 ievainotus un �� bez 
vēsts pazudušus instruktorus un kareivjus.46 Klāt 
jāpieskaita vācu 67. grenadieru pulka zaudējumi, 
par kuriem nav precīzu datu. V. Hāzners rakstīja, 
ka no �50 vīriem palikuši tikai 18, bet 24. jūnija 
ziņojumā par kaujas sastāvu 67. grenadieru pulks 
norādīja, ka II bataljonā ir 208 virsnieki un kara
vīri, tātad zaudēti apmēram 100 vīru.47 Iespējams, 
ka V. Hāzners, runājot par 18 palikušajiem, domāja 
rotas, kas pēc kaujas atradās �2. grenadieru pulka 
10. rotas komandpunkta tiešā tuvumā (5. un 
6. vācu rota). Šīm divām rotām zaudējumi patie
šām varēja būt nozīmīgi, savukārt 8. rota, kas atra
dās visu laiku rezervē, varēja nezaudēt arī nevienu 
karavīru.

Vēl grūtāk izvērtēt Sarkanās armijas ciestos 
zaudējumus. V. Šatilovs savu atmiņu stāstījumu bei
dzis ar 2�. jūnija kaujām, aprakstot neiespējamus 
tanku desmitu uzbrukumus. Beigās minēts pieņē
mums, ka pretinieks (tas ir, latvieši un vācieši) zau
dējis “līdz diviem tūkstošiem kritušo un ievainoto, 
kā arī 400 gūstekņu”. Nākamajos divos teikumos 
uzzinām, ka arī 150. strēlnieku divīzija zaudēja 
“daudz” vīru, tomēr kritušo un ievainoto bija “divas 
līdz trīs reizes mazāk nekā pretiniekam”.48 No šī 
padomju atmiņu literatūrai raksturīgā noslēpu
mainā mistrojuma (divīzijas komandieris precīzi 
nosaucis pretinieka zaudējumus, bet it kā neko nav 
zinājis par savējiem) var secināt, ka 150. strēlnieku 
divīzija zaudēja apmēram no 1000 līdz 700 kritušo 
un ievainoto (“divas līdz trīs reizes mazāk”). Tātad 
patiesībā Sarkanās armijas zaudējumi bija vismaz 
divas līdz trīs reizes lielāki.

Atkāpšanās
un Jāņu kalna kauju nozīme

Naktī no 2�. uz 24. jūniju VI korpusa vadība 
pieņēma lēmumu par galvenās kaujas līnijas atvilk
šanu uz rietumiem no meža ap augstieni 228.4, kur 
vajadzēja izbūvēt jaunas pozīcijas (Sehnestellung).49 
Korpusa lēmums paredzēja noturēt pašreizējo 
kaujas līniju līdz brīdim, kad būs izrakti ierakumi 
Sehnestellung pozīcijās. Pirms tam jau vairākas 
stundas bija notikušas sarunas starp �2. grena
dieru pulka komandieri, 15. divīzijas komandieri 
un vācu 67. grenadieru pulka komandieri, kuras 
spilgti aprakstījis tā laika �2. grenadieru pulka štāba 

rotas komandieris O. Caunītis.50 Tajā pašā laikā 
15. divīzijas pavēle paredzēja nomainīt �4. grena
dieru pulka II bataljonu, kurš atradās vistālāk uz 
ziemeļiem, ar 19. divīzijas 44. grenadieru pulka 
II bataljonu. Bataljona nomaiņa bija jāpabeidz līdz 
25. jūnija plkst. �.00. Pēc nomaiņas �4. grenadieru 
pulka štābs un II bataljons pārvietojās uz Ješeņas 
ciematu, savukārt �4. grenadieru pulka I bataljons 
pārgāja ��. grenadieru pulka sastāvā.51 

24. un 25. jūnijs pagāja salīdzinoši mierīgi – 
15. divīzija divās dienās zaudēja 10 kritušus un 
60 ievainotus instruktorus un kareivjus, 24. jūnijā 
pretinieks bija izšāvis “tikai” 188 mīnmetēju šāvi
 ņus, 1�0 vieglās artilērijas un �2 smagās artilē
rijas šāviņus.52 Naktī no 25. uz 26. jūniju vācu 
67. grenadieru pulku nomainīja �4. grenadieru 
pulks, kurā tagad skaitījās pašu II bataljons (bez 
5. rotas), “Hāznera bataljons”, 15. sapieru bataljons 
un vairākas smago ieroču atbalsta vienības (skatīt 
shēmu nr. 5). “Hāznera bataljons” sastāvēja no 
�4. grenadieru pulka 5. rotas (komandieris virsleit
nants Jānis Pečiņš), �2. grenadieru pulka 7. rotas, 
10. rotas un “Apvienotās rotas” (5., 6., 9., 11. rotas 
paliekas).5�

Nākamajā naktī bija paredzēts izvilkt no priek
šējām līnijām “Hāznera bataljonu”, to izformēt un 
izveidot atkal divus �2. grenadieru pulka bataljonus 
(II un III), tomēr šos plānus izjauca pretinieks, kas 
vēlu 26. jūnija vakarā sāka uzbrukumus virzienā 
uz augstieni 211.0 un Beloje ezera ziemeļu krastu. 
Lai gan kauju laikā ielenca 10. rotu, tomēr tai sava 
komandiera leitnanta J. Birgera vadībā izdevās šķēr
 sot Beloje un Belžecas (Belssez) ezeru caurteku, 
brienot līdz kaklam pa ūdeni.54 Kauju laikā krita 
�4. grenadieru pulka 5. rotas komandieris virsleit
nants J. Pečiņš. 

