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Šā gada pēdējais Militārā Apskata numurs nāk
klajā Latvijas armijas 90 gadu jubilejas zīmē. Pēc Cēsu
kaujām un Ziemeļlatvijas brigādes ienākšanas Rīgā
1919. gada 10. jūlijā, apvienojot to ar Atsevišķo latviešu brigādi, varēja sākt attīstīt jau Latvijas armiju, par
kuras komandieri iecēla ģenerāli Dāvidu Sīmonsonu.
Veidojās tā Latvijas armijas uzbūve, kas ar dažām
izmaiņām saglabājas līdz pat 1940. gadam.
Tomēr par īstu, asiņainās kaujās rūdītu un visnotaļ
respektējamu spēku Latvijas armija kļuva kaujās ar
Pāvela Bermonta vadīto spēcīgo un labi bruņoto vācukrievu Rietumarmiju 1919. gada rudenī. No pulkvežaleitnanta Oskara Kalpaka niecīgā 220 karavīru pulciņa,
kas 8. janvārī izgāja no Jelgavas, nepilna gada laikā
bija izaugusi nacionālā armija, kas ar darbiem pierādīja Latvijas dzīvotspēju un tiesības uz patstāvību. Ne
velti tāpēc šajā MA numurā ievērojama vieta atvēlēta atv. plkv. G. Stiprā apkopojuma par karamākslu
Latvijas brīvības cīņās 3. daļai – Bermontiādei.
Augošās Latvijas armijas rīcībā pakāpeniski no
nāca gan ieroči, gan tehnikas vienības, Bermontiādes
laikā – arī pretgaisa aizsardzības ieroči. Aviācijas
izmantošana kaujas darbībā un aizsardzība pret to
Latvijas Atbrīvošanas kara kontekstā ir specifiska
tēma, kam savā pētījumā pievērsies K. Dambītis.
Joprojām interesants ir jautājums par liktenīgo
1939./40. gadu – vai Latvijai vajadzēja vai nevajadzēja
pretoties, vai tam vispār bija vai nebija jēga? Vienu
no versijām izklāsta V. Kuzmins pētījumā Latvijas
bruņoto spēku mobilizācijas un aizsardzības plāni
1939. gada beigās–1940. gada sākumā.
Tā ir armijas vēsture, bet kādi varētu būt mūsu
Bruņotie spēki un aizsardzības sistēma 2030. gadā?
Par to sava vīzija ir brģen. (rez.) K. Krēsliņam rakstā
Kāda varētu būt mūsu nākotne?
Mūsu zemes vēsturē maz ir bijis izcilu valstsvīru.
Vienam no tiem – Kurzemes hercogam Jēkabam –
2010. gadā aprit 400 gadu. Viņa darba piemiņai
publicējam A. V. Berķa  pētījumu par hercoga Jēkaba
aktīvo ārpolitiku un diplomātiju.
Atbildīgais redaktors Ivars Tirans

Uz pirmā vāka: Vickers 37 mm lielgabals uz Latvijas armijas
II bruņotā vilciena. 1919./1920. gadi. Foto: no Latvijas Kara
muzeja krājuma
Uz ceturtā vāka: Latvijas karavīri Afganistānā. 2009. gads
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Kāda varētu būt
mūsu nākotne?
Brģen. (rez.) Dr. habil. sc. ing. Kārlis Krēsliņš,
Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Aizsardzības zinātņu pētniecības centra vadītājs

Ievads
Šis ir Latvijas armijas 90. gadadienas gads. Šī
raksta autors jau agrāk (2007. un 2008. gadā) ir
rosinājis Ģenerāļu kluba biedriem un visiem eso
šajiem gan aktīvā, gan rezerves dienesta NBS kara
vīriem rakstīt savas atmiņas par to, kur viņi bija, ko
darīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izveides un
pilnveidošanas procesā. Vienlaikus mazāk rakstīt
par to, kas ir lasīts par tā laika notikumiem, kuros
paši nav piedalījušies.
Tagad notiek gan aktīvas NATO diskusijas par
Komplekso nākotni – 2030. gadā – un NATO vietu
pasaules nākotnes drošības sistēmā, gan Latvijā
tiek veikti pētījumi par Latvijas nākotni, kad par
atskaites punktu atkal izvēlēts 2030. gads. Es piedāvāju un lūdzu Ģenerāļa kluba biedriem izteikties –
uzrakstīt savu redzējumu par šiem jautājumiem.
Ko, cik daudz un kādā valodā rakstīt, ir katra paša
izvēle. Piemēram, varētu tikt skatīti šādi jautājumi,
bet tā ir katra personīga izvēle:
1. Kāda būs pasaule: kā saglabāsies vai mainīsies
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Ziemeļ
atlantijas līguma organizācija (NATO) un
Eiropas Savienība (ES), šo organizāciju vieta un
nozīme pasaulē. Vai veidosies citas organizā
cijas – nopietnas “spēlētājas” pasaules liktenī.
2. Kāda būs Latvija un tās attīstības līmenis,
nozīme dažādās starptautiskajās organizācijās;
Baltijas valstu sadarbība; Latvijas politiskā sis
tēma, Saeimas, Ministru kabineta (MK) un


Valsts prezidenta (VP) nozīme valsts pārvaldes
sistēmā; sabiedrības saliedētība un uzticība
valsts pārvaldes sistēmai.
3. Sadzīves jautājumi Latvijā. Pilsoņu un nepil
soņu attiecība, emigrantu problēma, latviešu
procentuālais skaits starp Latvijas iedzīvotā
jiem, Latvijā lietotās valodas.
4. Sadzīves tehnika un tehnoloģijas, medicīna,
dzīves standarts, ilgums un kvalitāte.
5. Kādi bija svarīgākie notikumi NBS izveidē,
attīstībā, iestāšanās NATO un pašlaik ir
NBS transformācijā. Kādi būs NBS nākotnē
(2030. gads), un kāda būs to vieta Latvijas dro
šības sistēmā?

Brģen. (rez.) Kārļa Krēsliņa
subjektīvs nākotnes
redzējums 1
Pateikt pamatotu nākotnes redzējumu par
situāciju 2030. gadā ir diezgan sarežģīti. Piemēram,
iedomāsimies tādu pašu laika posmu pirms
21 gada – 1988. gadu. Ko mēs varējām pateikt par
pasaules un Latvijas nākotni tajā laikā? Es nedo
māju, ka kāds varēja paredzēt Latvijas dalību NATO
un ES jau 2004. gadā. Daļēji pareizi pateica brģen.
(rez.) Valdis Matīss, ka jāvēršas pie Nostradamusa
vai kāda cita pareģotāja.

Latvijas armijai  90 gadu
No otras puses, kā teica brģen. Erhards Drūvs
(Erhard Drews), Bundesvēra Transformācijas centra
vadītājs: “...līderiem (NBS plānošanas un attīstības
jomā) nav pietiekami tikai sekot pārmaiņām. Kas
šodien nedomā par to, kas būs parīt, tie rīt zaudēs
attīstības kursu un stāvēs attīstības aizmugurē!”
Tagad pasaules, un sevišķi Latvijas, ekonomis
kās krīzes apstākļos optimizējot valsts aizsardzības
sistēmu, ir ļoti svarīgi pareizi noteikt NBS vietu
valsts drošības sistēmā un atbilstoši – NBS uzde
vumus. Tādēļ arī autors mēģinās sniegt savu redzē
jumu, kaut arī ne visai zinātniski pamatotu.
1. Kāda būs pasaule: tā saglabāsies vai
mainīsies, un kādas būs ANO, NATO un ES.
Šo organizāciju vieta un nozīme pasaulē.
Vai izveidosies citas organizācijas –
nopietnas “spēlētājas” pasaules liktenī?

Mūsdienu ANO darbības efektivitāte ir zema
vai pat ļoti zema, jo pieņemt efektīvus lēmumus
par mūsdienu konfliktsituācijām neizdodas. ANO
Drošības padomi pārstāv dažādu bloku valstis vai
ar dažādiem uzskatiem par to, kas ir labi un kas ir
slikti, tādēļ daudzi lēmumi tiek apturēti.
NATO valstis Transformācijas (ACT) štāba va
dībā 2008. un 2009. gadā veica intensīvu kom
pleksās nākotnes izpēti, diemžēl NATO oficiāli nav
pieņēmusi un apstiprinājusi kompleksās nākotnes
gala variantu.
Autora viedoklis par pasaules tuvāko nākotni ir
tāds, ka notiks atgriešanās pie spēka politikas, kam
raksturīga daudzpolāra pasaule, cīņa par resursiem
un tieši par Ziemeļpola reģionu. Liela ietekme būs
nevalstiskajām organizācijām, kodoltehnoloģijas
izplatīsies gan attīstītās, gan neattīstītās valstīs.
Tas var radīt apstākļus šādiem riskiem:
 sacensība par ideoloģisko pārākumu;
 cīņa par resursiem;
 kodolieroču izplatīšanās;
 vāju valstu bankrots;
 liels daudzums neliela mēroga konfliktu.
Nedaudz par riskiem. Morāles jautājumi vai cīņa
par ideoloģisko pārākumu. Daži2 uzskata, piemēram,
ka nav konflikta starp Izraēlu un Palestīnu, bet gan
starp Islāmu un Rietumiem, ka tas ir civilizāciju
konflikts. Tā ir bīstama tendence, jo nav kopīga
viedokļa dažādu ticību cilvēkiem par to, kas ir labi
un kas ir slikti. Varbūt atradīsies jauns Alberts
Einšteins un izveidos relativitātes teoriju morāles
jautājumos.

Cīņa par resursiem. Gan Krievijas aktivitātes
par Ziemeļpola rajona piederību Krievijai, gan gāzes
piegādes problēmas, gan centieni izmantot resursus
politisko jautājumu risināšanai utt. aktualizē jautā
jumu par pieejamību resursiem. Krievija pat plāno
izveidot specializētas militārās vienības gan gāzes
vadu apsardzei, gan Ziemeļpola reģiona kontrolei.
Tiek ieviesti jēdzieni “ekonomiskie draudi”, “ekono
miskā jauda”, un tos jau izmanto kā ieroci politis
kajiem mērķiem.
Kodolieroču izplatīšanās. Irānas un Ziemeļ
korejas kodolprogrammas ir izraisījušas diskusi
jas par kodolieroču izplatīšanas problēmām, bet
ANO Drošības padomē nav vienotības par šiem
un līdzīgiem jautājumiem. Pastāv dažādi viedokļi
par kodolieroču izplatīšanas draudiem.
Lielākā problēma ir masu iznīcināšanas (arī
ietekmēšanas) ieroču (MII) izplatīšanās. ASV pē
tījumā ir izdarīts vērā ņemams secinājums: “Jau
tājums nav par MII lietošanu, bet tikai par to, kad
un kur tie tiks lietoti.” Tā ir nopietna tagadnes un
nākotnes cilvēces, arī Latvijas, problēma. Pie šī bloka
varētu pievienot arī kiberkaru, kas klusībā lielākā vai
mazākā mērogā jau notiek visā pasaulē.
Plašsaziņas līdzekļos maz izskan informā
cija par ceturtās varas iespējām, par informācijas
kariem. Šiem jautājumiem vairāk uzmanības pie
vērš galvenokārt pirmsvēlēšanu laikā. Zināms ir
teiciens: “Ja CNN pateiks, ka šajā pasaules vietā ir
krīze, tad tur arī būs krīze.” Iedzīvotāju vidējo vie
dokli var veidot un izveidot. Cilvēku informatīvās
ietekmes teorija atpaliek no dzīves. Daži piemēri:
teroristu darbības efekts un plašsaziņas līdzekļu
nozīme tajā; Moldovas gadījums (pieņemsim, ka
esošā vara pati organizēja šos protestus); izklaides
pasākumi televīzijā vai tā saucamās kreatīvās ope
rācijas. Piemēram, Maskavā parādās grāmata
“Amerikāņu speķis”, kur negatīvā gaismā parādīta
Ukrainas un ASV sadarbība utt.
Nav teorijas, un ir slikta prakse pretdarboties
šādām nepatiesībām vai ietekmēšanas iespējām
informatīvajā laukā. Piemēram, Krievijā, kur ir
pieņemts konfrontācijas uzvedības modelis, lielākā
daļa tās iedzīvotāju uzskata: Krievija ir ienaidnieku
aplenkumā, un tai ir jāgatavojas karam. Tā tas tiek
iestāstīts Krievijas iedzīvotājiem, tā vieglāk vadīt
šo valsti un novērst uzmanību no demokrātijas jau
tājumiem. Politiķi gan uzvedas, gan runā atbilstoši.
Tādēļ Vladimira Putina teiktais par “sliktajiem”
čečeniem “Будем мочить в сортире” tika uztverts
ar sajūsmu, jo viņš to teica tādā formā, kā to grib
dzirdēt lielākā valsts iedzīvotāju daļa.



MILITĀRAIS APSKATS
Kādā starptautiskajā seminārā bija disku
sijas par Krievijas centieniem vienmēr meklēt
sev ienaidniekus. Kāds profesors jautāja man: kas
būs, ja teorētiski pieņemsim, ka Krievija atsakās
no ienaidnieku meklēšanas? Mana atbilde bija, ka
tad Krievijas informatīvais lauks būs jāaizpilda ar
Krievijas iekšējās situācijas analīzi, un tas ved uz
demokrātiju. Piemēram, ja Latvijas plašsaziņas
līdzekļos 80–90% informatīvās telpas aizņem Lat
vijas vadības kritika vai iekšējo problēmu analīze,
tad Krievijā informatīvā telpa galvenokārt ir aiz
ņemta ar tās ārējiem ienaidniekiem.
Vēl mazāk cilvēku zina par masu ietekmēšanas
līdzekļu tehnisko pusi un to iespējām. Piemēram,
apstarojot cilvēkus ar noteiktas jaudas un frekvences
elektromagnētiskajiem viļņiem, var izsaukt cilvēku
noteiktu reakciju. Zināms fakts, ka tiek atrasti kuģi
darba kārtībā bez ekipāžas. Ticams ir skaidrojums,
ka jūrā pirms vētras rodas svārstības un noteiktas
svārstības var izsaukt cilvēku nekontrolētas bailes
un tāpēc viņi lec jūrā. Ir zināms arī fakts, ka ASV
televīzijas seriālos tiek ievietoti papildu kadri par
veselīgu dzīvesveidu. Tā ir informācija par labu cil
vēkiem, bet ja kāds to dara nekontrolēti un ar citiem
mērķiem?
Tādus speciālos līdzekļus (elektromagnētisko
viļņu raidītājus) var izmantot gan policija, gan bru
ņotie spēki (BS), gan politiķi, bet maz ir atklātas
informācijas par juridisko pusi vai normatīvajiem
aktiem šajā jomā. No tehniskā viedokļa cilvēkus var
ietekmēt, kontrolēt viņu darbību, un jautājums ir
par šo iespēju kontroli un regulāciju atbilstoši cil
vēktiesībām. To vismaz daļēji var kontrolēt demo
krātiskā sabiedrībā, bet grūti ir kontrolēt autoritārā
režīmā.
Daudzi atceras, kā pagājušā gadsimta 90. gadu
sākumā bija gadījumi, kad augsta līmeņa PSRS Ko
munistiskās partijas (KP) biedri, kas bija saistīti
ar partijas naudu, it kā nepamatoti izdarīja pašnā
vības – izlēca pa logu. Presē bija ļoti ticama informā
cija, ka Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina kabineta
blakus telpā atrada elektromagnētisko viļņu raidī
tāju, kas pēc tam diezgan mīklaini pazuda. Daži
saista šīs iekārtas iespējamo darbību ar KF prezi
denta dažām dīvainām izdarībām, piemēram, viņa
lēcienu no tilta upē utt.
Vāju valstu bankrots. Jēdziens “valsts ban
krots” ir specifisks, un vajadzētu papildu skaidro
jumu, lai saprastu teiciena būtību, bet tas ir kļuvis
populārs Latvijas ekonomiskās krīzes laikā.
Mēs esam liecinieki lielam daudzumam dažādu
konfliktu, piemēram, piecu dienu karš Gruzijā, vai
Krievijas un Ukrainas gāzes konflikts utt. Pētījumi
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rāda, ka tāda situācija saglabāsies, un galveno pa
saules organizāciju uzdevums ir, pirmkārt, ierobe
žot konfliktus un tad jau mēģināt tos atrisināt.
ASV nozīme pasaulē samazināsies, bet tā paliks
galvenā un ietekmīgākā valsts pasaulē. Ievērojami
pieaugs Āzijas valstu nozīme pasaulē, pirmkārt, eko
nomikā. ES iedzīvotāju nacionālais sastāvs var mai
nīties. Pamatnācijas iedzīvotāju daļa samazināsies,
un pieaugs iebraucēju skaits. Galvenā problēma būs
sabiedrības integrācijas jautājumi. Mūsdienu situā
cija nevieš optimismu par Rietumvalstu sabiedrības
veiksmīgu integrāciju. Gan musulmaņi, gan ķīnieši,
gan citu tautību pārstāvji bieži dzīvo atsevišķos na
cionālos rajonos, un integrācija ir diezgan vāja.
ES nozīme varētu pieaugt, bet vajadzētu iz
strādāt un pieņemt Eiropas Savienības pamatvēr
tību dokumentu. Vēlāk nepieciešams izstrādāt un
pieņemt līdzīgu dokumentu ANO līmenī. Cilvēkiem
ir jābūt vismaz dažiem kopējiem bāzes jēdzieniem,
kas ir labi un kas ir slikti. Tad var veidot kaut nelielu
normatīvo aktu bāzi, kas ļautu izvērtēt konkrēto
situāciju atbilstoši šiem jēdzieniem. Tas savukārt
ļautu uzturēt kaut kādu kārtību pasaulē.
Galvenais, lai dokuments būtu īss un bez ie
spējām vai gandrīz bez iespējām to dažādi skaidrot.
Pasaules politikā vajadzēs atteikties no Realpolitik
principa, kad mērķis attaisno līdzekļus, un atzīt li
kuma, tiesību prioritāti. Labāk, lai konflikta situā
ciju izvērtētu mākslīgais intelekts, pamatojoties uz
ANO atzītiem kopējiem konstitucionāliem jēdzie
niem. Nojaušu simtiem iebilžu gan par programmas
veidotājiem, gan par objektīvu konflikta aprakstu,
gan par kopējo bāzes principu izstrādes iespēja
mību, bet cilvēce var nonākt izdzīvošanas problē
mas priekšā, un tad risinājumi būs jāmeklē.
Ja tagad pasaules čempioni šahā, spēlējot, ar
grūtībām var sacensties spēles prasmē un intelektā
ar datora intelektu, tad nākotnē, kad mākslīgais inte
lekts attīstīsies ļoti strauji, salīdzinot ar cilvēku, viņi
būs zaudētāji. Visgrūtāk ir un tuvākajā laikā nevarēs
izveidot cilvēku emociju programmas, bet juridiskie
jautājumi ir tie, kur emocijām nevajadzētu ietekmēt
lēmuma pieņemšanu. Tādēļ, es domāju, ka mākslī
gais intelekts varētu palīdzēt risināt juridiskos un
lokālo konfliktu jautājumus; ja ir laba juridiskā bāze,
vismaz galveno cilvēces pamatvērtību bāze. Kaut kas
līdzīgs ASV konstitūcijai.
ANO ir jābūt struktūrai, kas īsteno pieņemtos
lēmumus. Piemēram, Somālijas pirāti – kas ar vi
ņiem cīnīsies? Vai arī atsevišķi lokālie militārie kon
flikti, piemēram, Āfrikā. ANO militārā struktūra
(paplašinātā NATO vai ANO policija) nosūta uz
konflikta zonu miera ieviešanas, miera uzturēšanas,
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policijas spēkus, lai konfliktu lokalizētu, apslāpētu
un atrisinātu.
Tam pamatā es saskatu arī kaut kādu loģiskumu.
Tā, manuprāt, varētu būt nākotnē, no autora sub
jektīvā optimista viedokļa.
2. Kāda būs Latvija, tās attīstības līmenis un
nozīme dažādās starptautiskajās
organizācijās; Baltijas valstu sadarbība;
Latvijas politiskā sistēma, Saeimas, MK un
Valsts prezidenta nozīme valsts pārvaldes
sistēmā; sabiedrības saliedētība un
uzticība valsts pārvaldes sistēmai.

Latvijas jaunais stratēģiskais mērķis varētu būt
kļūšana par Baltijas reģiona Šveici. Mana prog
noze – Latvija nākotnē veiksmīgi izmantos savu
ģeogrāfisko stāvokli gan kā tranzīta valsts starp
Austrumiem un Rietumiem, gan kā valsts starp
Rietumu un Austrumu kultūrām, gan kā valsts,
kur ir labvēlīga vide lauksaimniecībai un mierīgai
atpūtai. Latvija nākotnē iekļūs ES pirmajā pieciniekā
pēc iedzīvotāju labklājības līmeņa.
Baltijas valstis veido kopējus bruņotos spēkus
dalībai NATO, ES un nākotnē – ANO militārajās
struktūrās. Latvija ir un paliek parlamentāra repub
lika ar tautas vēlētu Valsts prezidentu (VP), kā tas
ir Lietuvā. VP pilnvaras ir nedaudz paplašinātas
gan likumdošanas iniciatīvas jomā, arī Saeimas
atlaišanas jautājumā, gan izpildvaras jomā, piemē
ram, ārpolitikas veidošanā, gan valsts drošības jau
tājumos, piemēram, palielinot Nacionālās drošības
un Militārās padomes nozīmi.
Redzot problēmas ar migrācijas jautājumiem
ES “vecajās” valstīs, Latvijas sabiedrība pakāpeniski
saliedējas, notiek sabiedrības integrācija jaunā stra
tēģiskā mērķa Latvija – Baltijas Šveice interesēs.
Politiskajā jomā nopietnu politisku partiju
skaits pakāpeniski samazinās, iedzīvotāju labklā
jība pieaug, un vienlaikus pieaug arī uzticība un
sadarbība starp varas nozarēm: Saeimu, MK, VP,
tiesu varu, plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskajām
organizācijām un sabiedrību kopumā.
3. Sadzīves jautājumi Latvijā; pilsoņu un
nepilsoņu attiecība, emigrantu problēma,
latviešu procentuālais skaits starp Latvijas
iedzīvotājiem, Latvijā lietotās valodas.

Latvija 2030. gadā ir pirmajā desmitniekā starp
ES valstīm pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Latvijā

līdzīgi Šveices sistēmai ir pieņemti normatīvie akti
attiecībā uz pilsoņiem un nepilsoņiem, kas stimulē
Latvijas iedzīvotājus iegūt pilsonību. Latvijas pil
sonība ļauj saņemt sociālo nodrošinājumu: gan
medicīnisko palīdzību, gan izglītību, gan pensijas.
Šveices variants – iebraukt un uzturēties valstī nav
nekādu problēmu. Pilsonību saņemt nav vienkārši,
bet pilsonim ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar
nepilsoni.
Latviešu skaits pārsniedz pusi Latvijas iedzī
votāju, bet Latvijā dzīvojošie cilvēki, arī jauktajās
ģimenēs, uzskata sevi par latviešiem. Latvijas iedzī
votāji runā vairākās valodās, un valsts ierēdņiem
ir jāzina vismaz trīs valodas: valsts valoda – lat
viešu – un papildus angļu, krievu, vēlams arī franču
un vācu.
4. Sadzīves tehnika un tehnoloģijas,
medicīna, dzīves standarts, ilgums un
kvalitāte.

Informatīvās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji –
gan datoru dizains, gan datoru programmu nodro
šinājums, gan to praktiskā izmantošana. Cilvēku
saziņas iespējas kļūst neierobežotas – gan iespējas
sarunāties, gan vizuālā un vienlaikus trīsdimen
siju stacionārā saziņa. Gandrīz katram cilvēkam ir
mobilā pieeja internetam, un interneta iespējas ir
ievērojami paplašinātas.
Reāli ap 90% informācijas cilvēks iegūst inter
netā, ļoti izplatīta ir arī iepirkšanās internetā.
Cilvēks var internetā ar piegādi nopirkt gandrīz
visus tirdzniecībā esošos priekšmetus un pārtiku,
ieskaitot zemkopības produktus no saimniecībām,
kas sertificētas kā dabisku produktu ražotnes.
Medicīna ļauj cilvēkam dzīvot un strādāt līdz
70 gadiem. Pensionāri var izvēlēties, vai vairāk lī
dzekļu tērēt pilnvērtīgai dzīvei, piemēram, strādāt,
ceļot, vai par prioritāti uzskatīt ilgāk dzīvot, pie
mēram, atjaunot savus orgānus utt. Vairāk nekā
20% iedzīvotāju sasniedz savu 100. gadadienu.
Zinātniski pamatotas kļūst daudzas mūsdienu
hipotēzes. Piemēram, hipotēze par paralēlajām pa
saulēm radīs apstiprinājumu. Cilvēka maņu orgāni
ļauj uztvert trīs koordināšu pasauli, un parasti
cilvēks uzskata, ka laiks visur iet vienādi. Alberts
Einšteins izveidoja relativitātes teoriju, pēc kuras
priekšmeta laiks mainās atkarībā no tā kustības
ātruma. To nespeciālistam ir grūti saprast, bet tas
ir fakts. Piemēram, Krievijā tika izmēģināta lāzera
iekārta, kas ar lāzera stara iedarbību varēja ievēro
jami paātrināt laiku. Tas izpaudās augu paātrinātā


MILITĀRAIS APSKATS
augšanā vai, mainot lāzera stara virzienu, augšanas
bremzēšanas iespējā. Notika eksperimenti arī ar
cilvēka pārvietošanos laikā, bet tagad šie pētījumi
ir slēgti vai notiek slepenībā.
Daudz ir rakstīts par neatpazītiem lidojošiem
objektiem (NLO), un lielāko tiesu tās ir iedomas
vai mirāžas utt., bet ne viss. Iedomājieties būtnes,
kas dzīvo plaknē vai divu dimensiju pasaulē. Viņi
uztver to, kas ir uz plaknes, bet nevar uztvert to,
kas ir virs plaknes, trešajā dimensijā. Tad, pieska
roties viņu uztveres plaknei, mēs tiksim uztverti,
bet, atraujoties no plaknes, mēs viņiem pazudīsim.
Mēs viņiem būsim NLO.
Zinātnieki zina, ka var darboties ar jebkuru ko
ordināšu skaitu. Piemēram, mums NLO ir tie, kas
pārvietojas kaut vai ceturtajā plaknē, un tā mums
jau ir paralēlā pasaule. Daži zinātnieki uzskata, ka
paralēla pasaule var būt mums nepieejamā vai neuz
tveramā elektromagnētisko viļņu (EMV) diapazonā.
Elementārs piemērs: cilvēks sadzird skaņas un sazi
nās noteiktā EMV diapazonā, bet delfīni sazinās
citā diapazonā. Vēl viena fantastiska, bet loģiska
hipotēze. Ir zināmi daudzi fakti, kad atsevišķi cil
vēki prot ne tikai pastāstīt it kā viņiem nezināmus
pagātnes notikumus, bet arī paredzēt nākotni. Daži
cilvēki spēj uz laiku nokļūt tādā paralēlajā pasaulē,
kur laika jēdziens ir nosacīts un ir iespēja vienlai
kus uzzināt pagātni, tagadni un nākotni. Cilvēka
intelekts nosaka viņa spējas izmantot saņemto in
formāciju. Piemēram, Leonardo da Vinči varēja,
izmantojot saņemto informāciju, izteikt priekšliku
mus, kurus cilvēki saprata nākotnē, bet parasts cil
vēks var neko nesaprast, un viņa nespēja sakarīgi
paskaidrot saņemto informāciju var novest viņu psi
hiski slima cilvēka statusā.
Šveicē veidoja paātrinātāju, kas ļautu detalizē
tāk pētīt daudzus fizikas un, galvenais, relativi
tātes teorijas jautājumus. Daži šajā sakarā rakstīja
un brīdināja par pasaules galu, bet pētījumi tiks
turpināti, un cilvēce atklās daudzas interesantas,
vienlaikus gan ļoti bīstamas, gan ļoti lielu iespēju
likumsakarības. Domāju, divas no tām ir fantas
tiskas, bet reāli iespējamas:
1) iespēja pārvietoties laikā. Šajā sakarā arī
vecuma jēdziens kļūst nosacīts;
2) saskarsme ar paralēlajām pasaulēm un ie
spēja apzināti pārvietoties uz tām un atpakaļ.
Iedomājieties cilvēka, kas dzīvoja pirms 200
vai pat 100 gadiem, reakciju, ieraugot mūsdienu
pasauli, vai pat pasauli pirms 21 gada, kad gandrīz
nebija mobilo telefonu, klēpjdatoru utt.
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5. Svarīgākie notikumi NBS izveidē,
attīstībā, iestāšanās NATO laikā un NBS
transformācijā. Kādi būs NBS nākotnē
(2030. gadā) un to vieta Latvijas drošības
sistēmā.

Pēc autora domām, tas ir galvenais jautājums,
izklāstot savu redzējumu par NBS un to nākotni.
NBS izveidē galvenais bija, pirmkārt, sagatavot
teorētisko bāzi: Valsts aizsardzības koncepciju, pē
tījumus, kas tika veikti par Baltijas valstu bru
ņoto spēku uzdevumiem, struktūru, bruņojumu
un militārās izglītības sistēmu; otrkārt, sagatavot
jaunu virsnieku paaudzi. Dažādu militāro formē
jumu pārstāvjiem ir jāmācās vienā vietā. Tādēļ NAA
mācījās gan Aizsardzības spēku karavīri, ieskaitot
robežsargus, gan zemessargi, gan Drošības die
nesta karavīri, gan pārstāvji no Iekšlietu minis
trijas (IeM). Treškārt, dažādu militāro formējumu
kopējās mācības.
NBS attīstība un iestāšanās NATO. Galve
nais šajā jomā bija zinātniski pamatotas Plāno
šanas, programmēšanas un budžetēšanas sistēmas
(PPBS) izveide un veiksmīga Rīcības plāna dalībai
NATO (RPDN) izstrāde un izpilde.
NBS transformācija – tas ir process. Pēc
Vācijas Bundesvēra Transformācijas centra vadī
tāja atzinuma, tā ir darbība sešos pamatvirzienos.
Pirmkārt, dažādu konceptu izstrāde, otrkārt, per
sonāla izglītība, treškārt, treniņi, vingrinājumi,
mācības un dalība operācijās, piemēram, starp
tautiskās miera uzturēšanas operācijās, ceturtkārt,
materiāltehniskais nodrošinājums un ekipējums,
piektkārt, metodes un procedūras, un sestkārt NBS
organizācija – struktūra un vadība.
NBS izveide, attīstība un transformācija notiek
līdzīgi. Tagad Latvijai ir svarīgi atbilstoši valstī
noteiktajai NBS vietai valsts drošības sistēmā opti
mizēt savu aizsardzības un, pats galvenais, NBS
struktūru.