Līdz 28. jūnija vakaram situācija bija stabili
zējusies. 15. divīzijas aizsardzības sektora dienvidu 
galā aizstāvējās �4. grenadieru pulks trīs bataljonu 
sastāvā (II un �2. grenadieru pulka II un III), tālāk 
uz ziemeļiem �2. grenadieru pulks viena bataljona 
(I) sastāvā un noslēgumā ��. grenadieru pulks trīs 
bataljonu (I, II un �4. grenadieru pulka I) sastāvā. 
Kauju laikā no 22. līdz 28. jūnijam 15. divīzija zau
dēja vienu kritušu un sešus ievainotus virsniekus, 
kā arī 46 kritušus, �19 ievainotus un 41 bez vēsts 
pazudušu instruktoru un kareivi.55

Jāņu kalna kaujas beidzās ar būtiskiem zaudēju
miem ne tikai cilvēku ziņā – nedēļas laikā zaudēts 
tikpat vīru, cik pirms tam divu mēnešu laikā, – bet 
arī apvidus ziņā. Pirms kauju sākuma šo sektoru 
aizstāvēja divas rotas, savukārt tagad bija nepie
ciešams viens grenadieru pulks divu bataljonu 
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sastāvā. Sarkanās armijas �. triecienarmija ieguva 
izdevīgas izejas pozīcijas turpmāko uzbrukumu 
 veikšanai. 22. jūnijā vācu 16. armijas frontē no 
labās robežas līdz Novorževai 2. Baltijas frontes 
vienības veica 21 dažāda mēroga trieciena pasā
kumu. 19. latviešu un 9�. vācu divīzijas sektoros 
tās atsita ar lieliem uzbrucēju zaudējumiem, bet 
15. divīzijas sektorā trieciens guva sekmes un izvēr
sās par nedēļu ilgu uzbrukumu. 2. Baltijas fronte 
triecienus veica nolūkā atbalstīt tālāk dienvidos 
sākto Baltkrievijas uzbrukuma operāciju pret vācu 
armiju grupu Centrs. Jebkādi lieli teritoriāli iegu
vumi sākotnēji netika plānoti, un arī spēku iedalī
jums neliecināja par lieliem uzdevumiem.

17. jūnija uzbrukumu �4. grenadieru pulka sek
torā likvidēja nepilnas stundas laikā. 22. jūnija 
uzbrukums �2. grenadieru pulka sektorā izvērsās 
par nopietnu kauju, jo nelaimīgas apstākļu sakritī
bas dēļ netika īstenoti vairāki 17. jūnija kaujas ziņo
jumā minētie sekmju priekšnoteikumi. Novērošanas 
un izlūkošanas rezultāti nebija īpaši sekmīgi. Ja arī 
tie tādi bija, tad tiem netika pievērsta pietiekama 
uzmanība divīzijas un pulka štābā. Tāpat neizde
vās īstenot pietiekami ātru prettriecienu 22. jūnijā. 
Viena neveiksme veicināja nākamo, un problēmas 
radās visnegaidītākajās vietās – kā piemēru var 
minēt �2. grenadieru pulka 5. rotas neveiksmi un 
lielos zaudējumus, jo mēnesi atpakaļ tika izdarīts 
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neveiksmīgs izlūku iebrukums, kurā rota zaudēja 
gandrīz visus vadu komandierus un instruktorus. 

150. strēlnieku divīzijas sekmīgais uzbrukums 
tikai veicināja 2. Baltijas frontes 1944. gada 6. jūlijā 
pieņemto lēmumu sākt plaša mēroga uzbrukumu 
VI korpusa aizstāvības sektorā par spīti pilnīgi 
nepiemērotajam apvidum. Apvidus bija tik nepie
mērots, ka pat 10. jūlija rītā neviens vācu pusē neti
cēja, ka sācies nopietns uzbrukums, tomēr Sarkanās 

armijas komandieri uzskatīja, ka tieši pret latviešu 
vienībām varēs gūt lielākus panākumus. Bija nepie
ciešams vairāk nekā pusgads – līdz 1945. gada 
sākumam – un vairākas 19. latviešu divīzijas izcī
nītas kaujas ar lieliem zudējumiem pretiniekam, 
lai mainītu šo viedokli un pierādītu, ka latviešu 
karavīru neveiksmes 1944. gada jūnijā–jūlijā bija 
tikai nelaimīgu sakritību virkne.
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Valdis Kuzmins, Latvian War Museum, Head of World War II Department

Defence of Bardovo-Kudevera Positions
(the so-called Jani Hill Battles, June 22–28, 1944)

Starting with the middle of April, 1944, the Latvian 15th and 19th Divisions had taken the posi
tions in the BardovoKudevera region rich in lakes and hills. This sector of the front was so quiet that it 
used to be called a sanatorium. Bilateral activities of reconnaissance parties were the only disturbances. 
Sometimes, these activities grew into intense, but short battles. One of such reconnaissances in force 
executed by the 150th Riflemen Division of the Red Army in the morning of June 22 developed into 
fierce weeklong largescale battles. On this day, the units of the Red Army 2nd Baltic Front performed 
smaller or larger attacks more than in 20 places with the goal to support the attack against the German 
army group “Centre” having started more southward.

The goal of the 150th Riflemen Division was Height 228.4 defended by the 9th Company of the �2nd 
Grenadier Regiment of the 15th Latvian Division. The Height was situated on a small isthmus between 
two lakes united by a small culvert which could be crossed only by a zone of several hundred metres. The 
place was so advantageous for defence that the headquarters of the 15th Division of the �2nd Grenadier 
Regiment did not believe that the attack message indicated an attack against the Height 228.4. 

The attack upon the Height defended by 46 men of the 9th Company started on June 22 at 09.10 
following a 10 minutes intense artillery fire. Two punitive companies with 500 men participated in the 
attack. Because of several coincidences – absolute lack of officers in the company, certain carelessness, 
etc., the punitive companies despite heavy losses took the Height.