NBS nākotnē (2030. gadā),
un to vieta Latvijas drošības sistēmā
Kādi būs vai kādiem vajadzētu būt NBS nākotnē,
ir galvenais jautājums, uz kuru saņēmām vismaz
daļēju atbildi 2009. gada 29. maija seminārā “NBS
vieta Latvijas drošības sistēmā”.
NATO un ES dalībvalsts statuss būtiski maina
Latvijas ārējās drošības vidi, pēc iespējas sama
zinot ārēju militāru un politisku apdraudējumu.
Latvijai ir līdz šim nebijušas iespējas izmantot ES
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 iedāvātās ekonomiskās un politiskās priekšrocības
p
un salīdzinoši īsā laika posmā kļūt par līdzvērtīgu
pārējo Eiropas valstu sadarbības partneri kopējās
Eiropas telpas drošības stiprināšanā.
Pēdējo gadu laikā arī Latvijas iekšējā drošības
vidē ir notikušas pozitīvas pārmaiņas, tomēr pastāv
ekonomiskās neatkarības apdraudējumi, neatrisi
nāti vides aizsardzības jautājumi, organizētās no
ziedzības un korupcijas problēmas, kas var negatīvi
iespaidot valsts drošību un iedzīvotāju uzticību eso
šajai demokrātiskajai valsts iekārtai.
Daudzi globalizācijā saskata nepamatotu nacio
nālo robežu eroziju, norādot, ka transnacionālās
korporācijas neievēro atsevišķu valstu likumus un
to darbība pilnībā ietekmē valsts ekonomisko un
sociālo politiku, ar savām juridiskajām iespējām
pamatojot iecerēto.
Globalizācija rada cilvēkiem plašas pārvietoša
nās iespējas, un tādēļ tā tiek uzskatīta par pašrei
zējās lielās cilvēku migrācijas izraisītāju, kas var
kļūt par sociālās stabilitātes draudu konkrētajā
valstī, jo līdz 2 miljardiem cilvēku no mūsdienu pa
saules iedzīvotājiem ir spiesti iztikt ar mazāk nekā
2 ASV dolāriem dienā. Viņiem nepietiek pārtikas,
nav iespēju iegūt izglītību un saņemt medicīnisko
palīdzību.
Mūsdienu tehnoloģijas ir nojaukušas ģeogrā
fisko attālumu efektu, jo vairākkārt ir palielinājusies
ieroču dažādība un to darbības rādiuss. Ir tikai laika
jautājums, lai vienā vai otrā pasaules punktā varētu
īstenoties kāds augstas tehnoloģijas terora akts.
Absolūta nacionālā drošība mūsdienās ir tikai
mīts. Globalizācijas laikmetā pilnīga drošība un valsts
totāla aizsardzība ir nesasniedzami mērķi.
Valsts aizsardzības politika ir Latvijas drošības
politikas daļa. Galvenā prioritāte valsts aizsardzī
bas jautājumos ir nodrošināt valsts aizsardzību un,
starptautiski sadarbojoties militārajā sfērā, veici
nāt stabilitātes un miera nodrošināšanu reģionā
un pasaulē.
Kolektīvajai drošībai kā struktūras darbības ele
mentam arī militārajā jomā nepieciešama mobila
un operatīva ātrās reaģēšanas sistēma. NATO
ir militāri politiska organizācija, kura pašreizējā
situācijā cenšas izveidot struktūru un darboties
globāli, lai novērstu draudus ne vien reģionā, bet
daļēji arī visā pasaulē. Šāda NATO nākotnes plānu
nostādne organizācijas dalībvalstīm nosaka pienā
kumu veidot konkrētas militārās spējas, lai varētu
nodrošināt organizācijas izvirzītos mērķus. Tas at
tiecas arī uz Latviju – NATO dalībvalsti.
Kāds no tā secinājums? Kādi būs Latvijas
Nacionālie bruņotie spēki nākotnē? Loģiski būtu,

ja vispirms tiktu analizēti draudi valsts drošībai,
jo tas ir pamats Nacionālās drošības koncepcijas
vai stratēģijas izstrādei. Militārie draudi vai riski
ir daļa no draudiem vai riskiem valsts drošībai,
kas savukārt ir pamats Valsts militārās stratēģijas
(VMS) izstrādei: VMS nosaka NBS uzdevumus.
Saskaņā ar VMS, izstrādātais Nacionālo bruņoto
spēku likums ir juridiska bāze NBS izveidei un
attīstībai.
Bruņoto spēku reformai jānotiek saskaņā ar
bruņoto spēku atbilstību mūsdienu draudu situā
cijai, bruņoto spēku kvalitāti, nevis kvantitāti,
dalību NATO vadītajās operācijās un lietderīgi izlie
totiem finanšu līdzekļiem.
Mūsdienās, kad militārajā jomā bruņoto spēku
pamatuzdevumi ir miera ieviešanas vai miera uz
turēšanas operācijas, ņemot vērā, ka situācija ir
mainījusies un drošības vidi raksturo asimetriskie
draudi, kā terorisms, masveida iznīcināšanas ieroču
izplatība, nelegālā migrācija, datortīklu nesankcio
nēta uzlaušana un citi drošības riski, rodas jautā
jums: vai nevajag apvienot un integrēt Aizsardzības
un Iekšlietu ministrijas darbu drošības jomā?
Šis jautājums prasa papildu izpēti, bet ir daudz
loģisku argumentu par tādu apvienību. Viens aktu
āls piemērs – NATO samits – augstlīmeņa apspriede
Rīgā 2006. gadā, kad bija vajadzīga ļoti cieša Aiz
sardzības un Iekšlietu ministriju sadarbība, lai no
drošinātu veiksmīgu šīs sanāksmes norisi.
Autors vēlreiz grib uzsvērt, ka nepieciešama
šī jautājuma vispusīga izpēte un analīze gan
starptautiskā skatījumā, gan no Latvijas interešu
viedokļa.
Daži argumenti par:

1. Budžeta programma “Valsts aizsardzība, dro
šība un integrācija NATO”. Tajā jau bija (ir)
paredzēts finansējums IeM struktūrām – pa
gaidām tas ir ne visai loģiski un likumīgi, bet,
apvienojot abas struktūras, tas būtu likumīgi
un loģiski pamatojams.
2. Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienests
ir NBS (Militārās policijas) sastāvā, kaut gan
daudzās valstīs tādi dienesti ietilpst IeM.
3. Zemessardze – pirms Latvijas iestāšanās NATO,
kad Latvijai bija savs Valsts aizsardzības opera
tīvais plāns, kur ZS bija galvenā nozīme valsts
teritorijas aizsardzībā, loģiski tās vieta bija NBS
un SZS sastāvā. Tagad ZS tiek nodalīta no SZS,
un tā cieši sadarbojas ar IeM ugunsgrēku dzē
šanā, cīņā ar plūdiem un citām dabas un teh
nogēnām katastrofām, kā arī citos ar valsts
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drošību saistītos jautājumos. Vienlaikus ZS
piedalās miera uzturēšanas misijās.
4. ASV un citu valstu pieredze, kad pēc 2001. gada
11. septembra terora akta tika apvienoti dau
dzie drošības dienesti. Nacionālā gvarde, kas
tiek izmantota Irākā miera uzturēšanas operā
cijās, pēc būtības nav karavīri mūsu izpratnē.
5. NBS pāreja uz profesionālo militāro dienestu –
tas nozīmē līdzīgu statusu ar IeM dienošiem
un rotācijas iespēju. Militārā policija un Valsts
policija. Valsts robežsardze, kas ietilpa NBS un
kur dien daudzi bijušie karavīri. Sociālais bloks
varētu būt kopējs – izdienas pensijas, dzīvokļu
kompensācijas un citas.
6. Kopīgi izmantot kuģus un lidaparātus. Tagad
jau ir ekonomiski neefektīvi ekspluatēt dažus
helikopterus un kuģus Valsts robežsardzei un
dažus NBS.
7. Jūras un gaisa novērošanas sistēmas, kas tiek
izmantotas gan Valsts robežsardzes, gan NBS
interesēs.
8. Miera uzturēšanas operācijās bieži ir vajadzī
gas vienības, kas veic policejiskas funkcijas,
piemēram, Kosovā ir daudz policistu vienību
no ES valstīm, kas uztur kārtību šajā reģionā.
Arī Afganistānā un Irākā ir svarīga civilmilitārā
sadarbība, veicot miera uzturēšanas operācijas.
Miera ieviešanas operācijās vairāk ir militārais
aspekts, bet miera uzturēšanas operācijās –
policejiskais. Var atzīmēt, ka visās NATO vadī
tajās operācijās (bijušajās un esošajās) vidēji
20,4% ir rezerves karavīri.
9. Karavīru un policistu sagatavošana. Pagājušā
gadsimta 90. gadu sākumā Igaunijā bija viena
kopēja akadēmija, kur gatavoja gan bruņoto
spēku, gan IeM struktūru personālu. Latvijā
NAA bija Robežsargu fakultāte, kur sagatavoja
Valsts robežsardzes virsniekus. Daudz kas ir
kopējs, gatavojot personālu abām ministrijām,
piemēram, cīņas pilsētā, māju vai atsevišķu
dzīvokļu attīrīšana no pretinieka, terorista vai
bandīta. Nav svarīgs nosaukums, bet cilvēku sa
gatavošana šādām operācijām ir līdzīga. Ņemot
vērā nelielo apmācāmo skaitu, pirmkārt, NAA,
un problēmas ar pasniedzējiem, zinātniekiem,
atrašanos vienā teritorijā, kopīgo maksu par
komunālajiem pakalpojumiem utt., divu akadē
miju apvienošana būtu loģisks risinājums.
10. Krīzes pārvaldīšanas sistēma. Latvijā ir Nacio
nālās drošības likums un plāns, kas nosaka, kas
par ko atbild un kādā secībā. Daudzās valstīs šis
jautājums tiek risināts apmēram šādi: ja valstī
ir krīze un tā ir militāra, tad galvenā ir AM
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un IeM palīdz. Ja krīze ir citās jomās, piemē
ram, ir ugunsgrēki, plūdi un citas līdzīgas sti
hijas, tad galvenā ir IeM, bet AM un bruņotie
spēki palīdz ar saviem resursiem. Ne vienmēr
šo robežu var skaidri novilkt, piemēram, tero
ristu uzbrukuma gadījumā.
Šo sarakstu var papildināt, bet tas nav šī raksta
mērķis.
Daži argumenti pret:

1. Tradīcijas un cilvēku domāšanas konservatī
visms.
2. Dalība NATO un ES struktūrās, kas pagaidām
ir dalītas Aizsardzības un Iekšlietu ministrijā.
Tā es rakstīju savā informatīvajā ziņojumā
2008. gada martā. Savu viedokli neesmu mainījis
un, pamatojoties uz šiem argumentiem, izsaku
savu pieņēmumu par NBS vietu Latvijas drošības
sistēmā un galvenajiem uzdevumiem 2030. gadā.
Mans pieņēmums ir, ka, pirmkārt, ES būs savas
kolektīvās aizsardzības struktūras vai BS, kaut kas
līdzīgs ASV BS. Otrkārt, ANO ir spiesta meklēt ie
spējas īstenot savus lēmumus. ANO dažreiz ir ne
pieciešami miera ieviešanas un miera uzturēšanas
spēki, tas noved pie nepieciešamības veidot savas
militārās struktūras. NATO paplašinoties kļūst par
starptautisku militāro struktūru, kas var pāriet
ANO rīcībā un pildīt ANO policijas funkcijas. ANO
valstis, ieskaitot ASV un ES, deleģē savas BS vienības
dalībai NATO vai ANO militārajās struktūrās.
Mans pieņēmums ir, ka Latvijā būs apvienota
Aizsardzības un iekšlietu ministrija, kas atbildēs
par Latvijas iedzīvotāju fizisko drošību. Ministrijas
pakļautībā būs profesionālie NBS, kuru galvenais
uzdevums – dalība ES kolektīvās aizsardzības
struktūrās. Savukārt ES nepieciešamības gadījumā
izmanto gan Ātrās reaģēšanas spēkus, gan Miera
ieviešanas un miera uzturēšanas spēkus patstāvīgi,
atbilstoši ES vadības struktūru lēmumam, gan arī
atbalsta ANO pieņemto lēmumu īstenošanu.
Latvijas karavīru prestižs sabiedrībā ir ļoti
augsts. Lai tiktu dienēt NBS, ir jāiztur ļoti stingrs
konkurss, un galvenie testa lauki ir šādi: pirmkārt,
morāle – cik cilvēks ir motivēts dienēt un kāda ir
viņa jēdziena “Kas ir labi un kas ir slikti?” uztvere
un izpilde; otrkārt, veselība – kāds ir cilvēka fizis
kais potenciāls. Fiziski testi tikai palīdz noskaidrot
fizisko potenciālu, bet nav izšķiroši, jo karavīru
fiziskajai sagatavošanai un fiziskās formas uzturē
šanai ir izstrādātas speciālas programmas dažādu
Spēku veidu, specialitāšu karavīriem un karavīru
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sagatavošana atsevišķu uzdevumu izpildei, pie
mēram, starptautiskai operācijai (SO) kalnos vai
dažādos klimatiskos reģionos; treškārt, intelekts –
gan izglītība, gan valodu zināšanas un, galvenais,
cilvēka intelektuālais potenciāls, loģiskā domāšana.
Maz izredžu izturēt šo testu ir cilvēkiem, kas saga
tavoti kaut kādu atsevišķu testu kārtošanai.
Daudzi Latvijas karavīri dien starptautiskajās
militārajās struktūrās gan Spēku veidos, gan vadī
bas struktūrās – štābos. Piemēram, Gaisa spēku
(GS) karavīri dien aktīvās ES GS vienībās gan lido
tāju, gan inženieru, gan tehniķu amatos. Gaisa
telpu virs ES, ieskaitot Baltijas valstis, kontrolē ES
GS, kuru sastāvā ir arī Latvijas karavīri. Līdzīgi ir
ar Jūras spēkiem (JS). ES JS Baltijas flotes sastāvā
dien arī Latvijas jūrnieki.
Latvijas SZS karavīru pamatdienesta vieta ir
Baltijas valstu brigāde (BALTBRIG). Parasti viens
no bataljoniem ar atbalsta un nodrošinājuma vie
nībām atrodas SO, pirmkārt, miera ieviešanas
operācijās. Miera uzturēšanas operācijās piedalās
arī policijas vienības. Loģika ir šāda: samazino
ties militārajiem draudiem kādā pasaules krīzes
reģionā, tur samazinās karavīru un pieaug policistu
skaits no starptautiskajām organizācijām.
Laba sadarbība starp karavīriem un policistiem
ir bāzēta gan uz kopēju vadību – Aizsardzības un
iekšlietu ministriju, gan uz kopēju apmācības un
izglītības sistēmu. Ministrijai ir sava Nacionālā dro
šības akadēmija ar Apakšvirsnieku, Robežsardzes
un Policijas koledžu. Papildus ir dažādas skolas,
piemēram, atmīnētāju, ūdenslīdēju, valodas, sa
karu utt., kur mācās gan karavīri, gan policisti, un
kopējie mācību centri, piemēram, Alūksnē, kur visi
pabeidz sākotnējo drošības struktūru darbinieku
kursu, Ādažu poligons, kur notiek jau vienību tre
niņi, apmācības šaušanā utt., bet vienlaikus tur tiek
organizētas dažādas BALTBRIG mācības.
Liela uzmanība personāla sagatavošanas kva
litātei tiek pievērsta Speciālo uzdevumu vienībās
(SUV), kur ir dažādas specializācijas. Personāls tiek
apmācīts galvenokārt pretterorisma operācijām,
kaut gan var veikt arī dažādas citas specifiskas
operācijas.
Aizsardzības un iekšlietu ministrijas struktūrās
ir kvalificēti datorspeciālisti, kas atbild par valsts
datortīklu drošību un darbojas kopā gan ar ES, gan
citu starptautisko organizāciju speciālistiem šajā
jomā. Tā ir struktūra, kas karo ikdienā, kur nav
skaļu uzvaru, bet zaudējumi var būt ļoti būtiski:
gan informatīvajā, gan finansiālajā, gan cilvēka
ietekmēšanas jomā, gan var būt cilvēku dzīvības
zaudējumi, piemēram, traucējot gaisa satiksmes

vadību. Papildus ir elektromagnētisko viļņu un
lauku analīzes speciālisti, kas vajadzības gadījumā
var iejaukties šo lauku darbībā.
Latvijā ir ļoti attīstītas tehniskās drošības sis
tēmas. Sākotnēji tās bija videokameras, kas “neņem
kukuļus” un kas palīdzēja Ceļu policijai veiksmīgi
cīnīties ar satiksmes noteikumu pārkāpējiem; vēlāk
tās palīdzēja automātiski regulēt luksoforus un
nodrošināt pilsētā automašīnu kustību bez sastrē
gumiem. Novērošanas sistēmas praktiski veic ne
pārtrauktu kārtības kontroli pilsētā, un policija tiek
informēta un izbrauc uz vietām, kur rodas kādas
problēmas.
Latvijā ļoti populārs ir gan šaušanas sports,
gan iedzīvotāju dalība dažādos militarizētos pasā
kumos. Valsts atbalsta skolēnu vēlmi apgūt prasmes
rīkoties ar ieročiem. Jaunākajās klases tie ir dažādi
trenažieri un specializētas datorspēles, vecākajās
klasēs – gaisa pistoles, šautenes, vēlāk mazkalibra
ieroči.
Latvijas iedzīvotājiem ir dota iespēja brīvprā
tīgi apgūt dažādus militāros jautājumus. Valsts
atbalsta iedzīvotāju vēlmi apgūt pašaizsardzības
iemaņas, tās pilnveidot un gatavoties, trenēties,
piedalīties gan iedzīvotāju, gan valsts fiziskās dro
šības nodrošināšanā. Tas nedaudz atgādina mūs
dienu Šveices modeli, tikai mazāk obligātuma,
militārās tehnikas un vairāk brīvprātības, piedzī
vojumu, sacensības elementa, patriotisma, sabied
rības integrācijas un pašaizsardzības jautājumi gan
atsevišķam indivīdam, gan ģimenei, gan palīdzība
policijai, sabiedrībai utt.
Ļoti populāra ir Zemessardze, kuras darbība
ir stingri reglamentēta ar normatīvajiem aktiem.
Zemessardzes galvenais uzdevums ir Latvijas sa
biedrības patriotiskā audzināšana, fiziskās drošības
nodrošināšana, pirmkārt, Latvijas iedzīvotājiem,
un palīdzība policijai. Zemessardzes apakšvienības
ir izveidotas visos novados, un iedzīvotāju uzticība
Zemessardzei ir ļoti augsta.
Lai iestātos Zemessardzē, veidojas konkurss.
Galvenā motivācija kļūt par zemessargu ir morālā,
jo aktīvi zemessargi ir ne mazāk populāri sabied
rībā kā sportisti vai aktieri, vai politiķi. Dalība
Zemessardzē – tā ir cilvēka lojalitātes valstij vai
viņa morāles kvalitātes zīme. Gan starptautiskās,
gan vietējās kriminālās struktūras ir spiestas at
kāpties, atteikties no darbības Latvijā, un galve
nais iemesls tam ir labais Zemessardzes darbs.
Zemessardze ir brīvprātīga, patriotiska un nevals
tiska organizācija, kas būtiski palīdz praktiski no
drošināt Latvijas iedzīvotāju fizisko drošību jebkurā
Latvijas novadā.
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What Could the Future Bring to Us?
In the context of the active NATO discussions about the Complex Future in 2030, the author presents
his own vision of the global and national developments profiled in 5 groups:
• The World: changes within the UNO, NATO and EU – the place and role of these organisations in the
world. Possibility of forming of any new serious “players” on the global level.
• Latvia: its level of development and role in various international organisations; cooperation of the
Baltic States; political system in Latvia, role of the Cabinet of Ministers and President of the State;
unity and trust in the state administration system of the society.
• Mode of life in Latvia: proportion of citizens and non-citizens, immigration issues, percentage of
Latvians, use of languages, etc.
• Technologies: household equipment; medicine and health care; living standards, lifespan and quality
of life.
• The National Armed Force (NAF): the basic events in the formation of NAF, accession to NATO and
the on-going transformations of NAF; the future of NAF (2030) and its place in the security system
of Latvia.
Basing on manifold examples and references, the author has developed a rather detailed vision on all
these issues. One of his conclusions is that an absolute national security nowadays is a myth. During the
era of globalisation, entire security and total defence of the state are unattainable goals.
All the reforms in the NAF must be based on the compliance with the contemporary level of threats,
the quality and not the quantity of NAF, participation in NATO operations and efficient use of financial
resources.
By giving arguments ‘for’ and ‘against’, the author rouses to start a comprehensive research and anal
ysis on the possibility of uniting and integrating the activities of the Ministries of Defence and Interior
in the security sphere.
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Karamāksla Latvijas brīvības cīņās
(1918–1920)
Atv. plkv. Georgs Stiprais

III daļa
Bermontiāde. Rīgas aizstāvēšanas operācija

Militāri politiskā situācija
1919. gada jūlijā–oktobrī
Neskatoties uz 1919. gada 3. jūlija Strazdu
muižas pamiera noteikumiem, Vācijas armijas pār
stāvji solījumu izvest savu karaspēku no Latvijas
teritorijas nepildīja. Vācu karaspēka vadība cerēja
realizēt savus politiskos mērķus, tāpēc sava ka
raspēka izvešanu visādi novilcināja, aizbildinājās
ar grūtībām un apvainoja Latvijas armiju, ka tā
uzbrūkot un traucējot evakuāciju. Sabiedroto –
Lielbritānijas un Francijas – pārstāvjiem vācu sle
penie nodomi bija zināmi, tie nesaskanēja ar viņu
sākotnējo ieceri panākt karaspēka nosūtīšanu uz
Austrumu fronti, tāpēc atbalstīja ģenerāļa Rīdigera
fon der Golca (Goltz) vadītā karaspēka izvākšanu
no Latvijas.
Pēc Dzelzs divīzijas atiešanas uz Jelgavas ra
jonu angļu militārās misijas pārstāvis ģenerālis
Alfreds Bērts (Burt), atsaucoties uz Latvijas armijas
virspavēlnieka ģenerāļa Dāvida Simonsona priekšli
kumu, 25. jūlijā noteica neitrālo joslu starp Latvijas
armijas un vācu karaspēka daļām, lai nepieļautu
atrunas un novērstu sadursmes. Tomēr tas nelī
dzēja, jo Vācijas valdība nevēlējās zaudēt ietekmi
Baltijā. Tāpēc ģenerālis R. fon der Golcs, tiecoties
saglabāt vismaz daļu no nesen milzīgās armijas,
panāca vācu algotņu masveida pāreju Jelgavā vei
dotajā tā sauktajā krievu Rietumarmijā. Šīs armijas
priekšgalā stājās par pulkvedi un kņazu Avalovu
dzimtas pārstāvi uzdevies Pāvels Bermonts. Viņa
rīcībā Jelgavā ieradās Vācijas karagūstekņu nomet
nēs savervētie krievu karavīri.

6. oktobrī vācu Dzelzs divīzija pārgāja P. Ber
monta dienestā, ar to mēģinot maldināt sabied
rotos, lai izvairītos no to kontroles. [1; 2; 3; 6]

Dienvidu frontes izveidošana
Pēc 24. un 25. augusta notikumiem Jelgavā,
kad Dzelzs divīzijas vienības atteicās izbraukt uz
Vāciju un atbruņoja Jelgavas 2. brīvprātīgo rotu,
Latvijas armijas vadība secināja, ka no turienes tu
vākajā laikā gaidāms uzbrukums, tādēļ pastiprināja
spēkus Rīgas frontē, pārvietoja tos no Austrumu
frontes un arī no citām vietām. Latvijas armi
jas virspavēlnieks izveidoja Dienvidu fronti, kuru
uzdeva komandēt Vidzemes divīzijas komandie
rim pulkvedim Jorģim Zemitānam. No 25. līdz
30. augustam uz galvaspilsētu pārbrauca 6. Rīgas
kājnieku pulks, kura 1. un 2. bataljonu saformēja
Valmierā no Ziemeļlatvijas rezerves bataljona, bet
3. bataljonu – Vecgulbenē no Austrumu frontes ba
taljona. No Liepājas uz Rīgu 30. augustā izbrauca
7. Siguldas kājnieku pulks nepilnā sastāvā.
Savukārt Landesvēru, ko pēc Cēsu kaujām iz
vietoja Tukuma rajonā, jūlijā un augustā pārfor
mēja, nosūtīja uz Austrumu fronti, lai nomainītu
4. Valmieras kājnieku pulku. Tādā veidā ievērojami
bija ierobežotas R. fon der Golca un P. Bermonta
izredzes vēlreiz izmantot Landesvēru savās intere
sēs. Valmieras pulka 2. bataljons ieradās Rīgas ra
jonā 22. septembrī, bet pārējie divi bataljoni – 8. un
9. oktobrī, kad sākās karadarbība.
11
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1. shēma. Bermontiādes sākums.
Avots: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Aizsardzības zinātņu centrs (LNAA AZC).

Lai papildinātu virsnieku un instruktoru rindas,
septembrī Rīgā formēja Karaskolu un Instruktoru
bataljonu. Par Karaskolas priekšnieku iecēla kap
teini Rūdolfu Klinsonu, par Instruktoru bataljona
komandieri – pulkvedi Jāni Apini, bet par kara mā
cību iestāžu priekšnieku – pulkvedi Mārtiņu Peniķi.
[1; 5]

Militārie spēki un to dislokācija
Baltijas reģionā
Baltijas reģionā un blakus esošajā teritorijā
bija izvērsti ievērojami karaspēka kontingenti (sk.
1. shēmu). Bermonta armijā ietilpa divas krievu
vienības. Grāfa Kellera korpuss (komandieris –
krievu ģenerālmajors D. Potockis) bija izvietots
Jelgavas rajonā. Tā kaujas sastāvā bija ap 7000 vīru,
12 vieglie un četri smagie lielgabali, ap 100 smago
un vieglo ložmetēju, 12 mīnmetēju, 12 lidmašīnas.
12

Lietuvā, Šauļos, bija izvietots krievu  žandarmu
pulkveža Virgoļiča korpuss ar kaujas sastāvā
esošiem aptuveni 3500 vīru. Cīņās pret Latvijas
armiju piedalījās tikai neliela korpusa daļa.
Bauskas rajonā bija koncentrēts Vācu leģions
(arī – Baltenlandes grupa), kuru komandēja jū
ras kapteinis K. Zīverts. Vienības kaujas sastāvā
bija aptuveni 9000 vīru ar 43 vieglajiem un čet
riem smagajiem lielgabaliem. Vācu leģionā bija
divas brigādes. 1. brigādē ietilpa Baltenlandes kāj
nieku pulks, Brandisa kājnieku pulks, Petersdorfa
nodaļa un viens eskadrons, bet 2. brigādē – fon
Jēnas pulks, Veikmana pulks, Bādenes triecienba
taljons un Mēdema nodaļa. Leģiona sastāvā bija arī
Stēvera artilērijas pulks, Damma ložmetēju nodaļa
un divas lidotāju nodaļas. Oktobrī Vācu leģionu ie
spējamā igauņu karaspēka uzbrukuma dēļ nosūtīja
uz Birzgales–Valles–Bārbeles rajonu.
Jelgavas rajonā atradās Dzelzs divīzija (koman
dieris – majors J. Bišofs) ar 11 kājnieku un vienu
ložmetēju bataljonu, diviem eskadroniem, vienu
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sapieru rotu, deviņām vieglajām un divām sma
gajām baterijām, divām bruņotām automašīnām,
apmēram 9000 vīru kaujas sastāvā.
Augusta sākumā Priekules rajonā izvietoja
Vācijas armijas majora K. fon Plēves grupu ar
aptuveni 3000 vīru. Grupas kodolu veidoja vācu
2. gvardes rezerves pulks, mīnmetēju rota, ne
liela jātnieku nodaļa, trīs vieglās un viena smagā
lauka artilērijas baterija. Krotē atradās arī leitnanta
A. Meijera policijas rota. Paplakas stacijā dežurēja
bruņotais vilciens. K. fon Plēves grupā ietilpa arī
Kuldīgas brīvprātīgo jēgeru korpuss (Freiwilliges
Jägerkorp Goldingen), kura komandieris bija haupt
manis Berdings. Kaujas spējīga bija arī Liepājas bi
jušā vācu policijas rota un vācu 2. gvardes rezerves
papildu rota.
Šauļos atradās Vācu leģiona daļas, kura galve
nie spēki bija četri bataljoni, viens eskadrons, sep
tiņas baterijas un trīs atsevišķas ložmetēju rotas.
P. Bermonta karaspēka apbruņojumā bija ap
mēram 100 lielgabalu, 600 ložmetēju, 50 mīnme
tēju, 120 nelielu lidmašīnu, trīs bruņoti vilcieni
un 10 bruņotās automašīnas. Lai gan P. Bermonta
armijas spēki pec skaita bija ne visai lieli, to
mēr tie bija labi bruņoti, organizēti un apmācīti.
Pieredzējuši vācu virsnieki palīdzēja P. Bermontam
izstrādāt pēkšņa uzbrukuma plānu, lai ieņemtu
Rīgu, pēc tam arī Vidzemi un Igauniju. Par to lie
cina plānotās operācijas nosaukums Blitzschlag
(Zibens spēriens).
Vērā ņemami spēki bija arī padomju Krievijai,
ģenerāļa Nikolaja Judeņiča baltajai krievu armijai,
Igaunijai, Lietuvai un Polijai.
Latvijas armiju veidoja trīs divīzijas – Kurze
mes, Vidzemes un Latgales divīzija, katrā trīs kāj
nieku pulki, jātnieku eskadrons, inženieru rota;
vēl bija Landesvērs, Latgales partizānu pulks,
Bruņotais divizions, Karaskola, Studentu batal
jons, leitnanta Brodera izlūku bataljons, jūrnieku
rota, rezerves inženieru rota, Liepājas grupa, ne
liela Ventspils grupa, Daugavas flotile un Latvijas
Aviācijas parks. Mūsu bruņotie spēki bija iedalīti
divās frontēs un divās atsevišķās grupās. Austrumu
frontes karaspēku vadīja Kurzemes divīzijas ko
mandieris, Dienvidu fronti – Vidzemes divīzijas
komandieris, Liepājas–Ventspils grupu – pulkve
dis-leitnants Oskars Jēkabs Dankers.
6. oktobrī visā mūsu armijā – kopā ar aizmugu
res iestādēm – skaitījās 2371 virsnieks, 36 870 ins
truktori un kareivji, 33 lielgabali, 173 ložmetēji,
121 patšautene un vēl daži mīnmetēji. No visiem
šiem spēkiem un līdzekļiem Rīgas rajonā atradās
mazākā daļa ar tikai 16 lielgabaliem. Šo spēku nebija

pietiekami, lai sekmīgi aizstāvētos 32 kilometru
garā frontē no Vecdubultiem līdz Pļavniekiem.
Minētajās pozīcijās gan bija vecie krievu ierakumi,
pat ar dzeloņstiepļu aizžogojumiem, kurus mūsu
karavīri daļēji izlaboja un dažviet pat pastiprināja.
Tomēr mūsu nelielie spēki nebija spējīgi ieņemt po
zīcijas nepārtrauktā frontē. Arī pozīciju aizmugure
nebija izdevīga: tur lielākoties atradās purvi, ap
auguši zemiem krūmiem, vai atklātas pļavas, kas
atviegloja pretiniekam gaisa izlūkošanas un arti
lērijas apšaudes iespējas. Turklāt nelielā teritorija
starp ienaidnieka fronti un Daugavu, vāji izveido
tais ceļu tīkls apgrūtināja karaspēka manevra un
rezervju ātras pārvietošanas iespējas. Varēja pare
dzēt grūtu cīņu ar spēcīgu pretinieku. Mūsu ka
raspēku psiholoģiski ietekmēja arī tas, ka pozīciju
aizmugurē pār Daugavu bija tikai trīs tilti un tie
paši vienviet. [1; 3]

Dienvidu frontes izvēršana
6. oktobrī telegrammā Latvijas Pagaidu valdībai
P. Bermonts pieprasīja izlaist viņa karaspēku caur
Rīgu, lai dotos cīņā pret padomju Krievijas Sarkano
armiju. Atbildi viņš nesaņēma, taču to arī negai
dīja, jo tūlīt pat deva pavēli pēc divām dienām sākt
uzbrukuma operāciju, lai ieņemtu Rīgu.
Latvijas Pagaidu valdībai un armijas vadībai
bija pietiekami precīzas ziņas par P. Bermonta ga
tavošanos uzbrukumam. Tādēļ 6. oktobrī pulkve
dis J. Zemitāns iedalīja Dienvidu fronti iecirkņos,
iecēla aizstāvēšanas priekšniekus un norīkoja ka
raspēka vienības (sk. 2. shēmu). Latgales divīzi
jas komandierim pulkvedim-leitnantam Krišjānim
Berķim ar 8. Daugavpils, 9. Rēzeknes un 5. Cēsu
pulku, 3. eskadronu, divīzijas inženieru rotu, Lat
vijas Aviācijas parka apbruņoto nodaļu ar čet
riem lielgabaliem uzdeva aizstāvēt fronti no
Majoriem līdz Rīgas–Jelgavas dzelzceļam ieskaitot.
Pulkvedim-leitnantam P. Šmitam ar savu 6. Rīgas
pulku un diviem lielgabaliem uzdeva aizstāvēt
fronti tālāk līdz Pļavniekiem Daugavas kreisajā
krastā, pakļaujot viņam arī 5. pulka 6. rotu Ķekavas
rajonā. Frontes rezervē palika 1. bruņotais vilciens,
trīs bruņotie automobiļi, divas inženieru rotas un
daļa no 2. eskadrona, bet virspavēlnieka rezervē –
nelielais 7. Siguldas pulks.
Naktī uz 8. oktobri armijas virspavēlnieks
deva rīkojumu Dienvidu frontes pavēlniekam būt
gatavībā atvairīt ienaidnieka uzbrukumu, bet ne
kādā gadījumā nesākt uzbrukumu pašiem. Lai
13
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2. shēma. Spēku sadalījums Torņakalna aizstāvēšanai.
Avots: Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 17. lp.

pastiprinātu Dienvidu frontes spēkus, virspa
vēlnieks atdeva pulkveža J. Zemitāna rīcībā arī
7. Siguldas pulku, plānojot izveidot jaunu rezervi
no  gaidāmajiem 4. Valmieras pulka bataljoniem,
kurus izsauca no Latgales uz Rīgu.
Tā kā Rīgā izvietotās karaspēka daļas bija ie
saistītas mācībās, sardzēs vai pildīja policijas die
nestu, bija nepieciešams zināms laiks, lai tās
ierastos Torņakalna Šmita eļļas fabrikā, kur atradās
5. un 6. pulka štābi, bet no 8. oktobra vakara – arī
Vidzemes divīzijas komandiera palīgs pulkvedisleitnants Jānis Miglavs, kuram frontes pavēlnieks
bija uzdevis saskaņot iecirkņu priekšnieku darbību
un rīkojumus.
8. oktobrī ap plkst. 15 no karaspēka vienībām
Torņakalnā pirmā pienāca Vidzemes divīzijas inže
nieru rota un 6. pulka 1. un 2. bataljons. Novakarē
pienāca arī 8. pulka 4., 9. un puse 5. rotas, arī lo
žmetēju rotas vads un Latgales divīzijas inženieru
rota. Nedaudz vēlāk pienāca vēl 8. pulka 6., 10. un
11. rota, bet tā paša pulka 2., 3. un 7. rota iera
dās tikai ap pusnakti. Arī Karaskola paspēja sa
formēt 1. rotu no 120 kadetiem. Tā jau 8. oktobra
vakarā ieradās Šmita eļļas fabrikā. Karaskolas
14

2. rotu  saformēja no 50 kadetiem tikai naktī, un
tā pienāca Torņakalnā 9. oktobra rītā. Naktī uz
9. oktobri Šmita eļļas fabrikā pienāca arī rezerves
inženieru un jūrnieku rota, dažas jaunizveidotas
rotas no  armijas aizmugures iestāžu karavīriem.
9. Rēzeknes pulka štābs ar savam četrām rotām
un Jelgavas 2. brīvprātīgo rotu iebrauca Babītes
stacijā vēlu pēcpusdienā. Tajā laikā no Torņakalna
piejāja 3. eskadrons, vēlāk pienāca arī Latgales divī
zijas inženieru rota. 7. Siguldas pulka 3., 5., 7. rota
un ložmetēju rota ieradās Šmita eļļas fabrikā naktī
uz 9. oktobri, bet pulka štābs ar 1. rotu un daļu
no 4. rotas – tikai 9. oktobra rītā. Tad pienāca arī
4. Valmieras pulka 3. bataljons, kas 8. oktobrī iz
brauca no Mārcienas stacijas, un 2. bruņotais vil
ciens – no Krustpils.
9. oktobra pēcpusdienā no Valmieras vēl ieradās
jaunformētais bataljons, bet no Rīgas – četras
jaunas rotas, no kurām vēlāk saformēja jaunu
Studentu bataljonu. Beidzot, naktī uz 10. oktobri,
Rīgā no Krustpils iebrauca 4. Valmieras pulka štābs
un pulka komandas, bet 10. oktobra rītā Skrīveru
stacijā – pulka 1. bataljons. [1; 5]

Latvijas armijai  90 gadu
Bermontiešu uzbrukums
8. oktobra rītā sākās Rietumarmijas uzbru
kums Tukumam, Slokai, Mellužiem un Vec
dubultiem. Pēc neilga laika bermontieši sāka
uzbrukumu arī pretējā flangā un visā frontē, kas
no Daugavgrīvas stiepās līdz Jaunjelgavai. Galveno
triecienu virzīja uz Rīgu.
Vācu leģiona daļas virzījās pa Lieliecavas–
Ķekavas un Baldones–Mercendorfas ceļiem. Dzelzs
divīzija attīstīja kaujas darbību Olaines rajonā, bet
krievu daļas gāja uz Tukuma un Slokas pusi. Pirmās
sadursmes norisinājās pie Ķekavas, kur mūsu
priekšējās daļas bija spiestas atstāt savas pozīci
jas. Ap plkst. 10 no rīta Asaros un Dubultos ienāca
pretinieka izlūki, un stundu vēlāk pretinieks jau
pārgāja uzbrukumā visā frontē. Mūsu daļas turē
jās teicami, bet, atrodoties zem pretinieka spēcīgās
artilērijas, mīnmetēju un ložmetēju uguns, bija

spiestas lēnām atkāpties. Kauja turpinājās visu
dienu. Virspavēlnieks ģenerālis D. Simonsons pa
vēlēja Latvijas armijas vienībām izmantot visas ie
spējas īsiem un asiem prettriecieniem. [1; 3; 5]

Kaujas darbība 8. oktobrī
Kaujas darbība 9. Rēzeknes pulka iecirknī

8. oktobra rītā 9. pulka 2. bataljona trīs rotas
bija izvietotas Dzilnas rajonā (sk. 3. shēmu). Piņķu
muižā vēl naktī ieradās bruņotais  automobilis
Zemgalietis, un pozīcijās bija arī divi lielgabali. Jau
priekšpusdienā pa Kalnciema ceļu Annas  krogam
tuvojās vācu 1. pulka 2. bataljona priekšgrupas, kas
piespieda mūsu 2. eskadrona nodaļu atiet uz Annas
muižu. Vienlaikus krievu 1. pulka 1. bataljons, nā
kot no Zeltiņiem, sastapa pie Lāčiem mūsu 5. rotas

3. shēma. Stāvoklis 8. oktobra priekšpusdienā.
Avots: M. Peniķis. Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. Rīga: Literatūra, 1938.
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apturi. Pretinieks, uzbrūkot pa diviem ceļiem, ap
plkst. 16 piespieda mūsu vienības atstāt Piņķu
mācītājmuižu un Dzilnas. Tomēr ar lielākiem spē
kiem pretinieks pāri upītei negāja un mūsu rotas ar
Zemgalieša un nesen piebraukušā bruņotā automo
biļa Kurzemnieks palīdzību noturēja Beberbeķu ra
jonu, līdz no Rīgas ieradās pārējās 9. pulka vienības.
Babītes stacijā iebrauca 9. pulka četras rotas pulka
komandiera pulkveža-leitnanta Ludviga Bolšteina
vadībā. Kopā ar 9. pulku ieradās arī Jelgavas brīv
prātīgo rota. Babītes stacijā jau atradās Jūrmalas
komandanta komanda, bet no Torņakalna piejāja
3. eskadrons. Lai ar galvenajiem spēkiem varētu uz
brukt Dzilnas virzienā, vispirms vajadzēja nodroši
nāt labo flangu,  atbrīvot no ienaidnieka Priedaini
un ieņemt Lielupes tilta galu. Šo uzdevumu pildīja
Jelgavas rota, ko pastiprināja ar 3. eskadronu un
Jūrmalas komandantūru. Savukārt 9. pulka kap
teiņa Kārļa Maizīša 1. bataljons izgāja caur Piņķu
muižu uz Dzilnām un novakarē jau sasniedza
Dzilnas upīti. Arī kapteiņa Hermaņa Buka 2. ba
taljona vienības ar diviem bruņotiem automobi
ļiem izdzina ienaidnieku no Piņķu mācītājmuižas
uz tuvākajām kāpām. Naktī 9. pulka rotas ierī
kojās Piņķu mācītājmuižas un Dzilnas rajonā, lai
atvairītu iespējamo pretinieka nakts uzbrukumu.
Ap pusnakti no Dzilnām uz Torņakalnu aizbrauca
Zemgalietis, lai aizstātu bojā gājušo Lāčplēsi, bet
4. shēma. Kaujas 6. pulka kreisajā flangā 8. oktobrī.
LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 13. lp.
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tā vietā no Torņakalna ieradās 8. pulka 11. un
10. rota, arī 7. pulka 3. rota un Latgales divīzijas
inženieru rota. Rezultātā pretinieks dienā bija pa
laidis izdevību ar saviem diviem pastiprinātiem ba
taljoniem sasist 9. pulka 2. bataljonu, kamēr nebija
ieradies pastiprinājums no Rīgas. Vakarā abu pušu
spēku samērs izlīdzinājās, bet naktī mums bija jau
neliels kājnieku pārsvars. [1; 6]
Kaujas 6. Rīgas pulka iecirknī

Dienas pirmajā pusē ienaidnieka lidmašīnas
divas reizes ar ložmetēju apšaudīja 12., 11. un
10. rotas ierakumus, nenodarot zaudējumus (sk.
3. shēmu). Pēcpusdienā 6. pulka abi flangi jau nāca
saskarsmē ar bermontiešiem. Pulka labajā flangā
12. rotu stipri apšaudīja pretinieka artilērija un
vēlāk mīnmetēji. Kad ap palaunaga laiku 5. Cēsu
pulka kreisā flanga rotas zem pretinieka spiediena
atgāja gar šoseju, neizturēja arī 6. pulka 12. rota,
kura, atejot gar dzelzceļu un pa purvu, pa lielākai
daļai izklīda. Tikai rotas kreisais flangs pievienojās
11. rotai. Novakarē pienāca pulka komandiera at
sūtītā 5. rota, kurai bija uzdots kopā ar 12. rotu at
jaunot agrāko stāvokli. Šī uzdevuma izpildi izjauca
ienaidnieka uzbrukums nakts tumsā. Kad munīci
jas krājumi izsīka, 11. rota pēc pusnakts atgāja uz
Numuru muižu, bet 5. rota – uz Ēbeļu muižu.
Rīgas pulka kreisajā flangā kauja sākās tikai pēc
pusdienā, kad 9. rota kopā ar 8. rotu un 10. rotas
kreisā flanga palīdzību ar spēcīgu uguni un lielga
balu atbalstu atsita Vācu leģiona avangarda uzbru
kumu. Tomēr daudz lielāks apdraudējums bija no
labā flanga, kur Dzelzs divīzijas 3. pulka vienības,
neuzdrošinoties dienā uzbrukt pāri plašajiem pur
viem frontāli, tumsā padzinušas pulka 12., 5., un
daļu no 11. rotas, piespieda 11. rotas kreiso flangu
atiet pie 10. rotas. Virzoties tālāk uz Ramas muižu,
kur atradās tikai 6. pulka 3. bataljona rezervē no
rīkota samazinātā 7. rota, ienaidnieka 3. pulks jau
apdraudēja ne tikai pulka 10., 9. un 8. rotas labo
flangu, bet arī aizmuguri (sk. 4. shēmu). 7. rotas
komandieris, apzinoties Ramas muižas nozīmi 8.,
9. un 10. rotas aizmugures nodrošināšanai, nolēma
te aizstāvēties līdz pēdējai iespējai. Tas viņam arī
izdevās ilgāku laiku. Tomēr ap pusnakti, kad ie
naidnieks, kas bija pārgājis Bauskas šoseju, ap
draudēja 7. rotas labo flangu, bet patronu krājumi
izsīkuši, rotas komandieris ar rotas atliekām (40–
50 cilvēki) atgāja pa Bauskas šoseju uz Torņakalnu.
Jau aiz Katlakalna mācītāja muižas 7. rota satika
1. rotu, kas pulka 1. bataljona komandiera kapteiņa
Krišjāņa Šlosberga vadībā nāca palīgā. Savukārt

Latvijas armijai  90 gadu

5. shēma. Stāvoklis 9. oktobra priekšpusdienā.
Avots: M. Peniķis. Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. Rīga: Literatūra, 1938.

10., 9. un 8. rotas komandieri pēc nesekmīgām
pūlēm saistīties ar 6. pulka komandieri un izsaukt
lielgabalu uguni, izvērtējot smago situāciju, nolēma
pārcelt rotas uz Daugavas labo krastu, lai novērstu
katastrofu. Varēja paredzēt – kad ausīs gaisma, pre
tinieks, izmantojot savu izdevīgo stāvokli, uzbruks
rotām no trim pusēm. Lai maldinātu ienaidnieku,
rotas atklāja pret to spēcīgu uguni, radot iespaidu
par uzbrukuma sākumu un nodrošinot pārcelšanos
pāri Daugavai uz Mazjumpravas muižu. Pēc pārcel
šanās laiviņās un īsas atpūtas rotas devās ceļā caur
Rīgu uz Torņakalnu. [1]
Kaujas 5. Cēsu pulka iecirknī

Cēsu pulka labajā flangā pirmo sitienu saņēma
8. rota pie Blūma mājam un Vilciņiem, kur uz
bruka Dzelzs divīzijas 1. pulka daļas (sk. 5. shēmu).
8. rota, lēni atejot šaurā joslā starp purviem ziemeļu
virzienā, novilcināja pretinieka uzbrukumu un aiz
gāja līdz Puriņu mājām, kur atradās krievu agrākā
otrā nocietināta josla. Tur pēcpusdienā ieradās arī

5. rota no Pelēm, pret kuru darbojās krievu 1. pulka
1. bataljons.
Vēlu pēcpusdienā no Šmita eļļas fabrikas uz
Švarcmuižu izgāja 5. pulka 2., 9., 12. un ložmetēju
rota, kā arī velosipēdistu un jātnieku izlūku ko
manda. Tās pienāca novakarē un mēģināja atjaunot
agrāko stāvokli. Ap to laiku krievu 1. pulka 1. batal
jona vienības jau bija spiestas atstāt Piņķu mācītāja
muižu, tādēļ neuzdrošinājās palikt arī Peļu rajonā.
Naktī uz 9. oktobri pulka 5. rota un velosipēdistu
komanda bez cīņas ieņēma agrākās pozīcijas. Arī
8. rota kopā ar 12. rotu jau līdz pusnaktij atspieda
ienaidnieka priekšējas daļas un ieņēma ieraku
mus pie Vilciņiem. Naktī uz 9. oktobri dienvidos
no Švarcmuižas ierakumos atradās 5. pulka 1. un
2. rota, bet Rozentāla mājās un Kampās – 7. rota.
Pulka rezervē Švarcmuižā palika 9. rota, ložmetēju
rotas kodols un jātnieku izlūku komanda.
5. Cēsu pulka kreisajā flangā 8. oktobrī norisi
nājās sevišķi sīva cīņa. Kaujai sākoties, kāpās no
Frančiem līdz Stūrīšiem pozīcijās atradās apmēram
trīs rotas un četri mīnmetēji (sk. 5. shēmu). Jau
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6. shēma. Kaujas 5. pulka iecirknī pie Baložiem.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 20. lp.

agrā priekšpusdienā pa šoseju tuvojās ienaidnieka
bruņotie automobiļi un gaisā parādījās sešas lid
mašīnas, kas apšaudīja rotu pozīcijas ar ložmetēju
uguni. Pēc ilgākas apšaudīšanas tās aizdzina bru
ņotais vilciens un bruņotais automobilis Lāčplēsis.
Ap pusdienas laiku šosejas rajonā parādījās ienaid
nieka priekšgrupas, aiz kurām Baložu stacijas
rajonā pulcējās lielāki spēki, bet pretinieka arti
lērija apšaudīja mūsu ierakumus (sk. 6. shēmu).
Tālšāvēja baterija (divi lielgabali) no Tīriņu mui
žas nespēja laikus sniegt atbalstu kājniekiem, jo
baterijas komandierim ar uguns pozīciju telefona
sakari nebija droši un līnija bieži bojājās. Stāvokli
kādu laiku uzlaboja bruņotais vilciens, kas pie
Baložu stacijas izklīdināja ienaidnieka bataljonu,
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apšaudīja arī Grabeņu rajonu un aizdzina bruņotos
automobiļus. Tomēr ilgi mūsu bruņotais vilciens
nespēja izturēt cīņu ar pretinieka artilēriju, tāpēc
bija spiests kopā ar Lāčplēsi atgriezties līdz dzelz
ceļa pārbrauktuvei, kas apgrūtināja rotu stāvokli.
Pievakarē mūsu rotas neizturēja un atgāja galveno
kārt pa krūmiem apaugušo kūdras purvu, jo šoseju
pretinieks stipri apšaudīja. Bruņotais vilciens un
Lāčplēsis, kas bija izbraukuši uz priekšu, sedza rotu
atiešanu. Vilciens vēl kādu laiku palika pārbrauktu
ves priekšā, pēc tam aizbrauca uz Torņakalnu, lai
papildinātu munīciju. Savukārt Lāčplēsis piebrauca
pie Baložu kapiem, kur iesaistījās uguns kaujā ar
Dzelzs divīzijas 2. pulka Bertolda bataljonu. Palicis
bez kājnieku atbalsta, Lāčplēsis pēc tieša ložme
tēju uguns un rokas granātu trāpījuma degvielas
tvertnē aizdegās, un automobilis izdega.
Lai šosejas rajonā apvienotu visu rotu kaujas
darbību, ieradās 5. pulka 1. bataljona komandie
ris kapteinis Arvīds Kalniņš, kas drīz vien nāvīgi
ievainots krita. Atejošās rotas apstājās: 3. rota –
Katrīnas muižā, bet 11. un palīgā nosūtītā pulka
4. rota – vecos krievu ierakumos abās šosejas pusēs
Katrīnas muižas līnijā. Arī tālšāvēja baterija bija
spiesta mainīt pozīciju un aiziet kādu kilometru
Torņakalna virzienā. Vēl novakarē situācijas notu
rēšanai atsūtīja 6. Rīgas pulka 3. rotu un 5. pulka
instruktoru komandu.
Naktī uz 9. oktobri Jelgavas šosejas rajonā tika
veikts mūsu spēku prettrieciens. 6. pulka koman
dieris pavēlēja sava 2. bataljona komandierim virs
leitnantam Dāvidam Veisam uzņemties vadīt visas
tās vienības, kuras tobrīd atradās dzelzceļa un šo
sejas rajonā. Viņa rīcībā atdeva arī 6. pulka 6. rotu,
pienākušo 8. pulka 4., 9. rotu, pusi 5. rotas. Ap
solīja arī bruņotā vilciena atbalstu. Virsleitnants
D. Veiss saņēma uzdevumu vispirms apturēt ie
naidnieka uzbrukumu šosejas rajonā, pāriet pret
uzbrukumā un atjaunot frontes agrāko stāvokli, pēc
tam nodibināt sakarus pa labi ar 5. pulka 7. rotu
Kampās un pa kreisi ar 6. pulka 5. rotu, kuras pre
cīza atrašanās vieta nebija zināma (sk. 7. shēmu).
Vienlaikus 6. pulka 3. bataljona komandierim ar
Vidzemes divīzijas inženieru rotu uzdeva doties gar
Ēbeļu muižu Titurgas ezera virzienā, lai no turie
nes uzbruktu uz Stūrīšiem un tādā veidā atbals
tītu mūsu galveno uzbrukumu gar Jelgavas šoseju.
Veicot kaujas uzdevumu, 8. pulka rotas virzījās gar
abām šosejas pusēm kaujas izkārtojumā, atstājot
6. pulka 6. rotu rezervē. Sastopot no šosejas sarga
mājas un Tīriņu muižas spēcīgu ložmetēju uguni,
rotas uz laiku apstājās un īsi pēc pusnakts ar bru
ņotā vilciena atbalstu devās triecienā. Pretinieka

Latvijas armijai  90 gadu

7. shēma. Mūsu apvienotās vienības prettrieciens naktī uz 9. oktobri vltn. Veisa vadībā.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 26. lp.

vajāšana turpinājās līdz veciem krievu ierakumiem,
kas atradās Katrīnas muižas līnijā. Tur mūsu uz
brukums apstājās, jo cīņas laikā rotas bija stipri
sajaukušās, arī bruņotais vilciens vairs nevarēja
palīdzēt: 88 milimetru lielgabals eksplodēja, bet
37 milimetru lielgabals sabojājās, arī ložmetēju
munīcija bija izšauta. Savukārt Vidzemes divīzijas
inženieru rota naktī nomaldījās un Titurgas ezera
vietā nokļuva kāpās pie Numuru muižas. Tādejādi
virsleitnanta D. Veisa izveidotā vienība noteikto
uzdevumu neizpildīja, jo nenonāca saskarsmē ar
kaimiņu rotām. [1; 6]

Kaujas darbība 9. oktobrī
9. oktobra rītā mūsu karaspēks ieņēma šādu
kaujas līniju: Bulduru (Lielupes) tilts–Piņķu muiža–
Dzilnas–Vilciņi–Švarcmuiža–Tīriņmuiža–Ramas
muiža–Rudzi. Atbilstoši armijas virspavēlnieka rī
kojumam Dienvidu frontes pavēlnieks pulkvedis
J. Zemitāns pavēlēja visām viņam pakļautajām
daļām pāriet uzbrukumā, lai atsviestu pretinieku
no Rīgas. Sākumā mūsu pulki guva zināmus
panākumus: pietuvojās Dzilnām un Ramas muižai.
Bet tad, ievadot kaujā savas rezerves un izmanto
jot spēcīgus uguns līdzekļus, ienaidniekam izdevās
atspiest mūsu daļas Torņakalna virzienā. [1]

9. Rēzeknes pulka rajonā pie Lielupes tilta
un Varkaļkroga visu dienu notika savstarpēja ap
šaude. Arī Dzilnas rajonā pretinieks dienā izturē
jās diezgan pasīvi un tikai apšaudīja mūsu vienības
ar mīnmetēju un ložmetēju uguni. Bez dažiem
ievainotiem kareivjiem pie Dzilnas upītes krita
arī 1. bataljona komandieris kapteinis K. Maizītis.
Tomēr nopietnā uzbrukumā pretinieks nepārnāca
un frontes situācija līdz vakaram nemainījās. Dienā
mūsu vienībām palīdzību sniedza divi lielgabali un
bruņotais automobilis Kurzemnieks. Par nelaimi ap
pusdienlaiku sabojājās bruņotās automašīnas mo
tors un automobili vajadzēja evakuēt uz Rīgu, lai
remontētu. Dienā tur mūsu stāvoklis tika uzskatīts
jau par tik drošu, ka pulka komandieris nolēma va
karā pāriet uzbrukumā. Tādēļ pēc plkst. 20 pulka
štābā saņemtā pulkveža J. Zemitāna pavēle atkāp
ties bija negaidīta. [1; 6]
5. Cēsu pulka rajonā ienaidnieks stipri ap
šaudīja rotu pozīcijas ar artilērijas un mīnmetēju
uguni. 5. pulka 8. un 12. rota dienā sekmīgi atvai
rīja pretinieka uzbrukumu. Tomēr Švarcmuižas ra
jonā ar mūsu nelieliem spēkiem pāriet uzbrukumā
nebija iespējams, tādēļ pulka vadība nolēma uzbru
kumu atlikt līdz vakaram. Jelgavas šosejas rajonā
virsleitnanta D. Veisa grupa saņēma pavēli vēl līdz
gaismai atjaunot uzbrukumu un ieņemt kāpas pie
Stūrīšiem. Tomēr uzbrukums aizkavējās līdz rītam,
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jo nelielais grupas vadības štābs bez atbilstošiem
sakaru līdzekļiem nespēja laikus nodot rotām pa
vēles un rīkojumus, arī neprata organizēt kājnieku
vienību sadarbību ar bateriju un bruņotajiem vil
cieniem. Ienaidnieks sagaidīja mūsu uzbrukumu ar
stipru artilērijas un mīnmetēju uguni, bet, kad ro
tas pievirzījās tuvāk, – arī ar ložmetēju un šauteņu
uguni. Lai gan bija vājš artilērijas atbalsts, mūsu
rotas tomēr turpināja lēni virzīties pa neizdevīgu
apvidu, ko veidoja krūmiem apauguši staigni purvi
un daudzi mazi ezeri. Neilgi pirms pusdienas la
bajā flangā uzbrūkošā 4. rota un puse 5. rotas no
8. pulka virsleitnanta Caunes vadībā jau gandrīz
sasniedza Stūrīšu kāpas, gan ciešot prāvus zau
dējumus. Par nelaimi kritiskākajā brīdī, kad atlika
pārvarēt tikai dažas spraugas starp ezeriem, nāvīgi
ievainots viņš krita. Palikušas bez stingras vadības,
rotas apjuka un atgāja. Tas nelabvēlīgi ietekmēja
kaimiņu rotu darbību. Rezultātā uzbrukums ap
stājās ne tikai grupas labajā flangā, bet arī centrā
un kreisajā flangā. Rotas atgāja uz izejas pozīcijām
Katrīnas muižas līnijā. Virsleitnanta D. Veisa rī
cībā grupas pastiprināšanai nosūtīja papildspēkus.
Uzbrukumu plānoja atkārtot vakarā, bet līdz tam –
papildināt munīciju un paēdināt karavīrus. Tādēļ
pavisam negaidīts bija paziņojums, ka armijas

kreisais flangs ir sasists un atkāpjas. Virsleitnanta
D. Veisa grupai nekavējoties bija jāatiet. [1]
6. Rīgas pulka rajonā gar Bauskas šoseju
mūsu uzbrukums sākās plkst. 15 diezgan plašā
frontē no Ēbeļu muižas līdz Skadiņiem. To va
dīja 6. pulka 1. bataljona komandieris kapteinis
K. Šlosbergs un 4. pulka 3. bataljona komandie
ris kapteinis Augusts Muižulis (sk. 8. shēmu).
Uzbrukums nenotika vienlaikus, jo starp bataljonu
komandieriem nebija tiešu telefona sakaru. Nebija
arī kopējas vadības. Rezultātā kaujas darbība pār
vērtās par frontālu uzbrukumu gaišā dienas laikā,
tomēr tas aizkavēja pretinieka triecienu. Kapteina
A. Muižuļa 4. pulka 3. bataljona 9. un 11. rota ar
6. pulka 5. rotas un inženieru rotas atbalstu pa
labi un 6. pulka 11. rotas atliekām pa kreisi pavir
zījās tikai kādu puskilometru uz priekšu, tomēr
pretinieka artilērijas un ložmetēju uguns dēļ tā
lāk par purvainām pļavām tikt nevarēja. Kapteinis
A. Muižulis pavēlēja savām rotām atiet uz izejas
pozīcijām. Savukārt kapteiņa K. Šlosberga iecirknī
kreisajā flangā 4. pulka 10. rota palika uz vietas,
lai ar ložmetēju un patšauteņu uguni atbalstītu
uzbrukumu. Pārējām  bataljona  vienībām bija jāuz
brūk frontāli, izņemot labo flangu, kam, izmantojot

8. shēma. Mūsu prettrieciens 9. oktobrī kapt. Šlosberga un kapt. Muižuļa vadībā.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 21. lp.
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Numuru muižas upītes ieleju, bija jāuzbrūk Ramas
muižai apejoši. Bataljona labajā flangā uzbrūkošajai
7. rotai, izmantojot šādu manevru un apvidus aps
tākļus, izdevās pavirzīties nedaudz uz priekšu un
pietuvoties Ramas muižai. Tomēr pa labi Vidzemes
divīzijas inženieru rota un 6. pulka 8. rotas atlie
kas stipri atpalika. Ar to beidzās mūsu uzbrukums.
Sākās ienaidnieka uzbrukums, kuru tas sagatavoja
ar spēcīgu artilērijas un ložmetēju uguni. Pēc tam
ienaidnieka kājnieku ķēdes spieda atpakaļ mūsu
nogurušās un pa daļai sajaukušās rotas. Tomēr lū
zumu kaujā par labu pretiniekam ienesa Vācu le
ģiona vienības, kas, uzbrūkot gar Daugavas kreiso
krastu, nemanot pa kāpām iznāca 4. pulka 10. ro
tas kreisajā flangā. Rota, neizturot uguni no flanga,
atgāja un atklāja pārējo rotu kreiso flangu, kas arī
atvirzījās. Lai segtu atkāpšanos, 10. rotas koman
dieris atstāja dažas nelielas grupas ar patšautenēm.
Grupas pašaizliedzīgi gandrīz līdz tumsai aizstā
vēja savas uguns pozīcijas. Tā kā atkāpšanās ceļu
uz Torņakalnu ienaidnieks jau bija aizšķērsojis, rota
laiviņās pārcēlās uz Daugavas labo krastu.
Plkst. 10. vakarā vācieši jau daļēji bija sa
snieguši Torņakalna dienvidaustrumu nomali.
Tumsai iestājoties, mūsu kreisais flangs bija at
spiests līdz pašai pilsētai. Situācija kļuva kritiska

(sk. 9. shēmu). Karaspēka daļām sakari ar frontes
štābu bija pārtraukti. Dienvidu frontes karaspēka
pavēlnieks pulkvedis J. Zemitāns uz nepārbaudītu
ziņu pamata pats ar savu štābu bija atstājis Rīgu
un devis pakļautajām daļām rīkojumu atkāpties uz
Juglas upi, kur ieņemt pozīcijas. Armijas virspavēl
nieks ģenerālis D. Simonsons ar sava štāba priekš
nieku pulkvedi-leitnantu E. Kalniņu un Operatīvās
daļas priekšnieku kapteini Žani Bahu uz vietas
pārbaudīja kaujas apstākļus. Iepazinies ar patieso
situāciju un sasaucis vecāko virsnieku apspriedi,
virspavēlnieks secināja, ka pāriet pretuzbrukumā
nav iespējams, jo mūsu karaspēka daļas ir stipri no
gurušas un ielu cīņām nav pietiekami apbruņotas
ar mīnmetējiem, ložmetējiem un rokas granātām.
Tomēr mūsu rotas nebija arī tik ļoti demoralizē
tas, ka vajadzētu atstāt Rīgu un atiet uz Juglas
pozīcijām, bet ir iespējams vēl organizēt aizstā
vēšanās fronti Daugavas labajā krastā. Ģenerālis
D. Simonsons atcēla pulkveža J. Zemitāna pavēli,
lika karaspēkam pāriet Daugavas tiltu un ieņemt
Daugavas labo krastu; kreisajam flangam ar pret
uzbrukumiem noturēt pretinieku, kamēr centrs un
labais flangs neatkāpsies, un pēc tam arī tam atiet.
Ja labajam flangam nebūtu iespējams atiet pāri til
tiem, tad atiet uz Daugavgrīvas cietoksni. Pārējiem

9. shēma. Stāvoklis 8. oktobra rītā un 9. oktobra vakarā.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 19. lp.
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spēkiem ieņemt Daugavas labo krastu: Latgales di
vīzijai no tiltiem pa labi, bet Vidzemes divīzijai no
tiltiem pa kreisi.
10. oktobrī agri no rīta mūsu karaspēka daļas
bija pārcēlušās pār Daugavu un ieņēmušas armi
jas virspavēlnieka norādītās pozīcijas. Šajā laikā
pienāca arī igauņu virspavēlnieka palīgā atsūtī
tie divi bruņotie vilcieni, lai aizstāvētu Daugavas
tiltus. Daugavas labo krastu no jūras līdz Ikšķilei
ieņēma Latgales divīzija, bet no Ikšķiles līdz
Jaunjelgavai – Cēsu un Valmieras pulki. Neguvis
pirmajā uzbrukumā tādus panākumus, kādus bija
gaidījis, P. Bermonts jau 10. oktobrī piedāvāja sākt
pamiera sarunas, bet atbildi nesaņēma.
Turpmākajās dienās kaujas darbība ieguva po
zīciju kara raksturu. Latvijas armijas spēki turpi
nāja ieņemt un nocietināt noteiktās pozīcijas un
intensīvi apšaudījās ar pretinieku. [1; 7]

Daugavas forsēšanas operācija
14. un 15. oktobrī
Latvijas armijas virspavēlnieka štābs uzska
tīja – lai arī mūsu un pretinieka spēkus šķīra
Daugava un tiltu gali Vecrīgas pusē bija izgriezti,
mūsu aizsardzība nav pietiekami droša. Latvijas
armija, tikai pasīvi aizstāvoties ar divām nepietie
kami bruņotām divīzijām, nespēja nosargāt 90 ki
lometru garo fronti no jūras līdz Jaunjelgavai.
Virspavēlnieka štābs, analizējot situāciju, ņēma
vērā vairākus apstākļus.