Disagreement and lack of communication among the commanders of the division, regiment and bat
talion did not allow for a duly realisation of the counterattack of the II Battalion of the �2nd Grenadier 
Regiment envisaged in the defence plan. Yet more, the counterattack was delayed by the heavy losses of 
the battalion officers at the very beginning of the battle (the Battalion commander and commanders of 
all companies were wounded). Lack of serious and aggressive resistance encouraged the commander of 
the 79th Riflemen Corps of the Red Army to involve reserve in the battle including the Corps’ artillery 
support for the 150th Riflemen Division.

On June 2�, the 67th Grenadier Regiment of the 2�rd Infantry Division was involved in the battles. 
It made attempts to regain the lost Height. Nevertheless, the attempts were not successful, because the 
mess in the communications and subordination had left the 67th Grenadier Regiment without artillery 
support and it could not fight back the superior strength of the Red Army heavy weapons. In the evening 
of June 2�, the decision was made to march off the principal battle line westwards and try to delay the 
retreat as much as possible in order to build positions.

By June 28, the front line had been withdrawn. The battle ended with the victory of the Red Army, 
because it used the terrain advantages – a whole grenadier regiment of two battalions was placed in the 
sector which had been defended by two companies prior to the attack. During these battles the 15th 
Division and the subordinated units lost about 500 fallen, wounded and missing soldiers, while the losses 
in the Red Army were more than 1000 soldiers. 
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I.T.  Iesākumā  pastāstiet,  kā  izveidojās 
jūsu komanda un kā jums radās doma pievēr
sties  bezpilota  lidaparātu  konstruēšanai?

K.P. Tajā apvienojušies seši cilvēki ar sākot
nēju mērķi izveidot bezpilota lidaparāta platformu 
svarā zem 20 kg. Komandas kodols sastāv no robot
tehnikas, automatizācijas, aerokosmisko inženier
zinātņu, datorzinātņu un elektronikas speciālis
tiem. Ar komandas darbu nebijām sveši, jo pirms 
apmēram desmit gadiem mūsu grupa satikās lid
modeļu pulciņā, un mēs sākām būvēt radiovadāmas 

UAV Factory komanda pēc PINGVĪNA pirmā un veiksmīgā izmēģinājuma lidojuma

Šā	 gada	 jūnijā	 Militārā Apskata	 redakcijā	 viesojās	 divi	 jauni	 un	 talantīgi	 puiši,	 kas	 nodarbojas	 ar	
Latvijā	 unikālu	 projektu	 –	 bezpilota	 lidaparātu	 konstruēšanu	 un	 būvi.	Tie	 ir	 Konstantīns Popiks,	 kas	
šogad	 pabeidzis	 maģistrantūru	 Liverpūles	 universitātē	 un	 jau	 divus	 gadus	 vada	 privātu	 bezpilota	
lidaparātu	 projektu	 UAV FACTORY,	 kura	 mērķis	 ir	 izveidot	 un	 testēt	 dažāda	 izmēra	 BLA	 prototipus,	
un	Guntis Kuļikovskis,	kurš	arī	nesen	pabeidzis	maģistrantūras	studijas	Rīgas	Tehniskajā	universitātē	
un	 nodarbojas	 ar	 dažādu	 veidu	 gan	 lidojošu,	 gan	 peldošu	 aparātu	 mehāniku.	 Ar	 viņiem	 sarunājās	
MA	 atbildīgais	 redaktors	 Ivars	Tirans.	

lidmašīnas. Visi puiši, kas tagad ir mūsu komandā, 
kādreiz nodarbojās ar radiovadāmām lidmašīnām. 
Kopā esam apceļojuši Eiropu, pārstāvot Latvijas val
sti starptautiskās sacensībās. Lidmodelisms ir ne 
tikai izklaide – kā jebkurš sporta veids tas iegūst 
citu veidolu, kļūstot profesionāls. Tas ir smags un 
neatlaidīgs darbs, kas cilvēku norūda ne tikai fiziski, 
bet arī emocionāli un garīgi.

Kad jau bijām iestājušies augstskolās, pamanī
jām, ka ir strauji sācis attīstīties bezpilota lidmašīnu 
novirziens, un izdomājām, ka mēs arī varētu tādas 
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būvēt. Ka tam ir nākotne un mēs varētu būt vieni no 
pirmajiem, kuri varētu konstruēt kaut ko ne pārāk 
dārgu, bet plašiem mērķiem domātu. Savācām savu 
komandu un sākām projektēt mūsu pirmo bezpi
lota lidaparātu Pingvīns – laikam pirms divarpus 
vai trim gadiem. Un sākām to arī būvēt.

G.K. Sākotnēji es nespēju iedomāties, cik 
daudz laika tas aizņems, cik nopietns šis projekts 
izvērtīsies un cik daudz finanšu līdzekļu prasīs. Pir
majā brīdī tas likās apmēram tāpat, kā agrāk būvē
jot savus sacensību lidmodeļus, kur tu zini – apmē
ram pusgads, gads darba aiziet. Bet šeit iznāca, ka 
komandai tas aizņēma vairākus gadus un darbs bija 
daudz intensīvāks, nopietnāks, sarežģītāks, jo tika 
izmantotas tādas tehnoloģijas un materiāli, kādi 
līdz šim netika izmantoti, un bija arī ļoti grūti 
atrast speciālistus, kas spētu sniegt padomu. Jo 
šīs tehnoloģijas – tā pati oglekļa šķiedra – it kā 
visi to zina, visi slavina, it kā viss ir skaidrs, bet 
patiesībā nekas nav skaidrs. Tam visam pamatā ir 
ļoti smalkas tehnoloģiskas nianses.

K.P. Lai konstruētu bezpilota lidmašīnu, ne
pieciešams veikt teorētiskos aprēķinus, datorsimu
lācijas un �D modelēšanu. Tas, ka es mācos Liver
pūles Universitātes Aerokosmiskajā fakultātē, palī
dzēja lidmašīnas izveidē, jo bija pieejama specia
lizētā literatūra un datorprogrammas. Prototipi, 
kurus mēs izstrādājām, ir ieguvuši savu veidolu, 
izmantojot CAM (Computer-aided manufacturing), 
CAD (Computer-aided design), FEA (Finite element 
analysis) un CFD (Computational fluid dynamics) 
programmatūru. Detaļas tika projektētas �D CAM 
programmās, vēlāk veicot stiprības pārbaudes ar 
FEA programmatūras palīdzību. Lai pārbaudītu 
aerodinamiskās īpašības, mēs izmantojām plūsmu 
datorsimulācijas CFD. 

Projekts tika finansēts no paša līdzekļiem un 
mērķi izvirzīti ļoti augsti. Līdzīgu mērķu sasniegša
nai kādai citai, lielākai kompānijai nepieciešamais 
budžets būtu aptuveni 2+ miljoni latu. Lai sasniegtu 
mērķus ar mūsu finansiālajām iespējām, tika mek
lēti inovatīvi risinājumi daudzām problēmām. 

I.T.  Vai  bez  jums  vēl  kādas  grupas  Lat
vijā  nodarbojas  ar  šādu  lidaparātu  konstruē
šanu?

K.P. Kā lai saka – tās nodarbojas ar kaut ko. 
Ir zināms, ka Jelgavas Lauksaimniecības universi
tātē ir nopirkti helikopteri, taču tie ir tikai radio
vadāmi lidmodeļi. Būtībā par visiem projektiem, 
kas ar to nodarbojas, jāsaka – nevienā gadījumā to 
nevar saukt par bezpilota lidaparātu. Pagaidām tie ir 
radiovadāmie lidmodeļi, un tādu lidmodelistu Lat
vijā ir simtiem – jebkurš var tādu spēlīti uztaisīt.

I.T.  Tātad  pašlaik  jūs  esat  vienīgie,  kas 
radījuši  reālu  bezpilota  lidaparātu? 

K.P. Jā, jo bezpilota lidaparāts ir aparāts, ku
ram ir autopilots un globālās pozicionēšanas sis
tēma (GPS).

Ir zināms, ka Aviācijas institūtā tika īstenots 
projekts, kam tika nopirkts autopilots, bet no auto
pilota līdz lidošanas stadijai – tur ir tāls ceļš ejams, 
un, ja autopilots stāv blakus lidmašīnai darbnīcā, 
tas nenozīmē, ka tas ir bezpilota lidaparāts. 

I.T.  Ar ko tad principā bezpilota lidaparāts 
atšķiras  no  šādas  radiovadāmas  lidmašīnas?

G.K. Radiovadāmu lidmašīnu var vadīt tiešās 
redzamības zonā ar pulti, kuru jūs turat rokās, 
un jums noteikti jābūt vizuālam kontaktam ar 
lidmašīnu. 

Daži domā, ka viņi varēs vadīt šādu lidmašīnu 
ar pulti bez vizuālā kontakta, skatoties tikai video
kameras raidītajā attēlā monitorā uz zemes.

I.T.  Vai  tad  nevar?
G.K. Pielieciet pie acīm binokli un mēģiniet 

pastaigāt! 
I.T.  Respektīvi, tikko pazūd vizuālais kon

takts,  jūs  zaudējat  vadību  pār  tādu  lidapa
rātu? 

G.K. Teorētiski tas ir iespējams, bet tas nav 
pielietojams praktiski. Šādu aparātu ir praktiski 
neiespējami vadīt, ja to neredz – ne tu augstumu 
izjūti, neko...

K.P. Savukārt bezpilota lidaparātam ir pavisam 
cits princips. To var arī vadīt kā radiovadāmo apa
rātu – kas ir viena no daudzām tā funkcijām. Bet tā 
nav galvenā. Bezpilota lidaparāta sistēma sastāv no 
zemes stacijas un paša lidaparāta ar tajā iebūvētu 
autopilotu, kurš vada tā lidojumu autonomā režīmā, 
un vadība no zemes nav nepieciešama. Operators ir 
vajadzīgs, lai definētu maršrutu, bet lidmašīna visu 
izpildīs pati – tā stabili ieturēs kursu, augstumu un 
ātrumu, pretosies vējam, pretosies lietum.

Autopilots iekļauj sevī mikroprocesoru, žiro
skopus, akselerometrus, GPS, gaisa spiediena un 
ātruma sensorus, kā arī datu uztvērēju un datu 
un videoraidītāju. Tas viss kopā nodrošina pilnīgi 
autonomu lidojumu – bez iejaukšanās no malas.

G.K. Zemes stacija sastāv no datora, kas aprī
kots ar speciālu programmatūru, kā arī datu rai
dītāja un diviem uztvērējiem, no kuriem viens 
paredzēts videosignāla, bet otrs – datu uztverša
nai. Datorā tiek ievadīta attiecīgā apvidus karte, 
uz kuras nosprauž maršrutu, lidojuma augstumu 
un ātrumu. Šos datus noraida lidmašīnas autopi
lotam, pēc kuriem vadoties aparāts veic autonomu 
lidojumu. Vajadzības gadījumā datus iespējams 

PĒTNIECĪBA



2009. Nr. 2

�0

MILITĀRAIS	APSKATS

Lidaparāta spārna pozitīvā forma

 izmainīt arī lidojuma laikā. Lidaparāts augstumu 
nosaka pēc altimetra un pēc GPS.

Augstums ir piesaistīts reālajām koordinātām, 
un reālās koordinātas tiek noteiktas pēc GPS, kā 
arī pēc magnetometriskajiem datiem, kas ir, teik
sim, virziens pret Zemes poliem.

K.P. Tur pilnīgi funkcionē inerciālā atskai
tes sistēma, tā ka pēc akselerometru datiem, brī
 dī, kad pazūd GPS signāls, lidmašīna pati spēj 
pozicionēties.