Pirmkārt, Rīgai blakus esošo rajonu Latvijas
armija bija ieņēmusi pietiekami stipri, savukārt
tālāk uz austrumiem mūsu fronte kļuva retāka. Ie
naidnieks bija pietiekami nodrošināts ar tehniska
jiem līdzekļiem. Tas deva pretiniekam iespēju bez
grūtībām uzcelt tiltu pāri Daugavai, tāpēc nebija
nepieciešams lauzties frontālos uzbrukumos pāri
Daugavas tiltiem. Ienaidnieks viegli varēja pārcel
ties pāri Daugavai tālāk no Rīgas uz austrumiem.
Otrkārt, pretinieks, apņemot mūsu kreiso
spārnu, apdraudot pievedceļus un atiešanas ce
ļus virzienā uz Ropažiem vai Inčukalnu, varēja
piespiest mūsu spēkus bez kaujas atstāt Rīgu, kā
to izdarīja vācieši 1917. gada septembrī ar krievu
12. armiju.
Treškārt, ar 11. oktobri virspavēlnieka štābā
ienāca aģentūras ziņas, ko papildināja karaspēka
vienību ziņojumi, ka ienaidnieka spēki, galvenokārt
pa naktīm, atstājot Rīgas rajonu un ejot austrumu
un dienvidu virzienā. Pieļāva iespēju, ka pretinieks
pārgrupējas, lai dotu mums triecienu Ikšķiles vai
Jaunjelgavas rajonos, vai arī, iespējams, aizsūta
daļu savu spēku cīņai ar Lietuvas armiju.
Analizējot šos apstākļus, virspavēlnieka štābs
secināja, ka mūsu spēkiem jāizmanto labvēlīgā si
tuācija un jāpārņem kaujas iniciatīva, lai liegtu
pretiniekam iespēju uzbrukt sev izdevīgā laikā un
vietā. Tāpēc Dienvidu frontes karaspēkam plānoja
uzbrukuma operāciju, pārceļoties pāri Daugavai
ar lielākiem spēkiem un turpinot cīņas kreisajā
krastā. Šajā sakarā armijas virspavēlnieks pavē
lēja Latgales divīzijai 14. oktobrī demonstratīvi
uzbrukt Rīgas tiltu rajonā, bet ar galvenajiem

10. shēma. Maldinošā Daugavas forsēšanas operācija 14. oktobrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 9. lp.
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11. shēma.
Maldinošā Daugavas forsēšanas
operācija 14. oktobrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 9. lp.

s pēkiem  forsēt Daugavu Daugavgrīvas rajonā,
kur mums ar savu artilēriju varētu palīdzēt angļu
un franču flote. Vidzemes divīzijai uzdeva forsēt
Daugavu Mazjumpravas un Ikšķiles rajonā.
13. oktobrī Valmieras pulks ieņēma Vācu le
ģiona vienības atstāto Doles salu. Tas stiprināja
virspavēlnieka D. Simonsona apņemšanos ieņemt
Daugavgrīvas cietoksni un nocietināties Daugavas
kreisajā krastā Bolderājas rajonā, ievērojami uzla
bojot Latvijas armijas stāvokli un radot nopietnus
draudus bermontiešiem no flanga (sk. 10. shēmu).
14. oktobrī Bolderājas rajonā Daugavas forsē
šana nesekmējās, jo laiviņās izsūtītās izlūku noda
ļas pretinieks visur sagaidīja ar spēcīgu uguni. Tiltu
ieņemšanai Latgales divīzijas komandieris iedalīja
7. Siguldas pulku, kuru atbalstīja trīs bruņoti auto
mobiļi, viens bruņotais vilciens un pieci lielgabali
(sk. 11. shēmu). Divīzijas rezervē palika 8. pulks,
2. eskadrons, divīzijas inženieru rota un nelielais
Studentu bataljons. Uzbrukumu pavēlēja sākt pulk
sten četros. Tā kā 7. pulks kavējās, uzbrukumu sāka
jau rītausmā. Pretinieks atklāja uguni tikai tad,
kad bruņotie automobiļi Zemgalietis, Kurzemnieks
un aiz tiem pulka 1. rota pienāca pie dzeloņstiepļu
aizžogojuma tilta otrā galā. Sākās apšaudīšanās ar
pretinieku, kas atradās tuvākajos namos. Siguldas
pulka 3. un 4. rota katra bija sasniegusi tikai tilta
vidu, kad ienaidnieks atklāja uguni arī no jaunā
dzelzs tilta gala. Tajā laikā arī igauņu bruņotais
vilciens, kas bija sasniedzis dzelzs tilta vidu un tur
apšaudīts ar artilērijas un mīnmetēju uguni, brauca
atpakaļ. Izredžu uz panākumiem vairs nebija, un
rotas atgāja atpakaļ uz labo krastu.

Jaunu uzbrukumu pāri tiltiem atlika uz nā
kamo dienu, kad Torņakalna rajonam vajadzēja
piesaistīt lielākus pretinieka spēkus, lai nevarētu
pastiprināt to spēku daļu, kura atradās Bolderājas
rajonā. 15. oktobra rītā organizēja demonstratīvu
uzbrukumu pāri Daugavas tiltiem, lai novērstu
pretinieka uzmanību. Lai gan šo uzbrukumu at
vairīja, astoņu angļu un franču karakuģu artilēri
jas uguns aizsegā pulkveža-leitnanta L. Bolšteina
komandētais 9. Rēzeknes kājnieku pulks, vēlāk
arī citas Latgales divīzijas daļas pārcēlās pāri
Daugavai, ar kauju ieņēma Daugavgrīvas cietoksni
un Bolderāju, saņemot ap 300 gūstekņu un bagā
tīgas trofejas.
Desanta operācija (sk. 12. shēmu) šoreiz iz
devās, pateicoties sabiedroto pēdējā brīdī pie
ņemtajam politiskajam lēmumam par tiešu flotes
artilērijas atbalstu mūsu cīņām ar Bermonta ar
miju. Sabiedroto flote iebrauca Daugavā un, ar
artilērijas uguni nomācot iepriekš plānotos mēr
ķus Bolderājā un Daugavgrīvā, atbalstīja desanta
operāciju. Rēzeknes pulks visu nakti bija pārgru
pējies un gatavojies gaidāmajam uzbrukumam.
Desantam norīkoja pulka 1. bataljonu un 8. rotu,
kas sapulcējās pie Mīlgrāvja kanāla. Desanta pār
vešanai neilgā laikā pielāgoja septiņus kuģīšus, ku
rus apkalpoja jūrnieku rotas karavīri virsleitnanta
Puķīša vadībā. Kuģīšu sienas nostiprināja ar smilšu
maisiem un tērauda plāksnēm, lai neciestu liekus
zaudējumus. Desanta operāciju izplānoja tā, lai,
izsēdinot 9. pulka rotas dažādās vietās, aptvertu
Daugavgrīvas cietoksni no ziemeļiem un dienvi
diem. [1; 6]
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12. shēma. Desanta operācija Daugavgrīvas un Bolderājas ieņemšanai.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 6. lp.

Pagaidu valdības un armijas
virspavēlniecības
organizatoriskie pasākumi
Lai uzlabotu situāciju frontē pie Rīgas, val
dība veica vairākus ārkārtas pasākumus. Pulkveža
J. Zemitāna vietā par frontes pavēlnieku un
Vidzemes divīzijas komandieri iecēla pulkvedi
M. Peniķi. Par armijas virspavēlnieku ģenerāļa
D. Simonsona vietā, kas veselības stāvokļa dēļ bija
iesniedzis atlūgumu, iecēla pulkvedi Jāni Balodi.
Kārlis Ulmanis pats uzņēmās apsardzības minis
tra pienākumus. Par armijas virspavēlnieka štāba
priekšnieku pulkveža-leitnanta E. Kalniņa vietā,
kuru pārcēla par Galvenās artilērijas pārvaldes
priekšnieku, 27. oktobrī iecēla no Ukrainas ģe
nerālstāba atbraukušo pulkvedi Pēteri Radziņu.
Štāba Operatīvās daļas priekšnieka pienāku
mus 1919. gada oktobrī pildīja kapteinis Ž. Bahs.
9. oktobra neveiksmju dēļ no amata atcēla 6. Rīgas
pulka komandieri pulkvedi-leitnantu P. Šmitu un
viņa vietā norīkoja pulkvedi Jāni Apini.
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Pēc mobilizācijas izsludināšanas Latvijas armija
turpināja pieaugt. Rīgā un tās apriņķī oktobrī ie
sauca aptuveni 2000 karavīru. Mobilizācija notika
arī citos valsts novados. Aizstāvēt Rīgu un dot pret
sparu ienaidniekam cēlās latviešu tauta. Pieteicās
brīvprātīgie: studenti, skolnieki, ierēdņi, strād
nieki, kalpotāji, vairāki Tautas padomes locekļi.
Pieteicās pilsētā dzīvojošie latvieši, lietuvieši, eb
reji, krievi, poļi, igauņi u. c. No ārzemēm oktobrī
pienāca lielāki ieroču un munīcijas krājumi, starp
citu, 22 lielgabali, 18 600 šautenes, 124 ložmetēji,
30 000 šāviņu, 7400 rokas granātas, 10 miljoni šau
teņu patronu.
Bermontiešu uzbrukuma dēļ Latvijas Pagaidu
valdība lūdza palīdzību Igaunijai. 10. oktobrī Rīgā
ieradās divi bruņotie vilcieni un piedalījās pilsētas
aizstāvēšanā. Tomēr sarunas par nopietnāku pa
līdzību nevainagojās panākumiem un pārmērīgu
Igaunijas nosacījumu dēļ beidzās bez rezultāta.
Igauņu bruņotie vilcieni 23. oktobrī atstāja Rīgu.
Latvija vērsās arī pie Polijas, lai panāktu abu val
stu karaspēka sadarbību. Lūdza nepieļaut algotņu
nosūtīšanu no Vācijas uz Latviju. Tiešu Polijas

Latvijas armijai  90 gadu
a tbalstu panākt neizdevās, jo Lietuva atteicās iz
laist poļu karaspēku caur savu teritoriju un nepie
ļāva ieroču nosūtīšanu pa dzelzceļu no Polijas uz
Latviju. [1; 3; 4; 7]

Torņakalna atbrīvošanas operācija
no 3. līdz 11. novembrim
Oktobra beigās mūsu armija ieņēma turp
māk minētās izejas pozīcijas. Latgales divīzijas
daļas ieņēma kreisā Daugavas krasta līniju no
Voleru muižas gar Šmita māju līdz Buļļu mui
žai. Vidzemes divīzijas daļas sargāja Daugavas
labo krastu no Sarkandaugavas līdz Stopiņiem.
Rajonu no Stopiņiem līdz Jaunjelgavai ieņēma
Valmieras pulks. Jaunjelgavas rajonā atradās vai
rākas Kurzemes divīzijas daļas (apmēram viena kāj
nieku pulka sastāvā).
Armijas virspavēlniecība, izvērtējot militāri po
litisko situāciju un meteoroloģisko apstākļu prog
nozi (pastiprinoties salam, Daugava varēja aizsalt),
nolēma sākt izšķirošu uzbrukumu, jo kavēšanās va
rētu izraisīt nelabvēlīgas sekas.

Armijas virspavēlnieka štāba sagatavotais uz
brukuma plāns paredzēja:
a) pastiprinātai (ar 6. Rīgas kājnieku pulku) Lat
gales divīzijai 3. novembra rītā sākt uzbrukumu
pēc sabiedroto flotes artilērijas sagatavošanas
uguns. Vispirms iztīrīt Buļļu salu un kāpas līdz
Vārnaskrogam. Pēc tam ar desanta palīdzību
ieņemt Rīgas Jūrmalu līdz Dubultiem un kāpas
Lielupes labajā krastā līdz Babītes ezeram. Ar
sabiedroto flotes artilērijas uguns atbalstu
ieņemt arī Cementfabriku un otro kāpu grēdu
no Piņķu muižas līdz Kleistiņu muižai. Pēc
tam no otrās kāpu grēdas virzīties uz dienvi
diem un ieņemt Torņakalnu, uzbrūkot no aiz
mugures. Kad sasniegta līnija Dubulti–Piņķu
muiža–Torņakalns, izvirzīt uz priekšu izlūkus.
b) Vidzemes divīzijai veikt demonstratīvus uzbru
kumus mazām ienaidnieka vienībām Daugavas
kreisajā krastā kā naktī uz 3. novembri, tā arī
3. novembra dienā, forsējot Daugavu vietās,
kurās to var veikt bez zaudējumiem un kurās
maz ienaidnieka spēka.
c) Kurzemes divīzijas daļām, kuras atrodas Ber
monta frontē, enerģiski darboties ienaidnieka
aizmugurē, īpaši partizānu vienībām, un veikt
to nekavējoties.

13. shēma. Latgales divīzijas kaujas darbība 3. un 4. novembrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 15. lp.
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No minētā uzbrukuma plāna, ko apstiprināja ar
armijas virspavēlnieka operatīvo pavēli, izriet, ka
nozīmīgāko triecienu ienaidniekam deva Latgales
divīzija. Tās komandieris plkvedis K. Berķis ar
savu kaujas pavēli sadalīja savu karaspēku vairā
kos iecirkņos. Kapteiņa Roberta Mucenieka de
santa grupā ietilpa 7. Siguldas pulka divas rotas
un trīs bruņoti kuģīši. Labajā iecirknī plkveža-leit
nanta L. Bolšteina vadībā bija jāuzbrūk 9. Rēzeknes
pulkam un vienam Latgales eskadrona vadam, ko
atbalstīja divi lielgabali. Vidējā iecirknī pulkvežaleitnanta Andreja Krustiņa vadībā ar divu lielga
balu atbalstu uzbrukumā bija jādodas 8. Daugavpils
pulkam, kreisajā iecirknī – kapteiņa Jāņa Oskara
Kalniņa vadībā 7. Siguldas pulka divām rotām.
Rezervē palika 6. Rīgas pulks un divi Latgales
eskadrona vadi. Par saviem vietniekiem K. Berķis
iecēla A. Krustiņu un L. Bolšteinu. Sabiedroto ka
rakuģu uguns koriģēšanai armijas štābs paredzēja
nosūtīt novērotāju uz Pēterbaznīcas torni.
Uzbrukuma operāciju 3. novembrī ievadīja sa
biedroto flotes artilērija, kas apšaudīja ienaidnieka
pozīcijas un aizmuguri. 7. pulka 3. un 4. rotas jū
ras desanta operācija Dzintaros un Kauguros (sk.
13. shēmu) neizdevās, jo lielo viļņu dēļ kuģīšu un
laivu brauciens aizkavējās. Jūras transportlīdzekļi
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ieradās plānotajās desanta izsēdināšanās vietās jau
rīta gaismā, kad pretinieks tos bez grūtībām atklāja
un sagaidīja ar ložmetēju uguni. Rotas atgriezās
Daugavgrīvā. Pirmās dienas vakarā Latgales divīzi
jas pulki ar kauju ieņēma pozīcijas: 9.pulks – kāpās
gar Lielupes labo krastu no Buļļu salas līdz Lielupes
tilta galam, tālāk uz Slīperkrogu, Pinķu muižu,
Beberbeķu muižu gar Bukultiem līdz dzelzceļam;
8. pulka rotas ieņēma fronti no Dzeltenkroga pa
kāpām līdz Jaunai muižai un tālāk līdz Spilves
pļavām, turklāt pulka kreisais flangs atradās starp
Kleistiņu muižu un dzelzceļu. 6. Rīgas pulka 1. ba
taljons, kuru kā daļu no divīzijas rezerves ievadīja
kaujā, ieņēma pozīcijas iepretim Dames muižai.
7. pulka 1., 5. un 7. rota pēc artilērijas sagatavo
šanas uguns divas reizes no Voleriem gar Daugavu
devās uzbrukumā uz Cementfabriku un ieņēma
Tožes zāģētavu, bet pavirzīties vēl tālāk pa atklāto
pļavu stiprās pretinieka uguns dēļ nebija iespējams.
Uzbrukumu atlika.
Divīzijas rezervi 6. Rīgas pulku ievadīja kaujā,
lai pastiprinātu uzbrukumu Zolitūdes–Šampētera
virzienā. Pulka 2. un 3. bataljons vēl pusdienlaikā
atradās Bolderājā, bet nakts tumsā ieņēma kaujas
pozīcijas kāpās apmēram kilometru uz ziemeļiem no
Dames muižas (sk. 14. shēmu). Veicot  izlūkošanu,

14. shēma. 6. Rīgas kājnieku
pulka kaujas darbība naktī
no 3. uz 4. novembri.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr.,
918. lieta, 10. lp.
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15. shēma.
Rēzeknes kājnieku pulks
uzbrukumā 8. novembrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr.,
918. lieta, 22. lp.

noskaidroja, ka Dames muižā nav ienaidnieka,
bet tas atrodas Zeibartu mājās, Anniņmuižā un
Imantā. Pēc ilgākas nakts kaujas jau rīta gaismā 7.,
9. un 11. rota ieņēma Zeibartus, arī tālākās Tiltiņu
mājas un kādu priedēm apaugušu kalnu pie šose
jas pusceļā starp Dames muižu un dzelzceļu. Vēl
tālāk pavirzīties uz priekšu bez artilērijas atbalsta
nebija iespējams, jo ienaidnieks ar vairākiem lož
metējiem bija ieņēmis Muškes lampu fabriku un
citas mūra ēkas. Lai turpmākajā uzbrukumā no
drošinātu pulka kreiso flangu, 10. rotu atstāja jau
minētajā kalnā, bet 7. un 9. rota turpināja uzbru
kumu Anniņmuižas un Zolitūdes virzienā, nesa
stopot īpašu pretestību. Tomēr Šampēteri ieņemt
neizdevās stipras pretinieka uguns dēļ. Tāpēc 7. un
9. rota bija spiesta atiet atpakaļ uz Anniņmuižu un
Zolitūdi. Šīs nakts kaujas beigās 6. Rīgas pulks bija
izveidojis ķīli ienaidnieka frontē.
Armijas virspavēlnieka štābs pēc triju dienu
kaujas darbības analīzes ar virspavēlnieka pavēli
6. novembrī precizēja divīziju kaujas uzdevumus.
Latgales divīzijai kopā ar 6. Rīgas pulku un diviem
bruņotajiem automobiļiem sadarbībā ar sabiedroto
floti uzdeva turpināt uzbrukumu, lai atbrīvotu
Torņakalnu. Vispirms noteica iztīrīt Lielupes kreiso
krastu (sk. 15. shēmu) līdz Dubultu šaurumam, kur
atstāt aizsegu. Tāpat stipru aizsegu noteica izvir
zīt uz Dzilnām. Pēc tam ar vienu kolonnu ieņemt
Beberbeķus, Puriņus un Avas (sk. 16. shēmu), bet

ar otru – galveno – kolonnu ievadīt uzbrukumu
no frontes Zolitūde–Brūveļi uz Skultes muižu un
tālāk uz Tīriņu muižu. Divīzijas rezervi (6. pulku)
turēt Dreimaņu–Plinkšu rajonā.
Vidzemes divīzijai uzdeva aizsargāt Daugavu
un turpināt aktīvu izlūku darbību upes kreisajā
krastā, Kurzemes divīzijai – enerģiski uzbrukt ie
naidnieka aizmugurei un flangiem Jaunjelgavas–
Daudzevas rajonā.
Latgales divīzijas komandieris plānoja vispirms
ieņemt Rīgas Jūrmalu līdz Dubultu šaurumam un
Varkaļkrogam, arī pārtvert Dzilnas ceļu mezglu, lai
nodrošinātu divīzijas labo flangu un aizmuguri, ti
kai pēc tam sākt uzbrukumu caur Skulti uz Tīriņu
muižu.
Lai atbrīvotu Rīgas Jūrmalu, vispirms bija jā
ieņem tilts pār Lielupi. Iepriekšējie mēģinājumi
5. un 6. novembrī jau bija cietuši neveiksmi. Tomēr
8. novembrī pēc rūpīgākas sagatavošanās operācija
izdevās. Tilta ieņemšanu atbalstīja sabiedroto flo
tes artilērija un mūsu vieglā baterija no uguns pozī
cijas Priedainē. Artilērijas uguni no Lielupes krasta
koriģēja novērotājs. 9. pulka trieciena grupu pus
rotas sastāvā vēl nakts tumsā izvietoja niedrēs pie
tilta gala, lai izvairītos no liekiem zaudējumiem,
tuvojoties tiltam pa atklātu apvidu.
10. novembrī sāka vispārēju Latvijas armijas
uzbrukumu. Armijas labais flangs – 8. Daugavpils
pulks un kapteiņa Artūra Aparnieka partizānu
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16. shēma. Torņakalna atbrīvošanas operācija 10.–11. novembrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr., 918. lieta, 2. lp.

pulks – apgāja Torņakalnu no rietumiem un dien
vidiem, centrā virzījās 6. Rīgas pulks, kas ieņēma
Zasulauku, kreisais flangs – 7. Siguldas pulks – ie
ņēma Torņakalnu un Cementfabriku. 11. novem
brī agri no rīta pēc sīvām kaujām Rīgu atbrīvoja
no ienaidnieka. Pēc apšaudes ar pretinieka arjer
gardiem Karaskolas kadeti pārskrēja pāri Daugavas
tiltiem, bet jaunformētais Studentu bataljons, vēl
naktī pārņēmis Lucavsalu, kad ausa gaisma, ieņēma
Ziepniekkalnu. Ķekavas apkārtnē pāri Daugavai
pārcēlās 5. Cēsu pulka rotas.
Latgales divīzija ieņēma kaujas sektoru no
Jūrmalas līdz Rīgas–Jelgavas šosejai, Vidzemes
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divīzija – no Rīgas–Jelgavas šosejas līdz Kurzemes
divīzijas daļām ap Jaunjelgavu. Vakarā ienaidnieks
jau bija atkāpies līdz Olaines pozīcijām.
Saistībā ar Rīgas atbrīvošanu Ministru pre
zidents K. Ulmanis valdības vārdā sveica armijas
virspavēlnieku pulkvedi J. Balodi un viņa štāba
priekšnieku pulkvedi P. Radziņu ar gūtiem panā
kumiem, izteica viņiem, kā arī divīziju komandie
riem pulkvedim K. Berķim, pulkvedim M. Peniķim
un jaunajai Latvijas armijai savu visdziļāko patei
cību un atzinību. [1; 3; 4; 6; 7]

Latvijas armijai  90 gadu
Jelgavas atbrīvošanas operācija
Padzīti no Rīgas, bermontieši ieņēma pozīcijas
savā kreisajā flangā no Klīves muižas līdz Slokai,
tālāk līdz Olainei, Plakaņiem, labajā flangā līdz
Bauskas rajonam un izvietoja tur Vācu leģionu.
Frontāls uzbrukums gar Jelgavas šoseju Latvijas
armijai bija pārāk riskants, jo vajadzētu piedalī
ties tiem pašiem nogurušajiem spēkiem, kuri at
brīvoja Torņakalnu. Vispirms gatavoja triecienus
ienaidnieka flangiem. Atbilstoši šādam plānam
Latvijas armijas centrs palika uz vietas un nostip
rināja savas pozīcijas, bet abi flangi sāka apieša
nas manevru. 12. novembrī Latgales divīzijas labais
flangs virzījās uz priekšu starp Lielupi un Babītes
ezeru. Vidzemes divīzijas daļas nogāja līdz Olaines
stacijai un Baldonei. Kurzemes divīzijas daļas pulk
veža-leitnanta Pauļa Roberta Hasmaņa vadībā no
Jaunjelgavas gāja uz Bausku. 15. novembrī Latgales
divīzija ieņēma Sloku un Kalnciemu. Vidzemes di
vīzija gāja uz priekšu Misas upes rajonā un ieņēma

Lieliecavas staciju. Nākamajās dienās mūsu armijas
daļas turpināja virzīties uz priekšu, aptvēra Jelgavu
no rietumiem un dienvidaustrumiem.
Jelgavas rajonā pretinieka daļas mēģināja aptu
rēt mūsu karaspēka darbību un pārgāja pretuzbru
kumā, tomēr mūsu armija šo pretošanos īsā laikā
apspieda.
16. novembrī 9. pulks ieņēma Ķemerus, 17. no
vembrī 5. pulks iegāja Garozas stacijā, 4. pulks
ieņēma Bausku, tā arvien vairāk tuvojoties
Jelgavai.
18. novembrī Latvijas armijas virspavēlnieks
saņēma vācu VI rezerves korpusa komandiera ģe
nerāļa Eberharda radiogrammu, ka viņš uzņēmies
krievu Rietumarmijas virsvadību un piedāvā naktī
no 19. uz 20. novembri noslēgt pamieru. Šo pazi
ņojumu mūsu armijas vadība atstāja bez ievērības
un turpināja attīstīt uzbrukumu.
21. novembrī notika izšķirošā kauja pie Jelga
vas. Ap plkst. 2 Jelgavā no ziemeļrietumiem un
rietumiem iegāja 8. un 7. pulks, bet no ziemeļiem –

17. shēma. Jelgavas atbrīvošana.
Avots: NAA AZC.