I.T.  Jūsu  pirmais,  lielākais  modelis  ir 
Pingvīns.  Ko  tas  reāli  spēj  izdarīt?

K.P. Pingvīns sver 15 kg, un pēc pasaulē pie
ņemtās klasifikācijas tas skaitās kā mini bezpilota 
lidaparāts. Pingvīns spēj nest derīgo kravu līdz 2 kg, 
kas nozīmē, ka tajā var uzstādīt t. s. žiroskopiski 
stabilizēto kameru, kura raida uz zemi videosig
nālu, – operators var koriģēt virzienu, kurā kame
rai jāskatās, un tā turēs punktu, kurā operators 
grib skatīties. Tā ka neatkarīgi no tā, kā lidmašīna 
virzās, kamera skatās uz to zonu, par kuru ir inte
rese. Pingvīns var tikt aprīkots ar dažādu spektru 
termālajām kamerām. 

I.T.  Un  kā  tas  der,  piemēram,  militāriem 
mērķiem?

K.P. Izlūkošanai. Pirmkārt, tas lido lielā aug
stumā – kādus 600–700 m – un no zemes to grūti 
pamanīt; otrkārt, tas ir nedzirdams, un ir grūti 
notriekt šādu objektu, kas lido 600 m augstumā 
ar 100 km/h lielu ātrumu. Minētais augstums nav 
galējā robeža – to nosaka kameras optika un izšķirt
spēja. Kamerai ir tālummaiņas objektīvs, operators 
uz zemes var gan saskatīt atsevišķus objektus un to 
kustību, gan redzēt plašumā visu situāciju darbības 
zonā. Principā – tā ir izlūkošana no gaisa.

I.T.  Kā aizsākās  jūsu sadarbība ar aizsar
dzības  struktūrām?

G.K. Sarunas par iespējamu sadarbību ar mili
tāro struktūru pārstāvjiem sākām aptuveni pirms 
pusotra gada. Piedalījāmies izstādē “Inovācijas 
Arēna”, kas apvienoja veiksmīgākos Latvijas un 
Baltijas inovācijas piemērus privātajā, publiskajā 
un izglītības sektorā, un es tur biju kā pārstāvis 
no Rīgas Tehniskās universitātes. Zinot par manu 
aizraušanos ar bezpilota lidmašīnām, man piedā
vāja iespēju parādīt plašākai sabiedrībai, kas tas ir, 
un mēģināt ieinteresēt, pareklamēt, lai es satiktu 
līdzīgi domājošus cilvēkus vai potenciālos atbal
stītājus. Šajā izstādē iepazināmies ar Zemessardzes 
Civilmilitārās sadarbības pārvaldes priekšnieku 
pulkvežleitnantu Tāli Blūmfeldu, ar kuru izvēr
tās ļoti saturīga saruna, jo viņš bija informēts par 
līdzīga veida lidaparātiem pasaulē, viņš bija intere
sējies par šo jomu, un viņš mūsu projektā saskatīja 
potenciālu. Tālākās darbības jau notika sarunās ar 
Tāli Blūmfeldu, un, teiksim, ar viņa vīzijām par to, 
kādam šim aparātam būtu jāizskatās, par tā pielie
tojumu tieši Latvijai. 

Tajā brīdī mums tas lidaparāts bija vēl sākuma 
fāzē, kurā mēs dažādas lietas spējām mainīt, modi
ficēt un pielāgot. Tagad mums parādījās konkrēts 
mērķis. No sākotnējā universālā un nedaudz izplū
dušā projekta tas kļuva tiešāks un vērsts uz tā pie
lietojumu Latvijas militārām struktūrām. Latvijas 
militārpersonas uzskatīja, ka tik liels aparāts kā 
Pingvīns Latvijai ir pārāk nopietns projekts un ka 
lietderīgāk būtu attīstīt mazizmēra lidaparātu.

Aizsardzības ministrijā iesniedzām zinātniski 
pētniecisko projektu, kura mērķis bija izveidot 
mazizmēra bezpilota lidojošo aparātu, kas atbilstu 
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Latvijas Sauszemes spēku vajadzībām. Lai pierā
dītu savu nolūku nopietnību, noorganizējām dažas 
prezentācijas lauka apstākļos, kur darbībā demons
trējām vienu no saviem mazizmēra BLA prototi
piem Vārna. 2007. gada aprīlī Spilves lidlaukā Vārna 
veica autonomu pacelšanos, lidojumu pa noteiktu 
maršrutu pēc GPS koordinātām, autonomu nosēša
nos, kā arī automašīnas izsekošanu reālā laikā. Visu 
notiekošo varēja vērot uz monitoriem bāzes stacijā. 
Ieguvām ļoti pozitīvas atsauksmes no klātesošajām 
militārpersonām, jo viņi saprata, šādi aparāti var 
glābt cilvēku dzīvības.

I.T.  Kāda tad ir funkcionālā starpība starp 
Pingvīnu un Vārnu? Kādas ir Vārnas pozitīvās 
īpašības?

K.P. Vārna ir ļoti viegla, tās pilna masa ir ap 
1 kg (Pingvīnam 15 kg) un spārnu vēziens 1,5 m, 
tā ir aprīkota ar klusu bezkolektora elektromotoru 
un litijapolimēra akumulatoriem. Šāds aprīkojums 
nodrošina lidojuma laiku līdz 75 minūtēm. Par spīti 
mazajam izmēram, aparāts ir aprīkots ar pilnvēr
tīgu autopilotu. Tajā iebūvēti � žiroskopi, � akse
lerometri, viens magnetometrs, spiediena sensors 
augstuma noteikšanai un gaisa ātruma sensors, 
GPS uztvērējs, radiomodems un videoraidītājs. Šāds 
aprīkojums nodrošina objektu izsekošanu, patrulē
šanu, automašīnu kolonnas konvojēšanu. Īsi sakot, 
aparātam ir tādas pašas funkcijas kā ASV armi
jas izmantotajam RAVEN B bezpilota lidaparātam. 
Lai izmantotu Vārnu, nav vajadzīgi ne skrejceļi, ne 
kādas speciālas palaišanas iekārtas, ir nepieciešams 
viens cilvēks, kas to vienkārši no rokas pamet gaisā. 
Neliela portatīva zemes stacija nodrošina visas 
nepieciešamās komunikācijas funkcijas. Pateicoties 
savam mazajam izmēram un svaram, šis aparāts ir 
piemērots tuvu militāru mērķu apskatīšanai, opera
tīvai darbībai nelielā attālumā – līdz 10 km.