29

MILITĀRAIS APSKATS
6. pulks (sk. 17. shēmu). Jelgavas atbrīvošanas
operācijā Latvijas armija guva uzvaru ar daudz
mazākiem zaudējumiem nekā Torņakalna atbrīvo
šanas operācijā. Spēku attiecība bija pat labvēlīga
ienaidniekam. Bez tiem spēkiem, kuri piedalījās
kaujās par Torņakalna atbrīvošanu, mūsu spēki
palielinājās tikai par 4. Valmieras pulka 1. batal
jonu, 2. eskadronu un Kurzemes divīzijas grupu,
bet ienaidnieks savus spēkus pastiprināja gandrīz
ar visu Vācu leģionu, 1. krievu pulka 2. bataljonu,
iespējams, arī ar 3. bataljonu, tāpat ar Virgoļiča
korpusa kaujas nodaļu. Sabiedroto flotes artilērija
mums vairs nevarēja palīdzēt, bet mūsu 32 lielga
baliem, starp kuriem bija tikai divas smagās haubi
ces un divi tālšāvēji lielgabali, vajadzēja sacensties
ar ienaidnieka spēcīgo artilēriju. Mūsu karaspēka
uzvaru garantēja karavīru morālais gars un kaujās
gūtās taktiskās manevrēšanas iemaņas. Turpretim
ienaidnieks vairs tik sīksti necīnījās kā agrāk.
Ar Jelgavas ieņemšanu faktiski beidzās cīņas ar
Bermontu. [1; 3; 6]

18. shēma.
Liepājas aizstāvēšanas
operācija 14. novembrī.
Avots: LVVA, 3601. f., 1. apr.,
918. lieta, 5. lp.
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Liepājas aizstāvēšanas operācija
Bermonta armijas majora K. fon Plēves grupa
apdraudēja Liepāju. Šī grupa bija izveidota no tiem
uz Vāciju evakuētajiem 1. gvardes rezerves divīzijas
karavīriem, kuri jūlija beigās atgriezās Latvijā un
saņēma papildinājumu. K. fon Plēves grupas rīcībā
bija bruņotie vilcieni un bruņotie automobiļi, bet
vāji apbruņotajām un apmācītajām Liepājas aiz
stāvju karaspēka daļām atlika paļauties uz karavīru
drosmi un britu karakuģu artilēriju. 4. novembrī
ieņēmis Grobiņu, vācu karaspēks vairākkārt tuvo
jās Liepājai, bet ikreiz ar karakuģu artilērijas uguni
piespieda to atkāpties. Latvijas Lejaskurzemes
kara apgabala vadība pēc apvidus rekognoscēša
nas nolēma ierīkot galveno aizstāvēšanās līniju no
Pērkones nocietinājumiem pa veco un daļēji saspri
dzināto fortu līniju līdz jūrai pie Šķēdes tilta. Šo
aizstāvēšanās līniju sadalīja divos iecirkņos: pasī
vajā – no Pērkones nocietinājumiem līdz Liepājas
ezera ziemeļu galam, ko aizstāvēt uzdeva Grobiņas
bataljonam, un aktīvajā – tālāk pa kreisi līdz jūrai,
ko uzticēja Latgales divīzijas papildu bataljonam.
Aktīvā iecirkņa aizstāvēšanai bija paredzētas re
zerves, lai pārraušanas gadījumā veiktu pretuzbru
kumu: lielāko daļu izvietoja Karostā aktīvā iecirkņa
priekšnieka rīcībā, bet mazāko daļu atstāja pilsētā
kara apgabala vadības rīcībā. Vissīvāko kauju izcī
nīja 14. novembrī, kad pretiniekam izdevās ieņemt
trīs fortus, tā pārraujot aizstāvēšanās pozīcijas, un
apdraudēt Liepājas garnizona spēkus no flanga un
aizmugures (sk. 18. shēmu). Steidzami organizētā
pretuzbrukumā, kas noritēja ar britu karakuģu ar
tilērijas enerģisku atbalstu, agrāko situāciju izdevās
atjaunot. Bermontieši atkāpās Grobiņas virzienā.
21. novembrī Liepājas garnizona karaspēks
uzbruka majora K. fon Plēves grupai un atņēma
Grobiņas, Gaviezes staciju un Aizputi. Nākamajā
dienā mūsu rokās nonāca Tukums. Vāciešiem vairs
nebija atbalsta punktu, un 28. novembrī Kurzeme
bija atbrīvota no ienaidnieka. [1; 3]

Bermonta karaspēka sagrāve
Latvijas armijas sāktais vispārējais uzbrukums
bija sekmīgi pabeigts. Izrādīt nopietnu pretestību
Latvijas armijas daļām ienaidnieks vairs nespēja,
tādēļ steidzīgi atkāpās uz Lietuvu. Tad cīņā pret
bermontiešiem iesaistījās Lietuvas armija, kas
21. un 22. novembrī deva tiem spēcīgu triecienu
Radvilišķu apkārtnē. [1; 3; 7]
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Operāciju mākslas un
kaujas taktikas jautājumi

pašu izstrādāto plānu, ievadīja kaujā atsevišķas
pienākušās rotas, tādejādi izjaucot armijas struk
tūru un vadības sistēmu. [1]

Vispārējs operācijas raksturojums

Komandvadības sistēma

Rīgas aizstāvēšanas operācijā 1919. gada ok
tobrī un novembrī bija vairāki saistīti posmi (vācu
un krievu karaspēka uzbrukuma aizturēšanas kau
jas, Latvijas armijas atkāpšanās uz Daugavas labo
krastu, aizstāvēšanās pozicionālas kaujas Daugavas
krastos, Daugavas forsēšana un vairākas desanta
izsēdināšanas operācijas, pretuzbrukums vācu un
krievu spēkiem, Torņakalna atbrīvošanas operā
cija, pretinieka vajāšana). Bija arī kritiski brīži,
kad izšķīrās operācijas iznākums (9. oktobris un
15. oktobris).
Bermonta nodoms ar spēcīgu triecienu sakaut
un iznīcināt mūsu armiju neīstenojās. Lai gan 8. un
9. oktobrī Latvijas armijas kreisais flangs bija cie
tis neveiksmi, kā dēļ visi mūsu spēki bija spiesti
atiet uz Daugavas labo krastu, tomēr atkāpšanās
notika pietiekami organizēti. Tas bija viss, ko pa
nāca Bermonts pēc divu dienu cīņām, bet ļoti maz,
jo mūsu armija, kas bija sakārtojusies un papildi
nājusies, jau pēc dažām dienām pati pārgāja uz
brukumā. [1; 3]

1919. gada pirmajā pusē Kurzemē brīvības cī
ņas operatīvi taktiskajā līmenī plānoja un vadīja
Landesvēra virsnieki, Vidzemē, Alūksnes rajonā un
Cēsu kaujās, – Igaunijas karaspēka virspavēlniecība
kopā igauņu divīziju komandieriem un štābiem, sa
vukārt šoreiz cīņās ar Bermonta karaspēku šādu
vadību patstāvīgi īstenoja Latvijas armijas virspa
vēlnieks ar divīziju komandieriem un saviem štā
biem. Operācijas vadīja ne tikai Latvijas armijas
virspavēlnieks un viņa štābs, divīziju komandieri
un viņu štābi, bet arī formāli izveidota Dienvidu
frontes pavēlnieka institūcija. Sākotnējā operācijas
plānošanā ievērojami nopelni bija ne tikai ģenerā
lim D. Simonsonam, bet arī virspavēlnieka štāba
priekšniekam pulkvedim-leitnantam E. Kalniņam,
štāba Operatīvas pārvaldes priekšniekam kaptei
nim Ž. Baham. Vēlāk Latvijas armijas virspavēl
niecības potenciālu pastiprināja štāba priekšnieka
amatā ieceltais Krievijas ģenerālštāba akadēmijā iz
glītotais un pieredzējušais pulkvedis P. Radziņš.
Lai gan gūta uzvara pār apvienotajiem vācu un
krievu spēkiem, šī operācija atklāja ievērojamas
nepilnības Latvijas aizsardzības sistēmas vadībā,
no kurām galvenās – neskaidra politisku lēmumu
pieņemšana un armijas virspavēlnieka informēšana
par tiem, nesaskaņas augstākajos operatīvās vadī
bas līmeņos. Spilgts piemērs bija Dienvidu frontes
pavēlnieka pulkveža J. Zemitāna 9. oktobra pavēle
atkāpties no Pārdaugavas un atstāt Rīgu, par kuru
nebija informēts armijas virspavēlnieks ģenerālis
D. Simonsons.
Vienlaikus jāuzsver, ka 8. un 9. oktobra kauju re
zultāti, Latvijas armijas virspavēlniecības, Dienvidu
frontes pavēlniecības un dažu pulku komandieru
darbība izraisīja Pagaidu valdības neapmierinātību.
Rezultātus un darbību caurskatīja, uz izmeklēšanas
pamata izdarīja secinājumus un veica izmaiņas ko
mandējošā sastāva personālijās.
Ģenerālis K. Berķis, toreizējais Latgales divīzi
jas komandieris, savās atmiņās liecina, ka Dienvidu
frontes štābs atradies Rīgā, Skolas ielā 1, bet brī
žiem arī kopā ar 6. Rīgas kājnieku pulka un 5. Cēsu
pulka štābiem Torņakalnā, Šmita eļļas fabrikā, kad
tur ieradies pulkvedis J. Zemitāns vai viņa palīgs
pulkvedis-leitnants J. Miglavs. Laiku pa laikam

Pārmaiņas Latvijas armijas struktūrā
Atšķirībā no cīņām Kurzemē 1919. gada jan
vārī–maijā un Cēsu kaujām jūnijā Rīgas aizstāvē
šanas operācijā oktobrī–novembrī jau piedalījās
un uzvaru izcīnīja Latvijas armija, kuras pamatus
bija ielicis pirmais armijas virspavēlnieks ģenerā
lis D. Simonsons. Iepriekšējās operācijās latviešu
karaspēka līdzdalība aprobežojās ar atsevišķa ba
taljona, brigādes vai dažu pulku iesaistīšanu kau
jas darbībā. Šoreiz kaujas operācijās Dienvidu un
Austrumu frontē vienlaikus piedalījās trīs armijas
divīzijas – Latgales, Vidzemes un Kurzemes divi
zija, arī vairākas atsevišķas karaspēka daļas. Tomēr
Dienvidu frontes izvēršanu pabeidza novēloti, kad
Bermonta karaspēks bija sācis uzbrukumu un ap
draudēja Rīgu. Tā kā galvaspilsētā izvietotās ka
raspēka daļas bija iesaistītas mācībās, sardzēs vai
pildīja policijas dienestu, bija nepieciešams zināms
laiks, lai tās ierastos Torņakalnā. Galu galā Dienvidu
frontes operatīvais štābs haotiski,  neņemot vērā
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frontes operāciju faktiski vadījis 6. Rīgas pulka
komandieris pulkvedis-leitnants P. Šmits, kas, iz
mantojot it kā viņam piešķirtās frontes pavēlnieka
pilnvaras, devis kaujas uzdevumus tieši rotām, ig
norējot bataljonu un pulku komandierus. Kad
pie Jelgavas un Bauskas šosejas pastiprinājies ie
naidnieka pārspēka spiediens, pulkvedis-leitnants
P. Šmits, pārkāpjot agrāk noteikto spēku sadalī
jumu kaujas iecirkņos, apdraudētajos virzienos
pievilka 7. un 8. pulka rotas, kuras bija Latgales
divīzijas komandiera pakļautībā. Rezultātā minētās
rotas bija izkaisītas pa dažādiem kaujas iecirkņiem,
bieži svešu priekšnieku pakļautībā.
Arī pēc ģenerāļa M. Peniķa domām, Latvijas
armijas komandvadība darbojusies kļūdaini. Ja kļū
das nebūtu pielaistas, iespējams, kauju iznākums
8. un 9. oktobrī būtu cits vai arī vismaz ilgāk va
rētu noturēt Torņakalna rajonu. Pirmā kļūda, uz
kuru norāda ģenerālis, ir pārlieku sarežģīta daudz
pakāpju komandvadība. Rīgas rajonā cīnījušās tikai
divas nepilnas divīzijas. Armijas virspavēlnieks, kas
ar savu štābu atradies arī Rīgā, bez īpašām grūtī
bām varējis vadīt operāciju pats un sadalīt fronti di
vos divīziju iecirkņos. Dienvidu frontes  karaspēka
pavēlnieka institūcija bijusi lieka. To pēc noti
kumu analīzes atzinusi armijas virspavēlniecība.
Turpmāk Latgales un Vidzemes divīzijas koman
dieri saņēmuši armijas virspavēlnieka operatīvās
pavēles tieši.
Situāciju vēl vairāk esot sarežģījis pulkvedis
J. Zemitāns, kas 8. oktobra vakarā nosūtījis savu
palīgu pulkvedi-leitnantu J. Miglavu uz Šmita eļļas
fabriku saskaņot divīziju sadarbību. Pulkvedis-
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l eitnants J. Miglavs, kas ieradies tikai ar vienu virs
nieku, neesot spējis ne saskaņot, ne vadīt kaujas
darbību. Arī mūsu spēku sadalījums situācijā, kāda
bijusi 9. oktobra pēcpusdienā, neesot bijis pareizs,
bijušas nepieciešamas pārmaiņas. Kritiku izpelnī
jies 6. Rīgas pulka komandieris pulkvedis-leitnants
P. Šmits, kas, vadot Jelgavas šosejas rajona aizstā
vēšanu, nav spējis savā iecirknī sakārtot kaujas
vadību un nodibināt kārtību štābā. Pulkvedis-leit
nants P. Šmits sakaru līdzekļu trūkuma dēļ pats
nav spējis vadīt uzbrukumu pulka iecirknī, tomēr
arī nav devis bataljonu komandieriem kapteinim
A. Muižulim un K. Šlosbergam noteiktus uzdevu
mus un nav noteicis joslas, bet atļāvis katram uz
brukt patstāvīgi. [1; 3; 6]

Spēku samērs
Viens no mūsu atkāpšanās iemesliem bija ie
vērojams pretinieka pārsvars, galvenokārt artilēri
jas un kājnieku smago uguns ieroču skaita ziņā.
Sevišķi pieticīgi mūsu karaspēks bija apbruņots ar
artilēriju un mīnmetējiem. Arī smago ložmetēju
skaita ziņā mēs nevarējām līdzināties ar pretinieku,
kuram bez ložmetēju rotām pulkos bija vēl atseviš
ķas ložmetēju nodaļas.
Bataljonu, eskadronu un lielgabalu skaita sa
līdzināšanai kaujas iecirkņos 9. oktobra pēcpus
dienā, kad aizstāvēšanās kaujās iezīmējas lūzums
par labu pretiniekam, izmantoti ģenerāļa M. Peniķa
minētie dati:

Rajons

Latvijas armijas spēki

Bermonta spēki

Spēku attiecība

Bulduru (Lielupes) tilts
un Varkaļu kroga rajons

nepilns ½ bataljons
1 eskadrons

1 bataljons
1 eskadrons
2 lielgabali

1 : 2 par labu pretiniekam

Dzilnas ceļu mezgls

3 bataljoni
2 lielgabali

2 ½ bataljoni
1 eskadrons
4–8 lielgabali

apmēram 1 : 1

5. k. p. – 7 rotas
2 komandas
1 baterija

Dzelzs divīzijas
1. pulka 3 bataljoni
(ar 3 vieglām baterijām)
atbalstīja:
1. krievu pulka labais flangs un
Dzelzs divīzijas
2. pulka kreisais flangs

apmēram vienādi

4 ½ bataljoni
2 lielgabali
2 bruņotie vilcieni

5 bataljoni (Dzelzs divīzijas 2. pulka
3 bataljoni
1. krievu pulka 2. bataljons
Lutca ložmetēju bataljons)
24 dižgabali (3 smagās baterijas)
2 bruņotie automobili

bataljoni 1 : 1
artilērijā – ievērojams
Bermonta spēku pārsvars

Švarcmuižas
rajons

Jelgavas šosejas
rajons
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6. k. p.: 4 ½ rotas
2 inžen. rotas
4. k. p.: 4 rotas
2 jaunformētas rotas

2 lielgabali Daugavas kreisajā krastā
4 lielgabali Daugavas labajā krastā

Dzelzs divīzijas
3. pulka 3¼ bataljona
1 eskadrons
3 vieglās baterijas
Bertolda bataljons
Jēgeru bataljons (2 lielgabali)
1. pulka 1. bataljons

kopā Bauskas šosejas rajonā
Latvijas armijai:
16 rotas =
4 bataljoni
6 lielgabali

kopā Bauskas šosejas rajonā
pretiniekam:
10 ¼ bataljonu
2 eskadroni
32 lielgabali

15 ½ bataljonu
2 eskadroni
13 lielgabali
2 bruņoti vilcieni

19 ¾ bataljonu
5 eskadroni
78 lielgabali
2 bruņotie automobili

Valmieras bataljons:
2 rotas
Bauskas šosejas
rajons

Pavisam

Vācu leģiona 4 bataljoni
1 eskadrons
18 lielgabali

Karaskola: 1 ½ rota
7. k. p.: 2 rotas

ievērojams
pretinieka pārsvars:
bataljoni – 4:10½
eskadroni – 0:2
artilērija – 6:32

pretinieka pārsvars:
bataljoni – 3:4
eskadroni – 2:5
artilērija – 1:5

Piezīmes

1. Latvijas armijas spēku uzskaitījumā:
– ieskaitītas cetras jaunsaformētās rotas, bet nav ņemtas vērā mūsu sesas rotas, kas atradās
Daugavas labajā krastā, kur veica frontes kreisā flanga apsardzību, tāpēc kaujās nepiedalījās;
– 6. pulka 7., 8., 9., 10 un 11. rota skaitīta par pusrotu, jo nav bijušas tik stipras, bet 12. rota un
velosipēdistu rota – kā izklīdusi, nav ņemta vērā;
– nav iekļauti trīs bruņotie automobili, kas atradās remontā.
2. Pretinieka spēkos neietilpst Brandisa pastiprinātais bataljons, 2. krievu pulka 1. bataljons, bruņotais
vilciens, arī majora Gotces grupa, kas apsargāja savus flangus un daļēji aizmuguri
3. No salīdzinājuma tabulas izriet, ka 9. oktobra pēcpusdienā Latvijas armijai visizdevīgākais spēku
samērs bija Dzilnas rajonā, bet visneizdevīgākais – Bauskas šosejas rajonā.
Novembra cīņās ar Bermonta karaspēku spēku samērs bija šāds:
Iecirknis

Latvijas armijas spēki

Bermonta spēki

Spēku attiecība

No Ikšķiles
(Baldones) līdz
Dubultiem, Slokai

18 bataljoni
1 eskadrons
31 lielgabals

13 ½ bataljoni
4 eskadroni
38 vieglie lielgabali
6 smagie lielgabali

pretinieka pārsvars:

no 10. novembra:
Baltenlandes bataljons
un 2 baterijas + Rosbaha nodaļa

bataljoni – 9 : 10
eskadroni – 1 : 5
artilērija – 1 : 2

vācu vienībās kopā 16 bataljoni
tajā skaitā pret mūsu labo
flangu

9. Rēzeknes pulks
8. Daugavpils pulka labais flangs

Pavisam kopā

18 bataljoni
1 eskadrons
31 lielgabals

krievu vienības un
Bodes bataljons,
kopā 4 ½ bataljoni
1 eskadrons
5 lielgabali
20 ½ bataljona
5 eskadroni
57 vieglie lielgabali
8 smagie lielgabali
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M. Peniķis pieļāva iespēju, ka ienaidnieka ba
taljoni nebija pilnā sastāvā un kaujas sastāvs bija
mazāks par mūsējo. Tā kā ienaidnieka bataljonos
ložmetēju un mīnmetēju skaits daudz lielāks, ie
naidnieka bataljona uguns spējas noteikti bija lielā
kas par mūsējām. M. Peniķis ir analizējis abu pušu
karaspēka un karavīru individuālās apmācības, arī
komandvadības līmeni. Apmācības ziņā pretinieks
bija pārāks, jo Dzelzs divīzijas pulki un dažas Vācu
leģiona vienības pastāvēja jau no 1919. gada feb
ruāra–aprīļa un bija piedalījušās vairākās kaujās,
turklāt visu vasaru bija iespējams veltīt apmācībai.
No mūsu pulkiem tikai 5. Cēsu pulks bija piedalī
jies kaujās, bet pārējos saformēja augusta vidū. No
jauna saformētās un inženieru rotas varēja aizstā
vēt mazāk svarīgus frontes iecirkņus, tomēr uzbru
kumam, kur nepieciešamas manevrēšanas spējas,
tās nebija piemērotas. Ģenerālis M. Peniķis norāda,
ka mūsu uzvaras galvenais cēlonis bija nevis pār
spēks, bet gan vadības pārākums, mūsu karavīru
augstā morāle un pienākuma izpratne. Tas vadībai
ļāva pieņemt diezgan riskantus lēmumus un būt
pārliecībā, ka karaspēks izpildīs šos lēmumus, – un
tas arī godam tos veica.
Pretiniekam sevišķi vāja bijusi augstākā un
vidējā līmeņa vadība. P. Bermonts pats no kau
jas vadības neko nav sapratis; majors J. Bišofs
1917. gadā Galīcijā skaitījās kā izcils pulka ko
mandieris. Tas gan vēl nenozīmēja, ka viņš varētu
būt tikpat labs divīzijas vai armijas komandieris.
Vācu leģiona komandieris bija tikai jūras kapteinis,
un par nelaimi vēl 8. oktobrī smagi ievainoja viņa
štāba priekšnieku ģenerālštāba kapteini Vageneru.
Tas lielā mērā atsaucās uz Vācu leģiona kaujas va
dību 8. oktobrī. [1]
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 perāciju, Latvijas armijai atsevišķos virzienos
o
bija jācīnās ar ievērojamu pretinieka skaitlisku un
tehnisku pārsvaru, kas pirmajās dienās tam no
drošināja kaujas iniciatīvu. Lai atgūtu šo kaujas
iniciatīvu un liegtu pretiniekam iespēju uzbrukt
sev izdevīgā laikā un vietā, Latvijas armijas virs
pavēlnieks un viņa štābs plānoja aktīvu mūsu ka
raspēka kaujas darbību uzbrukumā un aizsardzībā.
Vienlaikus armijas vadība, dažkārt arī riskējot, va
rēja rēķināties ar specīgu mūsu karavīru motivā
ciju cīņā par valsts neatkarību un morālo garu,
virsnieku zināšanām un kaujas pieredzi, kas ga
rantēja uzvaru pār ienaidnieku.
Pretinieka uzbrukuma aizkavēšanas kaujās
mūsu daļas turējās teicami, bet, atrodoties zem
spēcīgas ienaidnieka artilērijas, mīnmetēju un lo
žmetēju uguns, bija spiestas lēnām atkāpties. Lai
aizkavētu pretinieka virzīšanos uz priekšu, ar
mijas vienības izmantoja visas iespējas īsiem un
asiem prettriecieniem. Atrodoties pozicionālā aiz
sardzībā plašā frontē, izmantoja ne tikai dabisko
šķēršļu (upju un ezeru), bet arī pirmā pasaules kara
mākslīgo šķēršļu (ierakumu, dzeloņstiepļu aizžo
gojumu, cietokšņu fortu) aizsargājošās īpašības,
norisinājās arī nepārtrauktas izlūkošanas, novēro
šanas, ierobežotas uzbrukuma darbības, lai turētu
pretinieku sasprindzinājumā. Uzbrukuma darbībās
ievērojama loma bija slepenai spēku pārgrupēšanai
un maldināšanai par iespējamo galveno uzbrukuma
virzienu, desanta operācijām, sabiedroto flotes ar
tilērijas, bruņoto vilcienu un bruņoto automobiļu
uguns atbalstam kājniekiem, kājnieku vienību sa
skaņotam manevram, lai uzbruktu pretiniekam
ne tikai frontāli, bet arī no flanga vai aizmugures.
Visos gadījumos komandieri plānoja rezervju ieda
līšanu neparedzētiem uzdevumiem. [1]

Kaujas taktika
Latvijas armija kaujās ar ienaidnieka karaspēku
izmantoja plašu operatīvi taktisko un taktisko dar
bību spektru no pretinieka uzbrukuma aizkavēša
nas un pozicionālas aizstāvēšanās kaujām plašā
frontē līdz pārejai pretuzbrukumā un ienaidnieka
vajāšanai.
Lai gan armijas virspavēlnieka štāba rīcībā
bija pietiekami plaša izlūkošanas informācija, Ber
monta karaspēkam tomēr izdevās apsteigt mūsu
Dienvidu frontes karaspēku un tā vadību, kas
nebija paspējusi laikus izvērst pulkus apdraudē
tajos virzienos gar Bauskas, Jelgavas, Kalnciema
un Jūrmalas šoseju. Sākot Rīgas aizstāvēšanas
34

Militāri politiskie secinājumi
Latvijas militāri politiskais stāvoklis 1919. gada
oktobra beigās un novembra sākumā bija neap
skaužams. Divi spēcīgi ienaidnieki uzbruka mūsu
valstij, lai to sagrautu un pakļautu savai kontrolei.
Latgales rietumu nomalē Latvijas armijai bija jācīnās
ar padomju Krievijas spēkiem, bet Daugavas kreisajā
krastā – ar P. Bermonta spēcīgo un labi bruņoto ar
miju. Bīstamākā bija Bermonta armija, jo tā apdrau
dēja Latvijas valsts galvaspilsētu. Padomju Krievijas
spēki mūsu Austrumu frontē oktobrī ievērojami sa
mazinājās, un tie izturējās diezgan pasīvi, jo labākie
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pulki bija aizsūtīti uz dienvidiem pret Deņikinu, kur
toreiz notika izšķirošas cīņas.
Ģenerālim N. Judeņičam bermontiešu uzbru
kums Rīgai atrāva iecerētos papildspēkus, britu kara
kuģus, kuri steidzās uz Rīgu, un Ziemeļrietumarmija
pie Petrogradas cieta sakāvi. Lai noturētu Petro
gradu, Sarkanā armija pārsvieda karaspēka daļas
aizsardzībai un vienlaikus nespēja aktivizēt kaujas
darbību Latgalē laikā, kad Latvijas armija bija aiz
ņemta cīņās pret Rietumarmiju. Latvijas armijas
virspavēlniekam bija iespēja lielāko daļu savu spēku
virzīt cīņai ar Bermonta armiju.
Latvijas Pagaidu valdības kontrolē bija palikusi
tikai mazākā daļa no tagadējās valsts teritorijas,
no kurienes varēja ņemt cilvēku un materiālos re
sursus smagajām cīņām ar spēcīgajiem ienaidnie
kiem. Lai gan situācija bija gandrīz kritiska, lielākā
daļa iedzīvotāju bija patriotiski noskaņoti, atbals
tīja Latvijas Pagaidu valdību un armiju. Oktobrī
izsludinātā mobilizācija kopā ar brīvprātīgajiem
deva aptuveni 8000 cilvēku. Uzlabojās armijas

a pbruņojums, jo no ārzemēm pienāca lielāki ieroču
un munīcijas krājumi.
Kaujas operācijās pret Bermonta karapulkiem
strauji izauga Latvijas armija, saliedējās divīzijas
un pulki. Latvijas nacionālā armija no pulkvežaleitnanta Oskara Kalpaka 220 karavīru pulciņa,
kas 8. janvārī izgāja no Jelgavas, bija izveidojusies
par nopietnu spēku. Armija daudzkārt apliecināja
savas kaujas spējas, kas pārsteidza ne tikai pre
tinieku. Bermonta karaspēka sagrāve ietekmēja
Latvijas iedzīvotājus. Pieauga tautas pašapziņa un
ticība saviem spēkiem, armijai, valsts neatkarības
idejai. Uzvarai pār P. Bermonta armiju bija ievēro
jama starptautiska nozīme. Ar to Latvija pierādīja
patstāvību un dzīvotspēju.
Ar P. Bermonta armijas sakāvi un izdzīšanu no
Latvijas beidzās 1919. gada brīvības cīņas. Tikai
Latgales partizānu pulka kauju rajonā 1919. gada
decembrī norisinājās dažas nopietnas sadursmes.
Gaidāma vēl bija Latgales atbrīvošana no lielinieku
karaspēka. [1; 2; 3; 4; 5]
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Georgs Stiprais, Colonel, Retired
Art of War during Latvian Liberation Battles (1918–1920)
Part III. Bermontiade. Riga Defence Operation.
At the end of October and beginning of November, 1919, the military political situation in Latvia was
unenviable. Our country was attacked by two strong enemies with the aim to crash and enslave it. In the west
fringe of Latgale, the Latvian Army had to fight the Russian forces, but on the left bank of the Daugava – the
strong and well-armed army of P. Bermont. Bermont’s Army was of utmost danger, because it threatened the
capital of the Latvian State. The forces of the Soviet Russia in the Eastern Front were lessening considerably
in October and remained rather passive, because their best regiments were sent to the South against Denikin
where the decisive battles were fought. Bermont’s attack at Riga tore off the intended additional force for
general N. Judenich – the British warships which hurried to Riga, and his Northwestern Army was beaten
at Petrograd. In order to hold Petrograd, the Red Army threw across some troops and failed to activate the
warfare in Latgale when the Latvian Army was busy in battles against the Western Army. The commander
of the Latvian Army had a chance to advance the greatest part of his force against Bermont’s Army.
A small part of the present territory of the Latvian state had remained under the control of the Latvian
Provisional Government; therefore, the access to the human and material resources was very limited. Despite
the cruciality of the situation, the greatest part of the population kept patriotic spirit and supported the
Latvian Provisional Government and Army. The mobilisation announced in October supplemented by the
volunteers gave about 8000 people. Receiving of rather great supplies of foreign armament and ammunition
considerably improved the armament equipment of the army.
The Latvian Army made use of a wide spectrum of operationally tactical and tactical actions starting from
delaying the enemy’s attacks and positional defence battles in a vast front up to assuming the offensive and
chasing the enemy. Though the Commander-in-Chief of the Army had a sufficient reconnaissance information
at his disposal, Bermont’s Army managed to outpace our South Front Army and its leadership which had in
due time failed to deploy troops in the threatened directions along Bauska, Jelgava, Kalnciems and Jūrmala
highroads. At the beginning of the Riga defence operation, the Latvian Army had to fight against a significant
numerical and technical predominance of the enemy and it secured the battle initiative in the first days. In
order to regain the initiative and exclude the enemy’s possibility to attack at a favourable time and place, the
Commander-in-Chief of the Latvian Army and his Headquarters were planning active operation of our army
both in attack and defence. In addition, the leadership of our army, though at some risk, could reckon with
the moral spirit and a strong motivation of our soldiers to fight for the liberty of their country, as well as
the knowledge and battle experience of the officers to guarantee the victory over the enemy.
In the battles for delaying the enemy, our units stood excellently, but under the hard fire of the enemy’s
artillery, mortars and machine-guns they were forced to retreat slowly. In order to delay the advance of
the enemy, the army units made use of any chance for short and sharp counterattacks. The units had been
deployed for positional defence in a large front and, besides the natural obstacles (rivers and lakes); they
made use of the defensive qualities of the man-made obstacles of World War I (fighting positions, barbed
wires, enclosures, stronghold forts). In order to keep the enemy in tension, constant operations of reconnais
sance, observation and limited attacking were performed. During the attacking operations, secret regroupings
and deceits about the principal directions of the attacks, assault force operations, allied fire support of fleet
artillery, armoured trains and vehicles for the infantry, integrated manoeuvres of infantry units played a very
important role for attacking the enemy not only frontally, but also from the flanks and the rear area. In all
cases, the commanders were planning reserves for emergency tasks.
During the warfare against Bermont’s Army, the Latvian Army grew rapidly, its divisions and regiments
amalgamated. Since January 8, when lieutenant colonel Oskars Kalpaks’ group of 220 soldiers left Jelgava, the
Latvian National Army had grown into a serious force. For many times, this Army proved its combat power
that had astounded everybody, not to say anything about the enemy. The crush of the Bermont’s Army told
on the inhabitants of Latvia. The self-confidence of the people, as well as the belief in their own strength,
the Latvian Army and the idea of an independent state grew immensely. The victory over Bermont was of
outstanding international importance. Latvia had proved its self-dependency and vital capacity.
With the crash and expulsion of Bermont’s Army, the Latvian Liberation battles of 1919 ended. Merely, in
the warfare region of Latgale partisans, some serious conflicts took place in December of 1919. Still oncoming
was the liberation of Latgale from the Bolshevik Army.
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No izlūklidmašīnas nofotografēta Rīgas pilsētas II teātra (tagadējā Nacionālā teātra) apkārtne. 1918. gads

Gaisa telpas aizsardzība
Latvijas Atbrīvošanas kara laikā
Kārlis Dambītis,
Latvijas Kara muzeja Starpkaru vēstures nodaļas galvenais speciālists

Aviācijas izmantošana kaujas darbībā un aizsardzība pret to Latvijas Atbrīvošanas kara kontekstā
ir specifiska tēma. Par Latvijas aviācijas vēsturi kopumā plašu pētījumu, tajā skaitā arī par
1919./1920. gada notikumiem, ir veicis Edvīns Brūvelis savā grāmatā Latvijas aviācijas vēsture. Par
Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas aviācijas un Sarkanās armijas aviācijas darbību parādās tikai
fragmentāras ziņas, jo plašāku pētījumu pašreiz trūkst. Tas pats attiecas uz pretaviācijas bruņojumu
visās karojošajās pusēs. Tomēr šeit jāņem vērā, ka Latvijas Atbrīvošanas kara kontekstā pretaviācijas
bruņojums bieži vien tiek aplūkots nevis atsevišķi, bet gan kopā ar bruņotajiem auto un vilcieniem –
lielākoties tādēļ, ka šis bruņojuma veids bija motorizēts. Piemēram, pēc Armijas virspavēlnieka
štāba Izlūkošanas nodaļas ziņām, motorizētie zenītartilērijas lielgabali, kādi bija Rietumkrievijas
brīvprātīgo armijas rīcībā, viennozīmīgi tiek iekļauti pie bruņotajiem automobiļiem.1
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5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka karavīri ar pretaviācijas šaušanai pielāgotu ložmetēju. 1917. gads

Tomēr visbiežāk gaisa incidentu apraksti atro
dami dažādos pārskatos un tiek vienkārši pieminēti
garāmejot – iespējams, tāpēc, ka lidmašīna atlido
un aizlido, bet nopietnā un ilgstošā uguns kaujā
iesaistās reti.
Aplūkojot Latvijas Atbrīvošanas karu, jāņem
vērā, ka tas notiek tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, –
20./30. gadu historiogrāfijā šos laika posmus nereti
pat apvieno, un arī Rietumvalstīs Baltijas valstu
neatkarības iegūšana bieži vien netiek atdalīta
no pasaules kara notikumiem. Līdz ar to Latvijas
Atbrīvošanas karš kā militārs konflikts tehniski
norisinājās Pirmā pasaules kara attīstības līmenī.
No mūsdienu viedokļa raugoties, šis karš gan savā
taktiskajā, gan tehniskajā ziņā ir visai arhaisks, taču
tam laikam tas bija pietiekami moderns karš. Gan
tehniskie, gan cita veida jaunievedumi bija salīdzi
noši jauni un moderni. Tas attiecas arī uz aviācijas
izmantošanu. Tāpēc pilnai skaidrībai par aviācijas
lomu Latvijas Atbrīvošanas kara laikā nepieciešams
aplūkot gan karaspēka sadarbību ar savu aviāciju,
gan pretinieka aviācijas apkarošanu.
Divdesmitā gadsimta sākums Eiropā iezīmējās
ar ļoti strauju zinātnes un tehnikas  uzplaukumu.
Viens no nopietnākajām tehnikas attīstības lēcie
niem šajā laikā attiecas uz aviāciju un ar to saistītām
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zinātnēm. 19. gadsimtā militārām vajadzībām sāka
izmantot gaisa balonus, kuri darbojās pēc karsta
gaisa vai vieglas gāzes celtspējas principa. Cilvēka
radīta ierīce, kas smagāka par gaisu, pirmoreiz no
zemes pacēlās 1903. gadā, nolidojot pavisam nelielu
attālumu – 53 metrus, bet jau 1911. gada oktobrī
lidmašīna pirmoreiz tika pielietota militārā operācijā
Itālijas–Turcijas karā. Šie notikumi ievadīja aviācijas
attīstību un radīja nepieciešamību arī pēc pretgaisa
aizsardzības. Pirmā pasaules kara laikā aviāciju sāka
izmantot tik plaši kā vēl nekad iepriekš. To pielie
toja visas karojošās puses. Kara sākumā debesīs
dominēja lēnie un apjomīgie dirižabļi, bet pavisam
drīz tos izkonkurēja daudz mazākās, straujākās un
manevrēt spējīgākās lidmašīnas. Līdz tam laikam cil
vēks bija iekarojis četrus pasaules ūdens okeānus,
un ar aviācijas uzplaukumu tika iekarots arī piek
tais okeāns – debesis, no kurienes lidmašīnas varēja
piekļūt jebkurai vietai, cik vien tālu sniedzās to dar
bības zona, un apdraudēt pretinieka karaspēka daļas
un infrastruktūru plašā reģionā. Par spīti salīdzinoši
nelielajai lidmašīnu kravnesībai un vājam apbruņo
jumam, visās Pirmā pasaules kara frontēs aviācija
pierādīja savu efektivitāti gan kā līdzeklis pretinieka
kustības novērošanai, gan kā uzbrukuma spēks šīs
kustības traucēšanai.

Latvijas armijai  90 gadu
Sākumā primitīvos lidaparātus varēja notriekt
ar vienkāršiem strēlnieku ieročiem, bet jau pavisam
drīz bija nepieciešams radīt jaunus ieročus un šim
nolūkam speciāli aprīkot vai pārveidot jau esošos
ieročus. Neilgi pirms Pirmā pasaules kara lidmašīnu
apkarošanai jau sāka pielāgot lauka lielgabalus un
ložmetējus. Pretaviācijas šaušana stipri atšķīrās no
šaušanas pa zemes mērķiem. Galvenā atšķirība bija
gaisa mērķu daudz straujākā kustībā, tamdēļ bija
nepieciešams paredzēt lielāku mērķa apsteigumu
un ieroča stobra kustības ātrumu.
Tā kā jau Pirmā pasaules kara otrajā gadā
frontes līnija atradās tiešā Rīgas tuvumā, arī vācu
dirižabļi un lidmašīnas bieži pārlidoja Rīgu, gan
fotografējot izlūkošanas vajadzībām, gan uzbrūkot
krievu karaspēka vienībām. Piemēram, šāds uzbru
kums fiksēts arī 1915. gada 22. oktobrī, kad
1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons devās
uz frontes līniju.2 Viņiem šķērsojot Dzelzs tiltu
pār Daugavu, kāds dirižablis nometa bumbu tilta
tiešā tuvumā. Fiksēti arī citi gadījumi, kad vācu
lidmašīnas un dirižabļi uzbrukuši Krievijas armijas
apakšvienībām Rīgā un Rīgas apkārtnē. Līdz ar to
šeit sāka izvietot pretgaisa aizsardzības ieročus.
Diemžēl nav plašāku ziņu par to efektivitāti.
Pēc Pirmā pasaules kara beigām 1918. gada
18. novembrī pavērās izdevība oficiāli pasludināt
neatkarīgu Latvijas Republiku. Reizē ar to tika

sākta pirmo Latvijas bruņoto vienību formēšana,
un decembrī pat radās ideja par Latvijas gaisa kara
flotes grupas dibināšanu, kura atrastos Virsnieku
rezerves rotas sastāvā. Par specializētu aizsar
dzību pret uzbrukumiem no gaisa tobrīd neviens,
protams, nedomāja. Tai pašā laikā ir ziņas, ka
jau 1919. gada 1. martā pretinieku – Padomju
Latvijas armijas rīcībā trīs lidotāju grupās bija
18 lidmašīnu.3
Tā kā jaunās Latvijas Republikas pirmās lat
viešu karaspēka vienības sākumā darbojās vācu
Baltijas Landesvēra sastāvā, bija nepieciešams
nodrošināt to sadarbību ar Landesvēra rīcībā eso
šajiem aviācijas spēkiem. Kā viens no pirmajiem
dokumentiem, kas būtu attiecināms uz šādu sadar
bību, jāmin 1. Neatkarības bataljona komandiera
virsleitnanta Jāņa Olafa Lapsas 1919. gada aprīļa
vidū izdotā pavēle, kas lika sagatavot 4 baltus
1 x 1 metru lielus koka krustus, lai ar tiem atzī
mētu bataljona stāvokli pārvietošanās laikā, šādi
par to informējot savas puses – Landesvēra un
Dzelzs divīzijas lidotājus.4 Līdzīga nozīme ir arī
Landesvēra komandiera majora Alfrēda Flečera
pavēlei II Atsevišķajam latviešu bataljonam, kas
datēta ar 1919. gada 28. aprīli. Tajā bija vērsta
uzmanība uz to, ka par spīti vairākkārtējiem aiz
rādījumiem karaspēks tikai retos gadījumos ir
devis iespēju sevi savlaicīgi atpazīt. Tas traucējot

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma

Sarkanie latviešu strēlnieki apšauda vācu lidmašīnu pie Bauskas. 1919. gada februāris
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Latvijas armijas Aviācijas grupas lidmašīna pacelšanās laikā.
1919. gada augusts

lidotājiem pabalstīt sauszemes karaspēku tā dar
bībā. Savukārt, lai lidotājs varētu savus ziņojumus
precīzi nosviest, nepieciešams pie visiem štābiem
izlikt labi redzamu baltu 2 x 6 metrus lielu dēļu
krustu. Šeit nepieciešams atzīmēt, ka tobrīd lie
lākā daļa lidmašīnu nebija aprīkotas ar radiosaka
riem vai arī tie bija nodrošināti tikai vienā virzienā.
Tādēļ izlūklidmašīnas pilots operatīvo informāciju
uzrakstīja uz papīra un konteinerā nometa sava
štāba tuvumā.
Šajā pašā pavēlē bija norādīts, ka, lai varētu
virzīties tālāk, nepieciešams no balta audekla paga
tavot mazākus krustus, kuri jāizklāj, tuvojoties
savām lidmašīnām.5 Saziņai ar lidmašīnām pare
dzēja izmantot raķetes. To samērā sīki reglamentē
1. Atsevišķās latviešu brigādes 1. Neatkarības
bataljona komandiera virsleitnanta J. O. Lapsas
1919. gada 10. maija pavēle.6 Diemžēl nav atro
dama informācija par šajā laika posmā veiktu
Sarkanās armijas lidmašīnu apkarošanu, taču,
ja tāda ir notikusi, jāpieļauj, ka izmantoti strēl
nieku ieroči un ložmetēji. To pašu var secināt, arī
apskatot Sarkanās armijas darbību pret Landesvēra
un Dzelzs divīzijas aviāciju, jo vismaz attēlos
redzams, ka lielinieki izmanto minētos līdzekļus.
Tostarp, Latviešu strēlnieku padomju divīzijā bija
paredzēta zenītbaterija,7 tomēr nav zināms, vai
šī divīzija 1919. gada pavasarī atradās Latvijas
teritorijā un, ja atradās, vai tās rīcībā bija zenīt
artilērijas lielgabali. Katrā ziņā šīs vienības spēja
atvairīt uzbrukumus no gaisa ar tiem līdzekļiem,
kas atradās to rīcībā – šautenēm un ložmetējiem.
Pēc Rīgas atbrīvošanas no lieliniekiem
1919. gada 22. maijā vācu karaspēka – Landesvēra
un Dzelzs divīzijas vienības devās Cēsu virzienā,
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šoreiz jau pret Ziemeļlatvijas brigādes un Igaunijas
armijas daļām, kur 1919. gada 6. jūnijā sākās t. s.
Cēsu kaujas. To laikā vācu puse aviāciju izmantoja
samērā bieži gan izlūkošanai, gan uzbrukumiem,
tomēr galvenokārt sakaru uzturēšanai starp vai
rākām gājienu kolonnām un štābu. Cēsīs atradās
433. lidotāju nodaļa, bet, pēc dažām ziņām, arī
Zaksenburgas kaujas eskadriļa. Ģenerāļa Rīdigera
fon der Golca komandētajā Dzelzs divīzijā ietilpa
arī 437. lidotāju eskadriļa. Lielākoties lidmašīnas
tika izmantotas izlūkošanas veikšanai. Kauju laikā
vācu lidotāji vairākkārt nonāca šauteņu ugunī,
un, piemēram, 21. jūnija vakarā Igaunijas armijas
karavīri Straupes–Stalbes apkārtnē šādi notrieca
vienu no vācu lidmašīnām.8
Pēc Cēsu kaujām un Ziemeļlatvijas brigādes
ienākšanas Rīgā 1919. gada 10. jūlijā, apvienojot
to ar Atsevišķo latviešu brigādi, izveidoja Latvijas
armiju ar ģenerāli Dāvidu Sīmansonu priekšgalā.
Līdz ar to Latvijas armijai sāka veidot struktūru,
kādu tā ar nelielām izmaiņām saglabāja līdz pat
1940. gadam. Armijas rīcībā pakāpeniski nonāca
gan ieroči, gan tehnikas vienības, tostarp divas lid
mašīnas – Nieuport 24bis un Sopwith Strutter 1½.
Lidmašīnas bija sliktā stāvoklī un lidošanai ne
derīgas, tomēr jau augusta sākumā tās bija
salabotas.
Austrumu (Latgales) frontē pret Latvijas armijas
karaspēka vienībām atradās 15. Padomju Krievijas
armija, kuras sastāvā bija arī 1. aviācijas nodaļa,
19. aviācijas nodaļa, 20. aviācijas nodaļa, 31. aviā
cijas nodaļa, 45. aviācijas nodaļa, 46. aviācijas
nodaļa, Širikina aviācijas nodaļa, 2. un 11. gaisakuģu
nodaļa un Aviācijas vilciens – darbnīca un noliktava
Nr. 2. Ne visas šīs karaspēka vienības darbojās pret
Latvijas armiju, jo 15. armijas fronte bija daudz pla
šāka par Latvijas armijas Austrumu fronti. Līdz ar
to ir samērā sarežģīti noteikt, kuras karaspēka vie
nības un cik tajās esošās lidmašīnas varēja darboties
Latvijas Austrumu frontē.
Ņemot vērā, ka Austrumu fronte 1919. gada
jūlijā un augustā bija daudz aktīvāka nekā Dienvidu
fronte, tieši šeit sāka izmantot Latvijas armijas
rīcībā esošās lidmašīnas un, likumsakarīgi, notika
arī ienaidnieka aviācijas atvairīšana.
17. jūlijā Latvijas armijas Aviācijas grupas rīcībā
nonāca Sopwith Strutter. Tā nolaidās Stukmaņos, pēc
tam kad to ar šautenēm apšaudīja pie Pļaviņām
esošā Aiviekstes tilta apsardze – Valmieras kāj
nieku pulka karavīri.9 8. septembrī Lubāna ezera
apkārtnē, netālu no Gotlību skolas, tika sašauta un
nolaidās arī 15. Padomju Krievijas armijas 19. aviā
cijas nodaļas lidmašīna Nieuport 23.

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma
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Latvijas armijas Aviācijas grupas
lidmašīna Sopwith Strutter.
1919. gada augusts

Arī Latvijas armijas lidotājus apšaudīja. Jau pir
majā kaujas lidojumā, 1919. gada 25. augustā, lid
mašīna Sopwith, kurā atradās leitnants Voldemārs
Jakubovs un lidotājs novērotājs virsleitnants
Fridrihs Zute, no maršruta Krustpils–Līvāni–Car
garde–Krustpils atgriezās sašauta 5 vietās. Nāka
majā dienā tajā pašā maršrutā devās seržants Jānis
Priedītis ar Nieuport 24bis. Lidmašīna degvielas
trūkuma dēļ, tik tikko spēja atgriezties lidlaukā.
Pēc nolaišanās lidmašīnas mehāniķi, veicot tās pār
baudi, atrada trīs ložu caurumus.

1919. gada 8. oktobrī P. Bermonta Rietumkrie
vijas brīvprātīgo armija sāka uzbrukumu Rīgai.
Tajā aktīvi piedalījās arī aviācija, gan veicot izlū
košanu, gan uzbrūkot pilsētai un Latvijas armijas
vienībām frontes līnijā. Bermonta rīcībā pēc viņa
paša vērtējuma atradās 120 lidmašīnu. Patiesībā,
šķiet, to gan bija daudz mazāk – aptuveni 40–45
lidmašīnu. Skaitlis 120 acīmredzot radies tāpēc, ka
daudzi lidaparāti bija izjauktā veidā un lidošanai
nederīgi. Šie spēki veidoja 5 vienības – 424., 34.,
101. lidotāju nodaļu, Zaksenburgas kaujas eskadriļu

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma

Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas lidmašīnas. 1919. gada oktobris
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Mīnmetēja mīnas sagatavošana nomešanai no lidmašīnas
Latvijas armijas Biķernieku-Krustabaznīcas aerodromā.
1919. gada rudens

un 426. lidotāju nodaļu. Šīs aviācijas apakšvienības
bija tieši pakļautas taktiskajām karaspēka apakš
vienībām – Kellera korpusam, Virgoliča korpusam,
Dzelzs divīzijai un Vācu leģionam. Lidmašīnas
bija tam brīdim modernās Junkers, Rumpler un
Halberstadt – gan iznīcinātāji, gan bumbvedēji. Par
Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas aviācijas vie
nību bāzēm kalpoja Ozolmuižas lidlauks Jelgavas
apkārtnē un Pētersfelde pie Dobeles. Tāpat arī
Vecaucē un Vaiņodē atradās aviācijas bāzes.
8. oktobrī ap plkst. 8.00 no rīta virs Torņakalna
parādījās divas bermontiešu lidmašīnas, kuras no
meta divas bumbas Torņakalna stacijā, netālu no
I bruņotā vilciena. Pēc citām ziņām, dažas bumbas
tika nomestas arī tagadējā Vanšu tilta Pārdaugavas
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pusē. Kad bruņotā vilciena apkalpe atklāja šau
teņu un ložmetēju uguni, abas lidmašīnas aiz
lidoja. Ap plkst. 10.00 sešu lidmašīnu eskadriļa
uzbruka Latvijas armijas kājnieku pozīcijām Baložu
kāpu rajonā; to redzot, bruņotā vilciena apkalpe
atklāja artilērijas uguni pret šīm lidmašīnām un
tās izkliedēja. Tad lidmašīnas sadalījās divās grupās
un uzbruka bruņotajam vilcienam. Tā kā bruņotā
vilciena vagonu jumti bija bez bruņām un liel
gabali atradās uz vaļējām platformām, lidma
šīnu ½ stundu ilgā uzlidojuma laikā krita kaprālis
J. Dabars, bet ievainoja vilciena komandieri kap
teini Jāni Lavenieku un kareivjus Strautiņu,
Rikveili un Benjavu.10 Līdzīgu piecu lidmašīnu
uzbrukumu Bauskas šosejai, kas sekmīgi apkarots
ar šauteņu uguni, savās piezīmēs min 6. Rīgas
kājnieku pulka 2. rotas komandieris virsleitnants
F. Avotiņš.11 Arī vairāku citu karavīru ziņojumos
un atmiņās minēts, ka Bermonta armijas aviācija
uzbrukuma sākumā bijusi ļoti aktīva. Piemēram,
2. Cēsu baterijas komandieris virsleitnants Vis
valdis Dūms sastapšanos ar Bermonta lidmašīnām
uz Jelgavas šosejas savās atmiņās aprakstīja šādi:
“Apmācies, pelēks rudens rīts. Visapkārt klusums.
Nekas nerāda uz kādu naidnieka tuvošanos. Te no
Jelgavas puses tuvojās trīs lidmašīnas. Tas mani
pārsteidza. Zināju, ka rīta agrumā izlidojuši divi
mūsu lidoņi, seržanti Jakubovs un Priedītis, iemest
kādu nekautrīgāku skatu plašajos, tagad priekš
mums diezgan noslēpumainajos Zemgales līdze
numos. No sākuma pārsteidza fakts, ka divu izli
dojušo lidmašīnu vietā atgriežas veselas trīs, un arī
lidmašīnu motori bija mainījuši savu skaņu. Visas

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma

Notriekta Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas lidmašīna. 1919. gada rudens
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Latvijas armijas Aviācijas grupas lidmašīnas Nieuport 24 bis un Sopwith Strutter
Biķernieku-Krustabaznīcas aerodromā. 1919. gada rudens

trīs lidmašīnas sāka riņķot virs Baložu kapsētas,
it kā kaut ko pētīdamas. Tāda lidotāju izturēšanās
pastiprināja jau agrāk man radušās aizdomas, ka
patlaban mūs apciemo vācu kaujas lidaparāti.
Lai spertu kādus noteiktus soļus pret nelūgta
jiem viesiem, tomēr iepriekš vajadzēja pārliecinā
ties par spārnu zīmēm. Un tas nebija viegli. Uz
netīri pelēkā mākoņu fona pat ar tālskati nevarēja
noteikti saskatīt meklētos melnos krustus. Mūsu
kājnieki nervozē un prasa man, kas tās par lid
mašīnām, jo vācu lidmašīnas pavēlēts apšaudīt.
Beidzot viena no lidmašīnām, taisot strauju pagrie
zienu, parāda man savu plākšņu apakšas, un tagad
skaidri varu saskatīt melnos krustus. Kliedzu kāj
nieku virsniekam, ka tie ir “friči” un lai “knieb
virsū”. Virsnieks šaubās, vēl vilcinās nodot vaja
dzīgo rīkojumu jau pilnā kaujas gatavībā stāvošam
ložmetējam, bet tūdaļ šīs šaubas kliedē paši lido
tāji: ietarkšķas lidmašīnu ložmetēji, un lodes sāk
birt uz šoseju, kapsētu un tuvumā esošo māju.
Ierejas arī mūsu ložmetējs [..]”12
Ņemot vērā to, ka Latvijas armijas rīcībā bija
maz speciālu pretgaisa aizsardzības ieroču13 un
arī aviācijas parks bija nabadzīgs, pretinieks gaisā
varēja justies droši. Par Latvijas armijas lidma
šīnu bāzi sākotnēji kalpoja Spilves lidlauks, taču
pēc Daugavas kreisā krasta zaudēšanas lidmašīnām
nācās pārlidot uz Siguldu, un vēlāk nolaišanās
un pacelšanās laukums tika ierīkots Biķerniekos,
netālu no Krusta baznīcas.

Vācu lidmašīnas sekmīgi uzbruka Latvijas
armijas vienībām pat pēc Rīgas atbrīvošanas – vēl
16. novembrī vairākas lidmašīnas uzbruka latviešu
vienībām Jelgavas šosejas tuvumā, tas pats notika
arī 18. novembrī pie Cenas un 20. novembrī pie
Svētes. Lidmašīnas uzbruka zemes mērķiem pļau
jošā lidojumā un lidoja ļoti zemu, šādi nonākot šau
teņu ugunī. Kaut arī daudzām no tām bija bruņas,
tomēr ir fiksēti gadījumi, kad Latvijas armijas vie
nības tās ir notriekušas. Tā tas notika 28. oktobrī
pie Čauksteļu mājām, 18. novembrī pie Diču mājām
un Mežotnē. Arī Torņakalna operācijas laikā 4. un
5. novembrī virs frontes līnijas tika sašautas un
nogāztas divas lidmašīnas.
Ne tikai Rīgas tuvumā norisinājās cīņas pret
ienaidnieka aviāciju. Viens lidmašīnas notriekšanas
gadījums fiksēts arī Liepājā 1919. gada 5. novem
brī. Pulkveža-leitnanta Oskara Dankera ziņojumā
Lielbritānijas militārās misijas vadītājam Liepājā
pulkvedim Dž. Grovam, ir teikts, ka “Vācu aero
plāns, kurš vakar meta bumbas un proklamācijas,
no mūsu kareivjiem ir notriekts zemē, atrodas
šaipus Grobiņas. No mums ir izsūtīti kareivji, lai
atvestu to pie mums, bet vāci atklāja flinšu un lož
metēju uguni.”14 Tomēr šķiet, ka Latvijas armijas
karavīriem ir izdevies sasniegt lidmašīnu, jo tās
pašas dienas vakarā plkst. 18.00 ikvakara frontes
ziņojumā pieminēts, ka “aviators un lidotājs izkri
tuši un nositušies”15.
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Lielbritānijas Karaliskās flotes
jūrnieki pie dzelzceļa platformas ar
77 mm lielgabalu.
Rīga, 1919. gada novembris

Rietumkrievijas brīvprātīgo armijai
atņemts lidmašīnas korpuss.
1919. gada novembris

Ar Bermonta uzbrukumu tieši nesaistīts inci
dents notika naktī no 15. uz 16. oktobri: vētras
laikā virs Sarkanās armijas pozīcijām Latgalē tika
sašauta franču lidotāja vadīta lidmašīna, kas uz
Cēsīm veda Polijas militāro pārstāvi Latvijā kap
teini Aleksandru Miškovski, kuram bija uzdots in
formēt Latvijas valdību par Polijas gatavību sniegt
atbalstu Latvijai. Lidmašīnai izdevās nokļūt līdz
Nītaures apkārtnei, kur tā nogāzās, ievainojot gan
A. Miškovski, gan franču lidotāju.16
Par spīti ierobežotajiem resursiem, arī Latvijas
armijas lidmašīnas uzbruka Bermonta karaspēkam,
gan metot bumbas, gan apšaudot zemes mērķus ar
44

ložmetējiem. Šādu uzbrukumu rezultātā Vecmuižā
krituši 8 vācu kareivji, Torņakalnā – 5, bet Jelgavā
viegli ievainota kāda sieviete.17 Šiem uzbruku
miem, protams, notika pretdarbība, un Latvijas
lidmašīnas tika apšaudītas gan no zemes, gan, kā,
piemēram, Jelgavā, ar ložmetējiem no māju jum
tiem. Nereti bija gadījumi, kad arī Latvijas kara
spēka vienības apšaudīja savas lidmašīnas. Kopumā
Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas rīcībā bija trīs
zenītbaterijas, katrā pa diviem zenītlielgabaliem
uz auto platformām, taču šo ieroču darbība pret
Latvijas lidmašīnām, vismaz tā laika atmiņās,
nav fiksēta, lai gan, visticamāk, ir bijusi. Vienīgā

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma
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Rietumkrievijas brīvprātīgo armijai atņemtais 75 mm zenītlielgabals Max, kuru iekļāva Latvijas armijas
Bruņotajā divizionā kā Pērkonu. 1919. gada novembris

Rietumkrievijas brīvprātīgo armijai atņemtais 75 mm zenītlielgabals Moritz, kuru iekļāva Latvijas armijas
Bruņotajā divizionā kā Tālivaldi. 1919. gada novembris
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gaisa kauja Latvijas Atbrīvošanas kara vēsturē fik
sēta 19. novembrī, kad lidotājs Pēteris Mardoks
un novērotājs virsleitnants Augusts Spāriņš virs
Torņakalna sastapa un vajāja vācu izlūklidmašīnu.
Sadursmes laikā tika izšauta visa munīcija, taču
bez panākumiem. Vācu lidmašīna aizlidoja Jelgavas
virzienā.
Neiztika arī bez tehnikas niķošanās un citiem
starpgadījumiem. Tā, piemēram, 10. novembrī li
dotāju Jakubova un Spāriņa pilotētā Sopwith
Nr. 7046 motora niķošanās dēļ bija spiesta nosēs
ties Šampēterī, pie Timmu mājām – neitrālās joslas
vidū. Nosēšanās notika Latvijas armijas uzbrukuma
laikā, un, tikai pateicoties tam, lidmašīna un lidotāji
nekrita bermontiešu gūstā. Savukārt 29. novembrī,
pēdējā pārlidojumā uz bāzēšanās vietu Spilvē, piloti
Mardoks un Millers ar šo pašu lidmašīnu nosēžoties
avarēja, tai ieskrienot aizsnigušā grāvī.
Kopumā Bermonta armijas uzbrukuma laikā no
8. oktobra līdz 20. novembrim bija veikti 42 kaujas
lidojumi. Šajos lidojumos kopumā nomestas
145 bumbas.18 Kaujas lidojumu galvenie uzde
vumi bija izlūkošana un artilērijas uguns koriģē
šana, sevišķi svarīgi tas bija sekmīgai Sabiedroto
kara flotes artilērijas iespēju izmantošanai.
Bermontiādes laikā Latvijas armijas rīcībā no
nāca arī pretgaisa aizsardzības ieroči. Kā spilg
tākie piemēri jāmin kara trofejas – vācu 75 mm
zenītlielgabali, kas uzmontēti uz bruņotām kravas
mašīnām Max un Moritz, kuras pēc tam iekļāva
Bruņotajā divizionā kā Pērkonu un Tālivaldi. Brīdī,
kad Sabiedroto flote vairs nespēja sniegt savu palī
dzību Latvijas armijai, uz īsu brīdi arī briti aizdeva
2 savus 77 mm zenītlielgabalus ar visām apkalpēm,
novietojot visu uz dzelzceļa platformām un pievie
nojot I Bruņotajam vilcienam.
Turpinoties Latgales atbrīvošanai, arī tur aktīvi
darbojās Latvijas armijas aviācija. Lai gan aviācijas
parks pēc veiksmīgajām cīņām pret Rietumkrie
vijas brīvprātīgo armiju bija paplašinājies, tomēr
pirmās aviācijas nodaļas Austrumu frontē ieradās
jau pēc aktīvās kaujas darbības beigām. Tālākais
karadarbības raksturs – samērā nekustīga frontes
līnija un lokālas sadursmes – aviāciju vairāk ļāva
izmantot izlūkošanas veikšanai un tikai retos

46

2009. Nr. 3/4
gadījumos uzbrukumiem. Tāpat fiksēti arī gadī
jumi, kad Sarkanās armijas lidotāji pārbēga Latvijas
armijas pusē – piemēram, 1920. gada 21. februārī
pilots Vladimirs Korobovskis un motorists novē
rotājs Antons Joniškāns ar lidmašīnu Sopwith
1 ½ Strutter nolaidās Rēzeknes lidlaukā.19
Zenītartilērijas pielietošanu Austrumu frontē ir
grūti identificēt. Ir ziņas, ka īslaicīgi šeit izman
toja tikai Tālivaldi, jo jau 1920. gada vasarā divus
zenītlielgabalus demonstrē Latvijas pirmo aviā
cijas svētku atklāšanas ceremonijā: “Skan mūzika –
norīb trīskārtēji šāvieni no zenīt-lielgabaliem, un
gaisa putni [lidmašīnas – aut.] nostājas rindā goda
atdošanai virspavēlniekam Balodim.”20
Aplūkojot aizsardzību pret uzbrukumiem no
gaisa Latvijas Atbrīvošanas cīņu laikā, jāsecina,
ka šajā gadījumā nav iespējams runāt par orga
nizētu aizsardzību. Šādas aizsardzības veidošanai
trūka resursu. Turklāt pretinieku aviācijai, kas
gan bija skaitliski lielāka, gluži vienkārši trūka
mērķu – nebija tik nozīmīgu un lielu vietu, ko
būtu nepieciešams apšaudīt un bombardēt. Daudz
lielāka nozīme bija artilērijas darbībai, tāpēc aviā
cijas uzbrukumiem palika tālākie mērķi, kurus
visbiežāk apsargāja bruņotas sardzes, kas nepie
ciešamības gadījumā varēja pretoties, izmantojot
rokas ieročus. Aviāciju vairāk izmantoja izlūko
šanai, bet tās uzbrukumi kājnieku un transport
līdzekļu kolonnām varēja radīt tajos tikai īslaicīgu
apjukumu un gadījumā, ja uz zemes esošie kara
vīri izturējās aukstasinīgi, biežāk apdraudēja pašus
lidotājus.
Kā rāda šī pieredze – aviācijai lielāka loma
bija izlūkošanā un artilērijas uguns koriģēšanā.
Zenītartilērijas un kājnieku uzdevums šajā laika
posmā bija ne tik daudz notriekt, cik vārda tiešā
nozīmē atgaiņāt lidmašīnas no mērķiem, jo trāpīt
lidojošam objektam tehniski bija ļoti sarežģīti.
Speciāla zenītartilērija, protams, būtu bijusi node
rīga, tomēr, ņemot vērā tā brīža situāciju, kad
Latvijas armijā trūka karavīru, kas prastu ar šādiem
ieročiem rīkoties, un Pirmā pasaules kara pieredzi,
kad vienas lidmašīnas notriekšanai bija nepiecie
šami pat vairāki tūkstoši šāviņu,21 jāsecina, ka tā
būtu neefektīva un tikai radītu liekas izmaksas.