I.T.  Tuvā  taktiskā  izlūkošana.
K.P. Tieši tā. Principā starpība starp Pingvīnu un 

Vārnu ir tāda, ka Pingvīns spēj lidot lielā attālumā 
un augstumā, raidīt augstas kvalitātes videoattēlu un 
atrasties gaisā apmēram sešas stundas. Tas vienkārši 
var kursēt pa maršrutu un visu laiku veikt novēro
šanu. Bet Vārna – tā ir ātriem taktiskiem mērķiem, 
kad uzreiz jānovērtē situācija, un tā ir ļoti vienkārša 
sistēma – pamet gaisā, apskaties interesējošo vietu 
un pieņem lēmumu, ko darīt – iet vai neiet tālāk.

Kaut arī Vārnas prototips spēj parādīt ļoti labus 
rezultātus, daudzas lietas ir jāmodificē. Kā piemēru 
varētu minēt ūdens necaurlaidīgu korpusu, aprī
kot lidaparātu ar augstas izšķirtspējas videosenso
riem, kā arī izstrādāt speciālu pārnēsājamo vadības 
staciju.

G.K. Galvenais Vārnas trūkums ir tāds, ka video
aparatūra, kuru tajā iespējams iemontēt, protams, 
būs par kārtu zemākas kvalitātes nekā Pingvīnam.

Maza optika, mazi sensoriņi – nevar ielikt mi
niatūrā lidaparātā superkvalitātes kameru, jo šādā 
speciālā aparatūrā katrs megapikselis maksā ļoti 
lielu naudu. Nu, arī amerikāņu mazajiem lidapa
rātiem tās kameras nemaz nav ar milzīgu izšķirt
spēju, tāpēc ka tās nav tiem piemērotas. Katram 
mērķim ir savs.

K.P. Ļoti nopietna atšķirība starp Pingvīnu un 
mazo lidaparātu Vārna ir jau minētā žiroskopiskā 
stabilizēšana – t. i., kad kamera grozās un var turēt 
mērķi un grozīties tam līdzi neatkarīgi no lidma
šīnas kustības virziena, tas nav atkarīgs no tā, kā 
lidmašīnu, piemēram, mētā vējš, jo kamera pati 
stabilizējas. Taču tā ir salīdzinoši smaga, un lie
liem lidaparātiem – kā Pingvīnam – ir iespēja tādu 
ievietot un pacelt, bet maziem nav. Tiem kamera ir 
fiksēta pie spārna, un vēja brāzmās kameru mētā 
līdz ar lidmašīnu, un operators saņem tādu kā ar 
trīcošu roku uzņemtu video. 

I.T.  Bet kā tāds mazs, viegls lidaparāts kā 
Vārna  iztur  vēju? 

G.K. Nav problēmu – lidmašīnā iebūvētais 
autopilots veic stabilizēšanas funkciju, mainot ele
ronu stāvokli un dzinēja jaudu.

Mums ir arī oficiāla atskaite par Zemessardzes 
militārajām mācībām “Zobens 2008”, kur uzrak
stīts, ka vēja stiprums ir bijis brāzmās līdz 17 m/
sek un ka lidaparāts to visu sekmīgi izturējis.

K.P. Brāzmas 17 m/sek tādai lidmašīnai ir ļoti 
daudz! Salīdzinājumā, piemēram, 1 kg smagam put
nam tādās brāzmās būtu ļoti grūti lidot. Šis aparāts 
spēj to izturēt, un tā ir galējā robeža.

I.T.  Kāda  bija  projekta  tālākā  attīstība? 
G.K. Tie bija Vārnas izmēģinājumi gada lie

lākajās Zemessardzes militārās mācībās “Zobens 
2008’’, kuras septembra beigās norisinājās Dobe
les rajona Gardenē un kuras apmeklēja arī toreizē
jais aizsardzības ministrs Vinets Veldre. Klāt bija 
arīdzan NBS pārstāvji un ASV Mičiganas Nacionā
lās gvardes karavīri, kuri ļoti atzinīgi novērtēja šo 
lidaparātu, jo viņi bija strādājuši ar līdzīgas klases 
aparātiem gan Amerikā, gan Irākā. Viņi izteica atzi
nības vārdus un solīja pateikt vadībai, ka tāda lieta 
ir nepieciešama. 

Šajās mācībās izlūkinformācijas iegūšanai pirmo 
reizi Latvijā tika izmantota bezpilota lidmašīna. 
Darba gaitā sastapāmies ar vairākām problēmām, 
kuras bija jārisina nekavējoties. Saskārāmies ar inte
resantu faktu. Kartes, kuras izmantoja mācību plā
notāji, bija nobīdītas aptuveni par 150 metriem. 