Foto : no Latvijas Kara muzeja krājuma
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Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants Jānis Indāns pie vācu Krupp ražojuma
3,7 cm Sockelflak L/14,5, kas pielāgots šaušanai pa gaisa mērķiem.
1919. gada decembris
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Shēma: Reetruma Brihwprahtiga armija. Latvijas Kara muzejs (turpmāk – LKM) 3-2797/2 – KA.
Dardzāns P., plkv.-ltn. Atmiņas par 1915. gada oktobra kaujām Rīgas frontē. Latviešu strēlnieki, 1936, Nr. 3. 229. lpp.
Padomju Latvijas armija. Latvijas PSRS mazā enciklopēdija, II sēj. Rīga: Zvaigzne, 1968. 690. lpp.
Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 5530. f. (Pirmais Latvijas neatkarības bataljons), 1. apr., 1. l. (J. O. Lapsas pavēle
1. Neatkarības bataljonam.), 6. lp.
Majora Flečera pavēle II Latviešu bataljonam. LKM 3-4692/232-DK.
J. O. Lapsas pavēle 1. Neatkarības bataljonam. LKM 3-4700/240-DK.
Bērziņš V. Latviešu strēlnieki – drāma un traģedija. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1995. 125. lpp.
Peniķis M. Latvijas Atbrīvošanas kara vēsture. I. Faksimilizdevums. Rīga: Preses names, 2006. 242. lpp.
Brūvelis E. Latvijas Aviācijas vēsture. Rīga: Jumava. 23. lpp.
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10 I. bruņotā vilciena kaujas žurnāls no 1919. g. 22. jūlija–31. decembrim. 161. lpp. LKM krājums; Lavenieks J. Bruņoto vilcienu
pulks, 30. lpp.
11 LVVA, 1494. f. (Vidzemes divīzijas 6. Rīgas kājnieku pulks) 1. apr., 918. l. (Vltn. Avotiņa piezīmes par 6. R. k. p. 2. rotas kaujas
darbību no 1919. g. 8. X līdz 18. XI.), 34. lp.
12 Vidzemes artilērijas pulka vēsture. Rīga: Vidzemes artilērijas pulka izdevums, 1938. 136. lpp.
13 Nevar viennozīmīgi noteikt, vai Latvijas armijas rīcībā 1919. gada oktobrī ir zenītieroči, jo dokumentāli to ir grūti pierādīt.
Vienīgā liecība, kas to var apstrīdēt, ir Latvijas Kara muzeja krājumā nonākusī fotokopija, kur uz viena no Latvijas armijas rīcībā
esošajiem bruņotajiem vilcieniem var redzēt Vikersa sistēmas 37 mm automātisko lielgabalu (sk. foto uz 1. vāka). Šo lielgabalu
atrašanos Latvijas armijas rīcībā apstiprina arī Galvenās artilērijas pārvaldes 1920. gada izdevums Munīcijas pārskats. Līdzīga
situācija ir ar 3. Jelgavas kājnieku pulka bataljona komandiera virsleitnanta Jāņa Indāna fotogrāfiju (sk. foto 47. lpp.).
14 LVVA, 1527. f. (Zemgales divīzijas pārvalde), 1. apr., 644. l. (Zemgales divīzijas štāba Operatīvās ziņas), 42. lp.
15 Turpat, 46. lp.
16 Jēkabsons Ē. Francijas un Latvijas militārie sakari. Militārais Apskats, 1995, Nr. 1, 81. lpp.
17 LKM Karaspēku daļu vēstures. 286. lpp.
18 Brūvelis E. Latvijas aviācijas vēsture, 44. lpp.
19 Turpat, 57. lpp.
20 Gaisa diena. Latvijas Kareivis, 1920, 27. jūlijs, 2. lpp.
21 Vācijas artilērija 1915. gadā vienas lidmašīnas notriekšanai iztērēja 17 000 šāviņu, bet 1918. gadā jau tikai 7200 šāviņu, savukārt
Francijas artilērija 1916. gadā vienas lidmašīnas notriekšanai patērēja 11 000 šāviņu, bet 1918. gadā vairs tikai 7700 šāviņu.
Sokolovsky, vltn. Lidmašīnu apšaude un pretlidmašīnu artilērija. Artilērijas Apskats, 1925, Nr. 4. 212. lpp.

Kārlis Dambītis, Senior specialist of the Interwar Period History Department, Latvian War Museum

Defence of the Airspace during the Latvian Liberation War (1919–1920)
Considering the defence against air attacks during the Liberation Battles, it must be concluded that
we cannot speak of an organised defence. Lack of resources did not allow for forming it. Besides, the
aviation of the enemies actually was short of targets – i. e. essential and big objects worth of shelling
and bombing. Operation of artillery was of greater significance; therefore, aviation was targeted at the
objects further away. Mostly these objects were secured by armed guards able to resist by use of small
arms. Aviation was mostly used for reconnaissance, while its attacks at columns of infantry and vehicles
could only cause short confusions. In case the soldiers on land managed to act in cold blood, these attacks
turned to be more dangerous for the pilots themselves.
This experience proves that aviation played a more significant role for reconnaissance and artillery
fire correction. The task of anti-aircraft artillery and infantry was to “wave the planes off” the objects
more than to shoot them down, because it was technically very complicated to hit a flying object. Special
anti-aircraft artillery would have been useful, of course, but taking into account the fact that the Latvian
Army lacked soldiers able to manage these guns and the experience of World War I when shooting down
one plane sometimes demanded several thousand shells, we must conclude that it would be too expen
sive and inefficient.
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Latvijas bruņoto spēku
mobilizācijas un aizsardzības plāni
1939. gada beigās–1940. gada sākumā
Valdis Kuzmins,
Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules kara
vēstures nodaļas vadītājs

Latvijas armija veidojās kā kadru armija, kuras
galvenais uzdevums miera laikā bija sagatavot kara
vīrus. Lai šāda armija kara laikā veiksmīgi īstenotu
galveno funkciju – aizstāvētu valsti –, sagatavotie
karavīri bija jāmobilizē.1 Galvenā problēma bija
noteikt to brīdi, kad jāsāk mobilizācija, lai spētu
papildināt armiju līdz nepieciešamajam sastāvam.
Tā puse, kura ātrāk mobilizējās, neapšaubāmi guva
priekšrocības.2 Mobilizācija bija jāveic sedzošajām
vienībām, kuru uzdevums bija nepieļaut pretinieka
bruņoto spēku iebrukumu valsts iekšienē pirms
mobilizācijas pabeigšanas. Izprotot mobilizācijas
nepieciešamību, Latvijas armijas vadība izstrādāja
mobilizācijas plānus jau 1920. gadu sākumā līdz
tekus armijas demobilizācijai un pārejai uz miera
laika štatu. 1920.–1930. gadā bija izplatītas divas
mobilizācijas sistēmas (armijas komplektēšanas
principi) – politiskā sistēma un teritoriālā sis
tēma.3 Pirmajā gadījumā katru karaspēka vienību
papildina ar iesauktajiem no visas valsts. Šādu
sistēmu izmantoja tās valstis, kuras bija etniski
neviendabīgas vai ar izteikti politiski neuzticamiem
valsts rajoniem. Sistēma ļāva izvairīties no poten
ciāli neuzticamām un nedrošām karaspēka vienī
bām. Tomēr šai sistēmai bija arī savas negatīvās
iezīmes – armijas komplektēšana aizņēma pārāk
ilgu laiku, jo papildinājumi jāsūta no vienas valsts
daļas uz otru. Otras pieņemtās sistēmas raksturī
gākā iezīme bija ātrums. Karaspēka vienības kom
plektēja dislokācijas vietās, papildinājumiem nebija
jāveic lieli attālumi, atslogojās dzelzceļu līnijas un
autoceļi. No 1920. gada sākuma līdz 1939. gadam
Latvijas armijā bija izstrādāti četri mobilizāci
jas sadalījumi. Par mobilizācijas sadalījumu sauca

kopējo bruņoto spēku mobilizācijas plānu, savukārt
atsevišķu karaspēka daļu un iestāžu plānus sauca
par mobilizācijas plāniem. Mobilizācijas sadalījums
ietvēra visas paredzētās darbības, lai sagatavotu
armiju aktīvai karadarbībai. Mobilizācijas sadalī
jums norādīja karaspēka formēšanās vietas, nepie
ciešamos papildinājumus, mobilizācijas krājumu
izdalīšanas kārtību, karaspēka daļu gatavības lai
kus karadarbībai utt. Pirmie trīs mobilizācijas sada
lījumi paredzēja bruņoto spēku mobilizāciju kara
gadījumā ar Padomju Savienību. Komplektēšana
bija paredzēta pēc politiskās sistēmas. Paredzētās
karaspēka darbības balstījās uz viedokli, ka Latvijas
austrumu apgabali nav pārāk piemēroti plašai
karadarbībai, tāpēc pretinieks centīsies izmantot
nedaudzās dzelzceļa līnijas kā komunikāciju asis.
Līdz ar to Latvijas armijas vienības varēja ilgi aiz
stāvēties šauros frontes sektoros līdz mobilizācijas
pabeigšanai.4
Pārmaiņas mobilizācijas un aizsardzības plānos
1930. gadu otrajā pusē ieviesa nacistiskās Vācijas
agresīvā ārpolitika, kas radīja vairākas politiskās
krīzes 1938. un 1939. gadā. Latvijas aizsardzības
plānus sevišķi ietekmēja iespējamais Vācijas un
Lietuvas konflikts par Klaipēdas apgabala piede
rību. 1938. gada beigās ārlietu ministrs Vilhelms
Munters uzskatīja, ka Vācijas iespējamā agresija
pret Lietuvu nav novēršama un Latvijai ir jāpaliek
neitrālai.5 Mūsu valsts valdība Klaipēdas krīzes laikā
apzinājās, ka galvenais Latvijas neitralitātes drauds
ir Vācijas un Lietuvas militārais konflikts un ka ir
iespējama Latvijas iesaistīšana tajā. Par to liecina
jau 1938. gada 2. jūlijā armijas komandiera izsū
tītā direktīva Nr. 102 par darbību pēc D (Dienvidi)
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Shēma nr. 1
Latvijas armijas divīziju mobilizācijas rajoni

varianta.6 Dokuments bija paredzēts gadījumam,
ja Vācija iebruktu Lietuvas teritorijā. Mūsu armijas
vadība uzskatīja, ka Vācijas bruņoto spēku vienības
sasniegtu Kurzemi trijās dienās pēc karadarbības
sākuma, bet visu Latviju ieņemtu septiņās dienās.
Šādā gadījumā Latvija mobilizētu savus bruņotos
spēkus, iebruktu Lietuvas teritorijā ar četrām divī
zijām un ieņemtu līniju Bārtas upe–Škoda–Seda–
Kuršēni–Šauļi–Panevēža. Austrumu frontē atstātu
50

vienu 3. divīziju, bet 4. divīzija nosegtu Latgali no
dienvidiem. Bruņoto spēku galvenais uzdevums
būtu aizkavēt Vācijas bruņoto spēku iebrukumu
Latvijā.
Atbilstoši šai direktīvai bija izstrādāts 4. mobi
lizācijas sadalījums. Pēc būtības, izņemot kara
spēka vienības formēšanās rajonus, sadalījums
stipri neatšķīrās no jau iepriekš minētajiem pirma
jiem trijiem. Tas paredzēja papildināt armiju pēc
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politiskās sistēmas un balstījās uz plašu dzelzceļu
izmantošanu. 1937. gada novembra beigās armijas
štāba Mobilizācijas nodaļa izsūtīja apkārtrakstu
par karaspēka daļu formēšanas rajoniem un gata
vības laikiem pēc 4. mobilizācijas sadalījuma.7 Lai
gan sadalījumu apstiprināja jau 1936. gada oktobrī,
oficiāli to atcēla tikai 1940. gada 1. jūnijā. Pēc šī
sadalījuma galvenā potenciālā Latvijas pretiniece
būtu Lietuvā iebrukusī Vācijas armija. Karaspēka

daļas paredzēja formēt šādās vietās (sk. shēmu
Nr. 1):
1. divīzija – štābs, tieši pakļautās vienības, divi
kājnieku pulki un artilērijas pulks Liepājā, viens
kājnieku pulks Jelgavā, divīzijas gatavības laiks –
16 līdz 36 stundas. 2. divīzija – štābs, tieši pakļau
tās vienības, divi kājnieku pulki un artilērijas pulks
Rīgā, viens kājnieku pulks Krustpilī, divīzijas gata
vības laiks – 20 līdz 36 stundas. 3. divīzija: štābs,
tieši pakļautās vienības, viens kājnieku pulks un
daļa artilērijas pulka Gulbenē, gatavības laiks – 20
līdz 36 stundas. Divi divīzijas kājnieku pulki (7. un
9.) būtu paredzēti austrumu robežas segšanai, tādēļ
vienības formētu izklaidus gar Latvijas austrumu
robežu: 7. kājnieku pulks – Alūksnē, Viļakā, Liepnā,
gatavības laiks – trīs līdz piecas stundas, 9. kājnieku
pulks – Rēzeknē, Kārsavā, Ludzā, Zilupē, gatavības
laiks – trīs līdz piecas stundas. 4. divīzija – štābs,
tieši pakļautās vienības, visi trīs kājnieku pulki un
artilērijas pulks Daugavpilī, gatavības laiks: diviem
sedzošajiem kājnieku pulkiem (10. un 11.) – trīs
līdz piecas stundas, pārējām vienībām – 20 līdz
40 stundas. 5. divīzija: štābs, tieši pakļautās vie
nības, viens kājnieku pulks, artilērijas pulks Cēsīs,
viens kājnieku pulks Valmierā, viens kājnieku pulks
Rīgā, gatavības laiks – vidēji 48 stundas. 6. divī
zija: štābs, tieši pakļautās vienības, trīs kājnieku
pulki un artilērijas pulks Rīgā, gatavības laiks – 60
līdz 100 stundas. 7. divīzija – štābs, tieši pakļau
tās vienības, viens kājnieku pulks, artilērijas pulks
Jelgavā, viens kājnieku pulks Rīgā, viens kājnieku
pulks Tukumā, gatavības laiks – 36 līdz 72 stun
das. Pēc 4. mobilizācijas sadalījuma bruņoto spēku
kaujas sastāvs būtu 143 418 virsnieki, kareivji un
instruktori (no tiem aptuveni 110 000 kaujas
operāciju rajonā). Zīmīgs ir papildinājumu divīzi
jas formēšanas rajons, papildinājumus paredzēja
sūtīt tikai no politiski uzticamiem un nacionāli
viendabīgiem reģioniem – Kurzemes, Zemgales un
Rīgas. Karaspēka daļas paredzēja papildināt šādi:
pēc mobilizācijas izsludināšanas karaspēka vienī
bas izdalītu kadru jaunformējamām vienībām. Pie
mēram, armijas štāba bataljons pēc papildināšanas
līdz pilnam kara laika sastāvam izdalītu vienu kāj
nieku rotu 7. divīzijas 19. kājnieku pulkam Jelgavā.
Mobilizētajiem rezervistiem būtu jāierodas kara
apriņķu pulcēšanās punktos, kur formēja papildi
nājumu komandas. Komandas sūtītu uz jaunfor
mējamām vienībām.
Papildinājumu komandu formēšana, nosūtī
šana un iekļaušana karaspēka vienībās prasītu
diezgan ilgu laiku. Šim mobilizācijas sadalīju
mam būtu savi trūkumi. Pirmais un lielākais –
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 evienmērīgs karaspēka daļu izvietojums. 1. un
n
3. divīzija atrastos izkaisīta plašā teritorijā. Tas
stipri apgrūtinātu šo divīziju vadību un apgādi,
jo būtu sedzošās divīzijas un karadarbībā iesaistī
tos sākumā. 4. divīziju formētu Daugavpilī – gan
drīz puse no šīs divīzijas kaujas spēka aptuveni
24 stundas atrastos sakoncentrēta Daugavpils
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c ietoksnī, pakļaujot sevi aviācijas uzlidojumiem. Ja
izmantotu politisko komplektēšanas sistēmu, citas
izvēles nebūtu – karaspēka daļām būtu jāsagaida
pienākošās papildinājumu komandas un jāpabeidz
komplektēšana. Liela nozīme 4. mobilizācijas sa
dalījumā būtu dzelzceļam. Rīgā formētu triju
divīziju daļas – divas trešdaļas 6. divīzijas kaujas

Shēma nr. 2

Galvenā aizsardzības līnija

1. divīziju grupa pēc mobilizācijas pabeigšanas

Galvenie uzbrukuma virzieni
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spēka, trešdaļa 5. divīzijas kaujas spēka un 2. divī
zija. Vienīgā iespēja šīs daļas nogādāt līdz pare
dzētajai karadarbības rajonam būtu pa dzelzceļa
līnijām Rīga–Pļaviņas, Rīga–Ieriķi un Rīga–Ērgļi.
Ja kādu no šim līnijām kaut vienā vietā izpostītu,
tad veselas divas divīzijas atrastos iesprostotas
Rīgā un būtu spiestas uz koncentrēšanās rajonu

doties kājām. Pa dzelzceļu bija paredzēts pārvie
tot arī lielāko daļu papildinājumu komandu. Tas
prasītu ilgu laiku – apmēram puse bruņoto spēku
kaujas gatavību sasniegtu pēc 48 stundām, atse
višķas daļas formētu četras līdz piecas dienas. Līdz
ar to 4. mobilizācijas sadalījumā paredzētie pasā
kumi pēc mobilizācijas izsludināšanas neatbilda
tiem apstākļiem, kādi izveidojās 1939. gada beigās.
Bruņoto spēku vadība paredzēja veikt mobilizāciju
divās daļās. Pirmajā – pirms mobilizācijas – periodā
iesauktu rezervistus un līdz turpmākajam rīkoju
mam atvaļinātos karavīrus, tādā veidā palielinot
miera laika karaspēka vienību skaitlisko sastāvu
līdz kara laika štatos paredzētajam skaitam, rezer
vistus un līdz turpmākajam rīkojumam atvaļinātos
karavīrus varētu iesaukt pēc divām iespējām: pir
majā gadījumā visas miera laika vienības papildi
nātu līdz kara laikā paredzētajam skaitam, otrajā
gadījumā papildinātu tikai sedzošās vienības. Šādu
miera laika karaspēka vienību papildināšanu sauc
par slēpto mobilizāciju – mobilizāciju veic, pašu
mobilizāciju praktiski neizsludinot. Līdz ar to
nav plašas rezonanses un satraukuma sabiedrībā.
Otrajā – pēc mobilizācijas – periodā karaspēka
vienības izdalītu no sava sastāva kadru jaunfor
mējamām vienībām, kuras līdz pilnam sastāvam
papildinātu no kara apriņķiem sūtītās papildinā
jumu komandas. Slēpto mobilizāciju izdevās veikt
Somijai 1939. gada septembrī pirms Ziemas kara.
Šīs mobilizācijas kārtību Latvijas armijā noteica jau
1938. gada septembrī. Paredzēja tā sauktos līdz
turpmākajam rīkojumam atvaļinātos (karavīrus)
iesaukt armijā, lai izietu “apmācību”.
Ieskatu Latvijas bruņoto spēku aizsardzības
plānos 1939. gada rudenī dod 1939. gadā no
12. līdz 15. martam notikusī armijas karaspēle ar
uzdevumu Gājiens un aizstāvēšanās platā frontē,
kad gaidāms motomehanizēto vienību uzbrukums.8
Karaspēles laikā bija modelēta turpmāk raksturotā
situācija. Motomehanizētās vienības būtu iebruku
šas dienvidu kaimiņu valstī Lietuvā un turpinātu
uzbrukumu divos virzienos Kauņa–Paņevēža–
Bauska un Kauņa–Daugavpils (sk. shēmu Nr. 2).
Karaspēles sākumā Latvijas bruņoto spēku vie
nības trīs kājnieku divīziju sastāvā, t. i., viena
divīziju grupa, izņemot sedzošās daļas, atrastos
sakoncentrētas, t. i., pēc mobilizācijas pabeigša
nas, rajonā Ķekava–Baldone–Drakna–st. Iecava–
Garoza–Volgunde. Sedzošās vienības, kurās būtu
viena divīzija, viens motorizētais kājnieku bataljons
un viens jātnieku divizions, atrastos jau Lietuvā.
To uzdevums būtu aizkavēt pretinieka tuvoša
nos Latvijai. Spriežot pēc ienaidnieka karaspēka
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v ienību organizācijas un modelētās kaujas situāci
jas, par pretinieku varētu uzskatīt tikai Vācijas bru
ņotos spēkus. Jāpiebilst, ka šādi modelēta kaujas
situācija un kaujas uzdevumi gandrīz sakrīt ar jau
minētās armijas komandiera 1938. gada direktīvas
Nr. 102 operatīvajiem uzdevumiem. Tātad varētu
uzskatīt, ka šajā karaspēlē situācijas modelēšanai
izmantoja reālus datus un operatīvas pavēles dar
bībai pēc D (Dienvidi) varianta. Karaspēles laikā
1. divīziju grupai uzdeva veikt aizstāvēšanās kauju
starp Rīgas jūras līci un līniju Jaunjelgava–Birži.9
Ja salīdzina karaspēles laikā plānoto 1. divīziju gru
pas koncentrēšanās rajonu ar 4. mobilizācijas sada
lījumā paredzētajiem divīziju formēšanas rajoniem,
redzams, ka šis sadalījums ideāli atbilda variantam
D (Dienvidi). Iepriekš minētie negatīvie momenti –
formējamo vienību izkaisīšana, ilgais formēšanās
laiks, lielie pārvadājumi pa dzelzceļiem – vairs nav
tik jūtami, ja karadarbība notiktu pret Vāciju. Ja
uzskata, ka Lietuvas bruņotie spēki varētu vismaz
pāris dienu aizkavēt virzīšanos, tad šo dienu laikā
būtu pilnīgi iespējams veikt mobilizāciju (aviācijas
netraucētiem), sakoncentrēt karaspēka vienības un
virzīt tās uz paredzētajām pozīcijām. Pēc šāda sce
nārija arī Daugavpils cietoksnī koncentrētās vienī
bas paspētu ieņemt pozīcijas gar Latvijas robežu
un vairs nebūtu iespējams tās iznīcināt šaurā telpā.
Aizsardzībai uz austrumu robežas nomināli atstātu
tikai 3. Latgales divīzijas karaspēka vienības, kurām
būtu divējāds uzdevums. Vajadzības gadījumā tās
varētu iesaistīt vai nu Daugavpils, vai arī Bauskas
virzienā pret Vāciju. Jau 1938. gadā vasarā Latgales
divīzijas sapieru rotas komandieris izstrādāja deta
lizētu sprostojumu plānu gar Latvijas un Lietuvas
robežu no Kurmenes līdz Subatei.10 Izmantojot
sprostojumus, šajā rajonā varētu sakoncentrēt
3. divīziju pretuzbrukumam Daugavpils vai Bauskas
virzienā.
Situācija principiāli mainījās 1939. gada 1. sep
tembrī, sākoties aktīvai karadarbībai starp Vāciju un
Poliju. Galveno triecienu Latvijas bruņoto spēku aiz
sardzības plāniem deva Padomju Savienības iesaistī
šanās aktīvā karadarbībā pret Poliju. Šādā situācijā
kļuva skaidrs, ka būs jārēķinās ar Padomju Savienību
kā militāru spēku. Kad 1939. gada septembra bei
gās Padomju Savienības pieaugošā spiediena dēļ bija
jāpieņem lēmums par mobilizācijas sākumu, mobi
lizācijas un aizsardzības plāni, kuri bija izstrādāti
karadarbībai pret Vāciju, nevarēja garantēt Latvijas
aizsardzību pret Padomju Savienības iespējamo ie
brukumu. Latvijas bruņoto spēku vadība apzinājās
aizsardzības plānu neatbilstību jaunajai situācijai un
veica darbības, lai tos uzlabotu.
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1939. gada septembra beigas uzskatāmas par
pārmaiņu sākumu Latvijas bruņoto spēku aizsar
dzības plānos. Sākotnēji pārmaiņas izpaudās kā
karaspēka daļu dislokācijas vietas maiņa. Vēlāk mai
nīja arī mobilizācijas plānus, ievērojot 1939. gada
septembrī veiktās izmaiņas mobilizācijas kārtībā.
Vēlāk – 1940. gada sākumā – šīs pārmaiņas nosauca
par 5. mobilizācijas sadalījumu. Jau 1939. gada
9. oktobrī armijas komandieris sasauca augstāko
armijas komandieru sapulci, lai apspriestu radušos
situāciju. Sanāksmē piedalījās kara ministrs ģene
rālis Jānis Balodis, armijas komandieris ģenerālis
Krišjānis Berķis, jaunais štāba priekšnieks ģenerā
lis Hugo Rozenšteins, divīziju un armijas dienestu
komandieri.11 Apspriedē pieņēma lēmumu princi
piāli mainīt mobilizācijas kārtību un pāriet uz teri
toriālo komplektēšanas principu.
Latvijas armija sāka jaunu vienību formēšanu
un pārvietošanu. 8. Daugavpils kājnieku pulku
1940. gada janvāra sākumā pārformēja četru batal
jonu sastāvā, viens atradās tiešā robežas tuvumā
Apē, bet viens – Smiltenē.12 Abi šie bataljoni skai
tījās sedzošās vienības. Kad sāktos karadarbība,
formētu vienu kājnieku pulku. Šis kājnieku pulks
atrastos uz Pleskavas šosejas, kas ir viena no gal
venajām maģistrālēm, kuru izmantoja Sarkanās
armijas vienības 1940. gada jūnijā. 1939. gada
30. novembrī armijas komandieris izdeva rīkojumu
sākt pārformēšanu arī 2. Vidzemes divīzijā.13
Līdztekus risināja jautājumu par mobilizācijas
rezervju krājumu novietošanu. 1939. gada 30. no
vembrī pēc armijas štāba priekšnieka ģenerāļa
H. Rozenšteina mutiskas pavēles sasauca apspriedi,
kurā piedalījās visi divīziju komandieri un armijas
dienestu priekšnieki. Mērķis bija noteikt, kādas tel
pas ir derīgas krājumu novietošanai, un paredzēt
kārtību, kā šīs telpas būtu sagādājamas.14 Galvenais
sanāksmē pieņemtais lēmums bija izraudzīties no
liktavas karaspēka daļu formēšanas rajonu tiešā
tuvumā. 1939. gada 1. decembrī H. Rozensteins
izdeva pavēli visiem divīziju komandieriem izlūkot
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nepieciešamās telpas līdz 15. decembrim.15 Pēc izlū
košanas pārvietoja karaspēka vienības.
Visplašākā bija 1. Kurzemes divīzijas pārvieto
šana uz austrumiem no Ventas līnijas – Liepājā
palika tikai viens kājnieku bataljons no 1. Liepājas
kājnieku pulka sastāva un viena kājnieku rota
(3. rota) Ventspilī no 2. Ventspils kājnieku pulka
sastāva. Pārējām karaspēka vienībām 1939. gada
oktobra beigās lielā steigā vajadzēja izvākties no
ieņemtajām telpām, lai atbrīvotu vietu Sarkanās
armijas karaspēkam. 1940. gada janvāra sākumā
1. Kurzemes divīzijas daļas bija izvietotas prak
tiski visā Rietumkurzemē un Zemgalē (sk. shēmu
Nr. 3).16 1. Liepājas kājnieku pulka daļas atra
dās Liepājā, Valtaiķos, Kursīšos, Saldū (štābs),
Pilsblīdenē, Kaulačos, Aucē, 2. Ventspils kājnieku
pulka daļas – Ventspilī, Kuldīgā, Spārē, Talsos
(štābs), Tukumā, 3. Jelgavas kājnieku pulks –
Jelgavā, Brūnumuižā, Dobelē, Bauskā, Kurzemes
artilērijas pulks – Tukumā, Vecmokās, Pastendē,
Lielsvētē. Jaunās dislokācijas vietas bija cieši saistī
tas ar paredzēto 5. mobilizācijas sadalījuma izstrādi.
Pārvietošana skāra lielāko daļu Latvijas armijas
plānoto kara laika vienību. 3. un 6. (VO) divīzijas
izvirzīja austrumu robežas virzienā, kur tās bija
paredzēts komplektēt pēc teritoriālā principa.
Miera laikā 3. divīzijas mobilizācijas plānošanu
pārzināja 3. Latgales divīzijas komandiera palīgs
ģenerālis Rūdolfs Klinsons ar 3. Latgales divīzijas
štāba priekšnieka palīgu pulkvedi-leitnantu Emīlu
Rinkoviču.17 Abi šie virsnieki jau miera laikā atra
dās savas vēl neesošās divīzijas štābā Gulbenē un
kārtoja mobilizācijas jautājumus 7. un 15. (BB) kāj
nieku pulkos. Tajā pašā laikā 3. Latgales divīzijas
pārvalde pārvietota no Pļaviņām uz Cēsīm, kur bija
paredzēts formēt 5. (SA) divīziju. Uz Pļaviņām no
Rīgas pārvietots 2. Vidzemes divīzijas komandiera
palīgs ģenerālis Jānis Ezeriņš ar štāba priekšnieka
palīgu pulkvedi-leitnantu Soveru, lai sagatavotu
6. (VO) divīzijas mobilizācijas plānus.18 4. mobili
zācijas sadalījuma lielais trūkums – lielā atkarība
no dzelzceļa līnijām – bija jau pārvarēts, jo kara
laika karaspēka vienības formēja tajos rajonos,
kuros atradās tās formējošās miera laika vienības.
Tāpat 7. (GU) divīzija bija jau novietota iespējamās
karadarbības rajonā – Jelgavas, Dobeles un Bauskas
apkaimē. Jāņem vērā, ka iepriekš minētā karaspēka
daļu pārvietošana nozīmēja tikai kadra pārvieto
šanu. Lai veiktu jebkādu mobilizāciju, bija jāpār
vieto arī mobilizācijas krājumi – ieroči, munīcija,
ietērps un dienesta mantas. Latvijas bruņotie spēki
no 1939. gada novembra līdz 1940. gada maijam
atradās ļoti vārīgā situācijā – karaspēka daļas jau