PĒTNIECĪBA
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Iepriekš to neviens nezināja, jo mūsu spēki neiz
manto GPS uztvērējus. Bāze atradās starp diviem 
ezeriem, vadoties pēc GPS koordinātām, mēs sēdē
jām ezera vidū. Šī problēma tika atrisināta, piesais
tot karti pie reāliem punktiem dabā. Radās prob
lēmas ar sakaru kanālu starp lidmašīnu un zemes 
staciju. Tam par iemeslu bija iepriekš neizmēģi
nāta antenas masta izmantošana. Neskatoties uz 
negulētu nakti, risinot radušās problēmas, pienāca 
paraugdemonstrējumu diena toreizējam aizsardzī
bas ministram Vinetam Veldrem, kur parādījām 
visas funkcijas, ko aparāts spēj veikt. Laika apstākļi 
bija ļoti mainīgi. Pūta vējš, kā jau minēts, brāzmās 
sasniedzot ātrumu 17 m/s, brīžiem lija. Šie faktori 
netraucēja veikt veiksmīgu lidojumu, nodemonstrē
jot galvenās BLA funkcijas. Papildus videokamerai, 
kas nodrošina videosignālu tiešsaistē, Vārna tika 
aprīkota ar fotoaparatūru augstas izšķirtspējas 
fotogrāfiju uzņemšanai no gaisa. Klātesošajiem bija 
iespēja vērot mācību poligonā notiekošo uz moni
toriem, kā arī virtuālās realitātes brillēs.

I.T..  Vai  no  Veldres  kunga  puses  bija  kādi 
komentāri? 

K.P. Bija daži jautājumi, uz kuriem viņš saņēma 
atbildes. Jautājumi bija par tehnisko daļu – vai tas 
varēs operēt naktī, cik ilgi tas varēs lidot.

I.T.  Vai  tas  var  operēt  naktī?
K.P. Var. Tas var visu, ko var ārzemju analogi, 

tikai jāiegulda resursi. Tur nekāda trika nav, viss 
ir atkarīgs no pieejamiem resursiem.

I.T.  Vārdu  sakot,  var  saprast,  ka  jūsu 
izmēģinājumi  mācībās  ‘’Zobens  2008’’  nori
tēja  salīdzinoši  sekmīgi? 

K.P. Kā jau pieminējām, mums ir atsūtīta ofi
ciāla atskaite par šīm mācībām, kurā teikts, ka 
“paraugdemonstrējumi noritēja veiksmīgi un tika 
saņemts vērtējums, ka šāda tipa lidaparāti varētu 
tikt sekmīgi izmantoti militārajās operācijās apvi
dus, pārvietošanās maršrutu un bāzu perimetru 
apsekošanai gan starptautiskajās operācijās, gan 
Latvijā, kā arī civilām vajadzībām”. 

I.T.  Bet kopumā skatot – vai būtu  izdevī
gāk  to  izstrādāt  un  būvēt  šeit,  nevis  iegādā
ties  amerikāņu  vai  izraēliešu?

K.P. Nu, jāatzīst divas lietas: pirmais – tas pēc 
izmaksām varētu būt apmēram līdzīgi. Jo brīnumi 
nenotiek. Viņi savukārt ražo lielos daudzumos, līdz 
ar to tas būtu apmēram tas pats. Viena un tā pati 
funkcija šeit uz vietas izmaksātu to pašu, ko mēs 
samaksātu, piemēram, izraēliešiem. Bet, protams, 
ir arī otra puse – desmit mazajiem lidaparātiem 
izraēliešu serviss izmaksās lielu naudu katru gadu. 
Piemēram, nāksies nomainīt baterijas – atbrauks 
trīs speciālisti, kas stundā ņem, teiksim, pa Ls 250, 
un to nāksies maksāt desmit reižu gadā, sūtīt tos 
aparātus turp un atpakaļ. Izraēlieši diez vai gribēs 
dēļ desmit aparātiem gadā ņemties ar Latviju. Tā 
ka varbūt pat nebūtu iespējams Latvijai nopirkt 
desmit tādus mazus aparātus, jo tai industrijai tas 
ir sīkums – tas nav nekas.

G.K. Un otra puse ir tāda, ka mums ir zināt
niskais un tehniskais potenciāls, kurš to var izdarīt, 
un ir cilvēki, kas var attīstīt unikālus izstrādājumus 
tieši Latvijas bruņoto spēku vajadzībām. Ja ir Lat
vijas komanda, kas darbojas Latvijas aizsardzības 
struktūru labā, tad attieksme un arī rezultāts būs 

Foto no lidaparāta 
VĀRNA kameras
ZS mācībās
“Zobens-2008“
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daudzkārt labāks, tāpat visas ekspluatācijas izmak
sas un apkalpošanas personāla apmācība. Tā ir tā 
otra puse.

I.T.  Tādā  gadījumā  uz  šīs  bāzes  mēs  šeit 
varētu  attīstīt  gan  savu  zinātniski  tehnolo
ģisko potenciālu, gan apkalpojošo personālu, 
lai nepaliktu tikai par tādu izpildītāju un Īri
jas  sēņu  lasītāju  tautu.

G.K. Tas ir tāpat, kā lietot Microsoft Word. Lie
tot to māk daudzi, bet, ja rodas vajadzība izlabot 
programmatūru, parastie lietotāji to nespēj, jo tas 
prasa jau speciālas zināšanas.

I.T.  Pēc šīm mācībām parādījās presē – lai
kam tā bija Latvijas Avīze – foto ar vienu lid
mašīnu,  taču  tā  bija  cita  lidmašīna?  Kā  tas 
tā  gadījās?

K.P. Tieši tā. Uz laikraksta vāka ieraudzījām 
trīs RTU studentus turam rokās lidmašīnai līdzīgu 
izstrādājumu, ar virsrakstu, kurš liecināja par viņu 
dalību Zemessardzes mācībās. Tur tika sajaukti 
fakti: kā jau sākumā teicām, Latvijā ir kādas trīs čet
ras entuziastu grupas, kas saka, ka būvē bezpilota 
lidaparātus – bet patiesībā tur tikai figurē vārdi bez-
pilota aparāts. Te iznāca tā, ka pirms “Zobena 2008” 
mēs ļoti daudz laika pavadījām pie testēšanas, lai tas 
aparāts lidotu, un tai laikā ar mums mēģināja sazi
nāties ļoti daudz reportieru, lai dabūtu kaut kādu 
informāciju. Bet mums nebija laika, lai viņiem to 
visu rādītu, – sākumā dažreiz tas aparāts nelidoja 
un varēja iznākt antireklāma. Tās bija tīri tehnis
kas lietas, tehniskā regulēšana. Tas ir normāls pro
cess. Bet tā radās situācija, ka reportieri vienkārši 

 nevarēja iedomāties, ka pastāv dažādas grupas, un 
viņi atrada citu kontaktu.

G.K. Šis cits kontakts radās septembrī Tartu – 
Baltijas militāro tehnoloģiju izstādē – ar jau minētā 
RTU Aviācijas institūta studentiem. Un viņi bija tie 
cilvēki, kas tur tikās arī ar Veldres kungu.

K.P. Iznāca informācijas sajukums, it kā viena 
un tā pati komanda būtu piedalījusies gan mācībās 
“Zobens 2008”, gan Tartu izstādē. Tas notika pilnīgi 
neatkarīgi viens no otra, un laikraksta fotogrāfijā 
ar uzrakstu “piedalījās militārās mācībās “Zobens 
2008”” nebijām redzami ne mēs, ne mūsu lidapa
rāts, bet gan Aviācijas institūta studenti ar savu 
lidmodeli.

G.K. Vienlaikus LNT ziņās arī bija garš sižets 
par šīm mācībām – tur, kā nākas, parādīja mūs, bet 
presē bija citas sejas un cita lidmašīna.

I.T.  Tas  droši  vien  kaitēja  jūsu  pro
jektam?

G.K. Jā. Dēļ šīs dezinformācijas gan valsts 
struktūrās, gan arī Veldres kungam radās neiz
pratne, jo viņš bija Tartu izstādē saticis vienus cil
vēkus, tagad ir citi. Neviens vairs nav spējis pozi
cionēt, kas ir kas. 

I.T.  Līdz ar to tas viss pagaidām tā ir bei
dzies  un  jūsu  projekts  ir  iesaldēts?

G.K. Nesen Zemessardze mūs atkal uzaicināja 
piedalīties mācībās – “Zobens 2009’’. 

Mēs piedalīsimies nolūkā tālāk paaugstināt savu 
kvalifikāciju un veikt lidaparāta testus reālos darba 
apstākļos.

I.T.  Lai  jums  veicas!

Uzziņai	interneta	mājaslapa:	www.uavfactory.com
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Parametrs Vērtība Komentārs

Spārnu vēziens 3,2 m Vieglākai transportēšanai izjaucams 3 daļās

Tukša lidaparāta svars
(bez motora, bez elektronikas) 

~ 7 kg 
Atkarīgs no šasijas un kompozītu struktūras 
(piem. oglekļa šķiedra / Nomex šūnu sendvičs 
vai Stikla šķiedra / Herex sendvičs)

Maksimālais pacelšanās svars < 20 kg Atkarīgs no dzinēja izvēles

Dzinēja izmērs 25–50 cm3 2-taktu vai 35–50 cm3 4-taktu Minimālā ieteicamā jauda: 2,3 Zs

Kravas tilpums ~ 18 litri 

Kravas svars 2+ kg (25 cm3 dzinējam) Atkarīgs no dzinēja izvēles

Pieejamā degviela ~ 7 litri (3 litri 25 cm3 dzinējam) Atkarīgs no dzinēja izvēles

Bezpilota	lidaparāta	PINGVĪNS	tehniskie	parametri
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Parametrs  vērtība

Spārnu vēziens  1,5 m

Lidošanas svars  ~ 1,5 kg

Motora jauda  200 W

akumulatoru ietilpība  4000–6000 Mah

Kravas svars  0,35 kg

Lidojuma ilgums  ~ 75 min

Attēlā: Gimbal Roll/Tilt modulis, kas ir domāts Sony FCB block sērijas videokamerām, ir ierīce, kas nodrošina patstāvīgu virziena noturēšanu 
gareniskajā un vertikālajā asī, neatkarīgi no lidaparāta manevrēšanas. Savienojot to ar horizontālās ass griešanās moduli, var vienkārši panākt 
aprīkojuma (piemēram, videokameras) automātisku stabilizāciju visās trijās asīs.
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Bezpilota	lidaparāta	VĀRNA	tehniskie	parametri

Unmanned Aerial Vehicles in Latvia

Summary

The article describes an effort of developing Latvian own Unmanned Aerial Vehicle (UAV) industry. 
Two of the founders of the private UAV project called ‘UAVFACTORY.COM’ (Konstantins Popiks and 
Guntis Kulikovskis) have been interviewed by MA. The state of the project was discussed and the overall 
Latvian UAV situation was reviewed. Some misinterpretation and the lack of differentiation between 
various Latvian UAV related projects were also outlined.

Two of the recent UAVs developed by the UAVFACTORY.COM were described from the techno
logical and functional point of view. The functionality of the longendurance mini UAV developed by 
UAVFACTORY, called Penguin was compared against the closerange tactical micro UAV Varna. 

An effort of collaborating between the UAVFACTORY and Latvian Ministry of Defense was discussed 
and the outcomes of the collaboration during the military training ‘Zobens 2008’ were summarized. The 
future objectives of participating in the military training ‘Zobens 2009’ were presented. 

More information: www.uavfactory.com
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UAV	FACTORY

Bezpilota	 lidaparāta	 koncepta	 modelis
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Spārna	 izgatavošanas	 process	 UAV FACTORY	 laboratorijā

VĀRNAS	 lauka	 paraugdemonstrējumi	 Spilves	 lidlaukā	 04.200�.Kameras	 moduļa	 projektēšanas	 process
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Latvijā	 izgatavotais	 bezpilota	 lidaparāts	 PINGVĪNS	 lidojumāFo
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Bezpilota	 lidaparāts	 PINGVĪNS	 tuvplānāFo
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