pārvietotas, bet mobilizācijas krājumi vēl ne, mobi
lizēties pēc 4. sadalījuma vairs nevar, pēc 5. – vēl
nevar.
1940. gada 31. janvārī armijas komandie
ris izdeva pavēli dienestu priekšniekiem pārdalīt
mobilizācijas rezerves krājumus un pārkārtot tos
atbilstoši 5. sadalījumam.19 Dokumentu nosūtīja
uz visām divīzijām atbilstošo divīzijas dienestu
priekšniekiem. Pavēlē bija norādīts jaunās vienības
nosaukums, numurs vai divu burtu apzīmējums.
Bija norādīta vienības formēšanas un mobilizāci
jas rezerves krājumu glabāšanas vieta. Piemēram,
2. Vidzemes divīzijas komandiera palīgs ģenerā
lis J. Ezeriņš pēc mobilizācijas izsludināšanas
kļūtu par 6. divīzijas komandieri Pļaviņās. Pavēlē
bija minētas nākamās 6. (miera laikā – VO) divī
zijas karaspēka daļas – 9. kājnieku pulks (štābs
Rēzeknē), 18. (DK) kājnieku pulks (štābs Madonā),
16. (PG) kājnieku pulks (štābs Jēkabpilī) un 6. (XX)
artilērijas pulks (štābs Lazdonā).20
Līdz 1940. gada 15. aprīlim bija paredzēts pa
beigt visu ieroču un munīcijas krājumu pārkārto
šanu un pārvietošanu.21 Katram rīkojumam klāt
nāca tabula, kurā norādīja – cik konkrētai ka
raspēka daļai pienācās attiecīgo mobilizācijas
krājumu pēc kara laika štatiem, cik piešķirts pēc
5. sadalījuma, cik reāli atrodas karaspēka daļā, ja
ir iztrūkums, no kādām karaspēka daļām tas sa
ņemams, ja pārpalikums, kur jāsūta. 23. aprīlī
no armijas Sakaru dienesta priekšnieka pienāca
rīkojums par sakaru dienesta mantu sadalījumu,
12. aprīlī – no armijas Inženieru dienesta priekš
nieka, 15. aprīlī – no armijas Intendantūras die
nesta priekšnieka.22 Visos rīkojumos bija pavēlēts
pārkārtot mantas līdz aprīļa beigām.
Intensīvi pārvadājumi ilga līdz 1940. gada
maija beigām. 18. maijā armijas komandieris iz
deva rīkojumu, lai pasteidzinātu mantu sakārto
šanu atbilstoši 5. mobilizācijas sadalījumam. Tām
karaspēka daļām, kuras nebūs pārkārtojušās, līdz
25. maijam armijas štābā bija jāiesniedz rakstveida
ziņojums, kāpēc tas vēl nav izdarīts un kādēļ.
Līdztekus notika aprēķini par iespējamiem re
zervistu, zirgu un transporta līdzekļu pienākšanas
laikiem. Lai armijas štābs saņemtu šīs ziņas, kara
spēka daļas sūtīja pieprasījumus atbilstošo kara
apriņķu, priekšniekiem. Viņi veica aprēķinus par
rezervistu ierašanās laiku un šīs ziņas sūtīja kara
spēka daļu komandieriem. Līdz 1940. gada maija
beigām armijas štābs saņēma visas nepieciešamās
ziņas, lai noteiktu gatavības laiku.23
1940. gada 1. jūnijā armijas komandieris visām
karaspēka vienībām caur armijas štāba Organi
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zācijas un mobilizācijas daļu izsūtīja pavēli par
5. mobilizācijas plāna izstrādi. Tas nozīmē, ka
5. mobilizācijas sadalījums bija izstrādāts. Pēc
pārkārtošanās Latvijas bruņotie spēki bija pilnībā
mainījuši karaspēka vienību dislokāciju iespējamai
karadarbībai (sk. shēmu Nr. 3), principiāli mainī
jās arī karaspēka komplektācijas sistēma. Vienību
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novietojums ataino Latvijas bruņoto spēku vadī
bas priekšstatu par iespējamās karadarbības pre
tinieku. Apstiprinātā plānu īstenošanai katrai
karaspēka vienībai bija jāizstrādā savs mobilizācijas
plāns. Noteiktais gatavības laiks bija no piecām
(sedzošajām karaspēka vienībām) līdz 36 stun
dām (armijas lazaretēm, noliktavām utt.). Bruņoto
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spēku kaujas vienību mobilizācija bija jāpabeidz
24 stundu laikā. Mobilizācijas plāni bija jāizstrādā
līdz 1940. gada 1. jūlijam. Līdz ar šo pavēli atcēla
4. mobilizācijas sadalījumu, un pavēlēja to iznīci
nāt.24 Ja izsludinātu mobilizāciju, tā būtu jāveic
pēc 5. mobilizācijas sadalījuma.

Plānošana attiecās ne tikai uz mobilizāciju,
bet arī uz darbību negaidīta uzbrukuma gadījumā.
1940. gada sākumā izdeva virkni instrukciju un
pavēļu, lai palielinātu karaspēka vienību kaujas spē
jas. 1940. gada 19. janvārī sedzošajām karaspēka
vienībām izsūtīja instrukciju robežu segšanai.25
Tajā aplūkoti vispārīgi jautājumi par robežu segšanu
un iespējamo karadarbību. Robežu segšanas mērķis
bija apsargāt bruņoto spēku mobilizāciju un kon
centrēšanos. Galvenais darbības veids – vilcinošā
pretošanās un lēna atkāpšanās valsts teritorijas iek
šienē, lai iegūtu laiku līdz mobilizācijas pabeigšanai.
Robežu segšanu vajadzēja īstenot robežsargiem un
speciālām armijas vienībām. Instrukcija paredzēja
jau miera laikā gatavoties segšanas uzdevumiem:
pastiprināt kaujas gatavību, izstrādāt pretgaisa aiz
sardzības plānus, izlūkot pozīcijas, sevišķu uzma
nību pievērst prettanku aizsardzībai utt.
Ieskatu Latvijas armijas priekšstatos dod arī
regulāri notikušās karaspēles. 1940. gada 12.–
15. martā norisinājās armijas karaspēle, kurā
modelēja karadarbību pret tanku vienībām. Kara
spēlē piedalījās armijas komandieris, armijas štāba
priekšnieks, sevišķu uzdevumu virsnieks pie armi
jas komandiera, armijas štāba Informācijas daļas
priekšnieks, armijas štāba Operatīvās daļas priekš
nieks un vēl 17 Operatīvās daļas un Apmācības
daļas virsnieku. Turklāt kā tieši dalībnieki bija norī
koti visi divīziju komandieri, divīziju komandieru
palīgi, divīziju štābu priekšnieki un to palīgi.26
Praktiski piedalījās visa Latvijas bruņoto spēku
paredzētā kara laika vadība līdz divīziju koman
dieriem un to štābu priekšniekiem ieskaitot. Kara
darbību modelēja Latvijas ziemeļaustrumu daļā.
Scenārijs bija šāds: “10. maijā ienaidnieks iebruka
mūsu un ziemeļu kaimiņa teritorijā. Ienaidniekam
3 grupējumi. Dienvidu virziens – Sebeža, Rēzekne,
Krustpils, centra virziens – Ostrova, Balvi, Gulbene,
ziemeļu virziens – Pleskava, Izborska, Ape. Latvijas
teritorijas aizsardzībai 48 stundu laikā saformētas
2 divīziju grupas – 1. divīziju grupa (no valsts dien
vidu robežas līdz Lubānas ezeram, sastāvā 2 divī
zijas) un 2. divīziju grupa (no Lubānas ezera līdz
valsts ziemeļu robežai, sastāvā 3 divīzijas).” Kara
spēlē tuvāk apskatīja 2. divīziju grupas augstāko
štābu darbību. Divīziju grupai “[..]  jānodrošina
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Galvenie uzbrukuma virzieni

Galvenā aizsardzības līnija

9. divīzijas pretuzbrukumi

a izstāvēšanās no Lubāna ezera līdz ziemeļu robežai,
nodrošinot Gulbenes, Lejasciema, Virešu ceļu mez
glus”27 (sk. shēmu Nr. 4). Karaspēles materiālos
atrodamā pretinieku karaspēka vienību organizā
cija atbilst tā laika Sarkanās armijas organizācijai.
Iedomātajā karadarbībā Sarkanās armijas galvenais
uzbrukuma virziens būtu Ape–Vireši, Ape–Lejas
ciems. Šeit aizstāvētos 7. divīzija, kuru karadar
bības laikā sakautu, un daļu no tās vienībām
ielenktu Melnupes austrumu krastā, bet ar pienā
kušajiem palīgspēkiem (9. divīzija no Rīgas apkārt
nes)  Sarkanās armijas virzīšanos izdotos apturēt
uz Gaujas upes līnijas. 5. divīzijai, kura aizstāvētos
sektorā Lubāna ezers–Gauja, vilcinoši pretojoties,
izdotos noturēt frontes līniju. Karaspēles rezultāti
un secinājumi, liecina, ka Latvijas armijas vadība
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diezgan precīzi paredzēja iespējamos uzbrukuma
virzienus un karadarbības raksturu.28
1940. gada 20. aprīlī armijas komandieris izdeva
pavēli ieviest paaugstinātu kaujas gatavību sedzoša
jās karaspēka daļās. Zīmīga ir pavēlē minētā moti
vācija paaugstinātās kaujas gatavības ieviešanai:
“Pašreizējais starptautiskais stāvoklis un lielvalstu
centieni pēc kara darbības paplašināšanas [..] pie
prasa arī mūsu bruņoto spēku lielāku kaujas gata
vību.”29 Sedzošajām vienībām bija jābūt gatavām
sākt darbību, tiklīdz ceļu tīkls un apvidus kļūtu pie
mērots karadarbībai. Ievērojot šo pavēli, Zemgales
divīzijas komandieris maija sākumā veica vairākus
trauksmes mēģinājumus un konstatēja, ka kājnie
ku vienības sapulcējās pusotras līdz divu stundu
laikā, lai sāktu aktīvu karadarbību.30
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1940. gada marta sākumā karaspēka vienības
izstrādāja operatīvās pavēles mobilizācijas segša
nai. Pavēles saņēma miera laika divīziju štābi, kuri
sagatavoja operatīvās pavēles konkrētās divīzijas
darbībās joslā. Savukārt divīzijas lika izstrādāt ope
ratīvās pavēles atbilstošiem pulkiem. 1940. gada
6. martā Latgales divīzijas štābs nosūtīja 7. Sigul
das kājnieku pulka komandierim pulkvedim Vilim
Spandegam un pulka komandiera palīgam pulkve
dim Kārlim Priedītim Latgales divīzijas atsevišķo
operatīvo pavēli Nr. 4. Līdz aprīļa sākumam izstrā
dāja 7. kājnieku pulka un 13. (BB) kājnieku pulka
operatīvās pavēles un nosūtīja Latgales divīzijas
štābam.31 Līdzīgus pasākumus veica arī citos pul
kos. Sedzošās vienības sagatavoja arī sprostošanas
plānus, kuros norādīti spridzināmie tilti, ceļi, meža
aizcirtumi, mīnu lauki utt. Katram objektam bija
atsevišķa sprostošanas darba lapa, kurā uzzīmēts
objekta plāns ar spridzekļu izvietojumu, minēti
nepieciešamie līdzekļi, aprēķinātais cilvēku skaits
un laiks objekta postīšanai, un nozīmēta vienība,
kurai jāveic postīšana.32 Piemēram, 1939. gada
septembra beigās 7. Siguldas kājnieku pulka aiz
stāvības iecirknī, kas bija aptuveni 100 kilometru
plats, darbotos 7. un 13. pulks, būtu 373 spros
tošanas objekti. Postīšanai paredzēja 2580 pret
tanku mīnas un apmēram trīs tonnas tola. Objektu
darba lapas nosūtītas Latgales divīzijas štābam
un apstiprinātas.33 Sprostošanai Viļakā dislocētā
7. Siguldas kājnieku pulka bataljona komandieris
paredzēja stundu pēc mobilizācijas sākuma nosūtīt
deviņas spridzinātāju komandas, kuru rīcībā būtu
1500 kilogrami sprāgstvielu.34
Līdz 1940. gada maija beigām, jūnija sākumam
Latvijas bruņoto spēku 5. mobilizācijas sadalījums
un karadarbības pavēles bija izstrādātas. Pēc prin
cipiālā lēmuma ieviest teritoriālo komplektēšanas
principu Latvijas bruņoto spēku vadība konsekventi

īstenoja darbības, lai palielinātu kaujas spējas.
Praktiski visi tie pasākumi, kurus 4. mobilizācijas
sadalījumā paredzēja veikt pēc mobilizācijas izslu
dināšanas, norisinājās 1940. gada sākumā, kad
notika pāreja uz 5. mobilizācijas sadalījumu, kurš
bija jāpabeidz līdz 1940. gada 1. jūlijam. Bija izstrā
dāti arī jaunā mobilizācijas sadalījuma aizsardzības
plāni. Latvijas armijas karaspēka vienību novieto
jums un mobilizācijas plāni liecināja, ka Latvijas
armijas vadība par iespējamo pretinieku uzskatīja
Padomju Savienību.

Secinājumi
Latvijas bruņoto spēku aizsardzības un mobi
lizācijas plānus ietekmēja ārpolitiskās situācijas
vērtējums. 1930. gadu vidū par galveno draudu
uzskatīja Vāciju. To atspoguļoja izstrādātie plāni.
Kad mainījās ārpolitiskā situācija, bija jāmaina arī
aizsardzības plāni. To nevarēja izdarīt pāris nedēļu
vai mēneša laikā. 5. mobilizācijas sadalījums tapa
ilgāk nekā pusgadu, tomēr tā izstrādi tā arī nepa
beidza. Lai izmantotu 4. mobilizācijas sadalījumu
karadarbībai pret Padomju Savienību, ievērojot
visas tā vājās puses, vispārēja mobilizācija bija
jāizsludina 1939. gada 17.–19. septembrī. Mēneša
beigās, 28. septembrī, kad Igaunija pieņēma PSRS
ultimātu, bija jau par vēlu.
Latvijas bruņoto spēku kaujas spējas un mobi
lizācijas gatavība 1940. gada jūnijā bija daudz aug
stākā līmenī nekā 1939. gada septembra beigās.
Tomēr 5. mobilizācijas sadalījums zaudēja savu
militāro jēgu līdz ar Lietuvas lēmumu 1940. gada
15. jūnijā ielaist savā teritorijā Sarkanās armijas
vienības.
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Valdis Kuzmins, Latvian War Museum, Head of World War II Department

Mobilisation and Defence Plans of the Latvian Armed Force
at the End of 1939 – Beginning of 1940
The defence and mobilisation plans of the Latvian Armed Force were influenced by the evaluation of
the situation in external policy. In the middle of the 1930ies, Germany was considered to be the main
threat and it was reflected in the elaborated plans. Alongside with the changes in the external policy
situation, the defence plans had to be altered. It was not a task for some weeks or a month. The elabora
tion of the 5th mobilisation distribution took more than half a year and had not been fully finished yet.
Taking into account all its drawbacks, by use of the 4th mobilisation distribution for the warfare against
the Soviet Union, full mobilisation had to be announced on September 17–19, 1939. On September 28,
when Estonia accepted the ultimatum of the USSR, it was too late already.
The combat power and mobilisation alert of the Latvian Armed Force in June, 1940 was on a much
higher level than at the end of September 1939. Nevertheless, realisation of the 5th mobilisation distri
bution lost its military sense with the decision of Lithuania to admit the units of the Red Army to its
territory on June 15, 1940.
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vēsture

Kurzemes hercoga
Jēkaba
drošības politika
no 1638. līdz
1658. gadam
LL. M., M.A., Ph.D. Aleksandrs V. Berķis

Kurzemes hercogs Jēkabs (1610–1682).
Gravīra, gravieris Mauricijs Langs, 17. gs. v.
Attēls no Rundāles pils muzeja krājuma

2010. gadā apritēs 400 gadu, kopš dzimis Kurzemes hercogs Jēkabs Ketlers, viens no izcilajiem
valstsvīriem, kuru ir tik ļoti maz mūsu zemes vēsturē. 15. / 16. gadsimta mijā tāds bija Livonijas ordeņa
mestrs Valters fon Pletenbergs, 20. gadsimta pirmajā pusē Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis Čakste, Kārlis
Ulmanis.
1558. gadā Livonijā – tagadējā Latvijā un Igaunijā – iebruka Krievijas cara Ivana IV Bargā (Jāņa
Briesmīgā) karapūļi. Krievija ar spēku gribēja sev izlauzt ceļu uz Baltijas jūru un tās ostām. Sākās t. s.
Livonijas karš, kas ar pārtraukumiem ilga 25 gadus un tika izcīnīts galvenokārt Vidzemē, to pilnīgi izpostot.
Kara gaitā beidza pastāvēt Livonijas ordeņa valsts, kas tika sadalīta starp Zviedriju, Krieviju un PolijuLietuvu. 1561. gada 28. novembrī Viļņā pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers (Kettler) parak
stīja līgumu par Latgales, Vidzemes un Kurzemes nodošanu Polijas-Lietuvas virskundzībā. Pats Ketlers
kļuva par Kursas un Zemgales lēņa valsts hercogu, bet Vidzeme un Latgale nonāca tiešā Polijas-Lietuvas
pakļautībā ar nosaukumu Pārdaugavas hercogiste. 1600. gadā dēļ Polijas karaļa Sigismunda III pretenzijām
uz Zviedrijas troni sākās t. s. poļu–zviedru karš, kas ar abām pusēm mainīgām sekmēm ilga gandrīz
30 gadu un tika izcīnīts atkal galvenokārt Vidzemē, to jau otro reizi briesmīgi izpostot. Tikai 1621. gadā
karaļa Gustava Ādolfa vadībā zviedriem izdevās ieņemt Rīgu un pēc tam arī visu Vidzemi. Ar 1629. gada
Altmarkas pamieru tagadējās Latvijas teritorija tika sadalīta trīs daļās: Kurzeme joprojām palika hercoga
valsts, Latgali pievienoja Polijai-Lietuvai, bet Vidzeme (arī visa Igaunija) nonāca zem zviedru virsvaras.
Turklāt Eiropā vēl plosījās Trīsdesmit gadu karš (1618–1648) par ietekmes sfēru sadali starp diviem
tolaik nesamierināmiem kristīgās ticības novirzieniem – katolicismu un protestantismu.
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Šādā nemierīgā laikā 1610. gada 23. oktobrī Goldingenā (Kuldīgā) Kurzemes hercoga Vilhelma Ketlera
un Prūsijas hercoga Alberta Frederika meitas Sofijas Hoencollernas ģimenē pasaulē nāca nākamais her
cogs Jēkabs. Viņa krusttēvs bija Anglijas karalis Džeimss I. Agri zaudējis māti, Jēkabs auga tēvabrāļa
Frīdriha Ketlera ģimenē. Viņš ieguva labu izglītību Rostokas un Leipcigas universitātēs, iestājoties tajās
jau 12 gadu vecumā. Jaunībā daudz ceļoja pa Eiropu un gūto pieredzi vēlāk izmantoja savas hercogvalsts
attīstībā. Hercoba Jēkaba vadībā Kurzemes hercogistē tika attīstīta lauksaimniecība, rūpniecība, tirdz
niecība un kuģubūve. 17. gadsimta 40.–50. gados notika hercogistes uzplaukums. Hercogs arī esot labi
pratis latviešu valodu.
Tomēr Kurzeme bija maza valsts, kam apkārt atradās spēcīgi un ambiciozi kaimiņi, kuri vēlējās iegūt
šo teritoriju ar tās vērtīgajām ostām. Hercogam Jēkabam nācās likt lietā visus tālaika ārpolitikas un dip
lomātijas paņēmienus, lai izlavierētu savu skaisto, bet mazo laiviņu bangainajos starptautiskās politikas
ūdeņos. Viņa pūliņi šajā jomā reizēm robežojas ar izmisuma cīņu un ir apbrīnas vērti.
Hercoga Jēkaba darba piemiņai šajā Militārā Apskata numurā publicējam Amerikas latviešu tiesīb
nieka un vēsturnieka Aleksandra Valdoņa Berķa pētījuma The Reign of Duke James in Courland, 1638–1682
(Hercoga Jēkaba valdīšanas laiks Kurzemē, 1638–1682) 7. nodaļas tulkojumu. Situācijas ilustrācijai pievie
notas tā laika vēsturiskās kartes (no Wikimedia.org).
Atbildīgais redaktors Ivars Tirans

Hercoga Jēkaba ārpolitikas
vispārējs raksturojums
Kurzemes hercogs Jēkabs fon Ketlers (Jakob
von Kettler) aptvēra, ka nemierīgā Trīsdesmit gadu
kara laikā (1618–1648) un līdz ar Vestfālenes miera
līguma noslēgšanu (1648) pavērās plašas iespē
jas ārpolitikai. Turklāt Altmarkas pamiers, kuru
1629. gadā noslēdza starp Zviedriju un Poliju, deva
Kurzemei izdevību sākt neatkarīgu un aktīvu ārpo
litiku. Hercoga Jēkaba galvenie mērķi bija nodro
šināt Kurzemei neitralitāti, celt tās starptautisko
prestižu un panākt pilnīgu neatkarību no Polijas.
Lai īstenotu tirdzniecību ar ārvalstīm un koloniālo
politiku, bija nepieciešamas draudzīgas attiecības ar
Angliju, Franciju, Nīderlandi un Spāniju. Hercogs
bija spējīgs diplomāts, taču viņa diplomātiju nekad
nebalstīja spēcīga armija. Par spīti šim trūkumam,
hercogs Jēkabs savai hercogistei panāca lielāku
starptautisko prestižu, nekā to ļāva viņa iespējas
pretoties spēcīgo kaimiņu agresijai.[1]
Kompetents baltvāciešu vēsturnieks Ernsts
Serafims izteicis pārliecību, ka 1639. gadā princis
Jēkabs, kas tolaik kopā ar hercogu Frīdrihu pārval
dīja Kurzemi, Polijas karaļa virspavēlniecību uzska
tīja par ļoti apgrūtinošu. Viņš nopietni apsvēra
jautājumu par atdalīšanos no Polijas un pievieno
šanos Francijai un tās sabiedrotajai Zviedrijai.[2]
Lai gan jaunais princis bija sarūgtināts par
Polijas karaļa ieceri aizkavēt viņa kāpšanu hercoga
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tronī līdz 1638. gadam, viņš drīz atsacījās no sava
plāna pievienoties Francijai un Zviedrijai un atzīt
Zviedrijas virsvaru pār Kurzemi Polijas vietā.
Jēkabs drīz saprata, ka Zviedrijas virsvara pār Kur
zemi būtu vairāk apgrūtinoša nekā Polijas virspa
vēlniecība, jo Zviedrija izrādīja tieksmi dominēt pār
Baltijas valstīm.

Hercoga Jēkaba
agrīnā ārpolitika
Jēkaba agrīnā ārpolitika bija cieši saistīta ar
v ispārējo Eiropas situāciju Trīsdesmit gadu kara
laikā. Uzņēmīgais un konstruktīvais hercogs iz
mantoja nestabilo stāvokli Eiropā savas nelielās
hercogistes labā. 1643. gadā noslēgtais tirdzniecī
bas līgums ar Franciju pierādīja hercoga pieaugošo
starptautisko ietekmi. Līguma IV pants saturēja
stingru normu par neitralitāti, kurā Kurzemes
hercogs solīja atturēties no savas flotes izmantoša
nas, lai palīdzētu Francijas ienaidniekiem. Līguma
V pants noteica, ka Kurzemes hercogam ir tiesī
bas iegūt lēņu muižas Francijā. Hercogam būtu
jāmaksā tādas pašas nodevas, kādas maksājuši
iepriekšējie īpašnieki.[3] Šī līguma teksts rāda –
kopš valdīšanas sākuma hercogs tiecās paplašināt
savu politisko ietekmi ārpus Kurzemes.

vēsture
1643. gadā Francija bija novājināta Trīsdesmit
gadu karā un karā ar Spāniju. Tāpēc Francija nevē
lējās pieļaut, ka hercoga flote pievienojas Spānijas
flotei, jo 1642. gadā hercogs bija sācis īstenot lielu
flotes būvniecības plānu. Tādā veidā Jēkabs varēja
prasmīgi izmantot Francijas starptautiskās grūtī
bas savā labā un noslēgt izdevīgu tirdzniecības līgu
mu ar Franciju.
Jau pirmajos valdīšanas gados hercogs Jēkabs
centās palielināt savu ietekmi Svētajā Romas impē
rijā, nodibināt tuvas, draudzīgas attiecības un iz
veidot savienību ar Brandenburgu.
Hercogam bija vēstnieki dažādos Eiropas gal
mos, īpaši Stokholmā, Varšavā, Kopenhāgenā,
Londonā, Parīzē un Madridē. 1654. gadā Jēkabs
ieguva Svētās Romas impērijas prinča titulu. Tajā
pašā gadā viņš nodibināja speciālu vēstniecību pie
Svētās Romas impērijas Rēgensburgas parlamenta,
jo centās nomainīt Kurzemes kā Polijas lēņa hercog
valsts statusu pret hercogistes piederību impērijai.
Līdz pat savam sabrukumam [1561. gadā] Livonijas
Konfederācija, ieskaitot Kurzemes teritoriju, nomi
nāli ietilpa Svētās Romas impērijā. Jēkabs tagad
mēģināja atkārtoti pievienoties impērijai.
Baltvāciešu vēsturnieks Matīsens (Mattiesen)
atzinis, ka hercoga centieni pievienoties Svētajai
Romas impērijai nesekmējās vienīgi dēļ impera
tora nereālistiskajām prasībām pēc naudas maksā
jumiem.[4]
Šī raksta autors nepiekrīt Matīsena viedoklim,
ka Jēkaba centieni pievienoties Svētajai Romas
impērijai nebija sekmīgi tikai lielo naudas mak
sājumu dēļ. Šāds hercoga ārpolitikas skaidrojums
šķiet kā pārāk vienkāršoti interpretēti vēstures
fakti. Nav pamata uzskatīt, ka Polija būtu bijusi
noskaņota atļaut Jēkabam nodot tās suverenitāti
pār Kurzemi Svētajai Romas impērijai. Pat nesa
līdzināmi ietekmīgākais Brandenburgas kūrfirsts
Georgs Vilhelms [Georg Wilhelm von Brandenburg,
1595–1640] panāca Austrumprūsijas atbrīvošanu
no Polijas virsvaras tikai pēc sarežģītas militāras un
diplomātiskas spēles, kurā viņš savienību ar Poliju
vispirms nomainīja uz Zviedriju un pēc tam savu
kārt uz Poliju. Turklāt Matīsens nav ņēmis vērā, ka
1654. gadā sākās karš starp Poliju un Krieviju, bet
1655. gadā – starp Poliju un Zviedriju. Pat ja Polija
būtu atbalstījusi hercoga Jēkaba centienus pievie
noties Svētajai Romas impērijai, hercogs pēc šo divu
karu izcelšanās vairs netiektos to darīt, jo impērija
nebija spējīga aizstāvēt mazo hercogisti pret agre
sīvo Zviedrijas politiku. Pēc poļu– zviedru kara
izcelšanās Jēkabs varēja cerēt saglabāt hercogistes
neitralitāti un neatkarību tikai ar Polijas atbalstu.

Ja tas būtu tikai jautājums par naudas maksāju
miem, atbrīvojot Kurzemi no Polijas vai Zviedrijas
ietekmes vai spiediena, hercogs būtu nekavējoties
pievienojies Svētajai Romas impērijai. Matīsens
pats ir uzsvēris, ka 1654. vai 1655. gadā Kurzeme
bija ļoti bagāta un plaukstoša valsts. Šajā laikā her
cogiste atradās savas ekonomiskās izaugsmes vir
sotnē, un hercogam nebūtu bijis grūti samaksāt
imperatora pieprasītos naudas maksājumus.
Tā kā Zviedrija bija dominējošā lielvara starp
Baltijas valstīm, īpaši Baltijas austrumu reģionā,
savā valdīšanas laikā hercogs Jēkabs apzinājās
Polijas aizsardzības nepieciešamību pret Zviedrijas
centieniem iegūt mazo hercogisti ar tās vērtīgajām
ostām. Zīmīgi, ka 1677. gada 3. augusta vēstulē
Francijas karalim [Luijam XIV] par koloniālajiem
jautājumiem Jēkabs uzsvēra, ka viņa Eiropas teri
torijas tikai no brīva prāta bija Polijas karaļa un
republikas aizsardzībā (il le s a s eulement volun tairement mi s s ou s la protec t ion du R oi, et
la re pu blique de Polog ne).[5]
Hercogs Jēkabs turpināja Ketleru dinastijas
tradīciju palielināt savu starptautisko ietekmi, slē
dzot laulības ar valdošajām dinastijām Eiropā.
Šajā ziņā Jēkabs bija ļoti veiksmīgs. Viņš ievēroja
Brandenburgas un tās kūrfirsta Frīdriha Vilhelma
pieaugošo ietekmi. 1645. gadā hercogs Jēkabs sa
derinājās ar Brandenburgas kūrfirsta māsu princesi
Luīzi  Šarloti.[6] Tā Kurzemes hercogs kļuva par
Brandenburgas kūrfirsta sabiedroto un izveidoja ali
ansi (savienību), kas bija viens no galvenajiem her
coga Jēkaba ārpolitikas principiem. Hercogs cerēja
saņemt Brandenburgas kūrfirsta atbalstu pret Poliju
un Zviedriju. Turpmākajos valdīšanas gados Jēkabs
centās saskaņot savu politiku ar kūrfirsta ārpolitiku.
Viņš ieviesa tradīciju cieši sadarboties ar Branden
burgu. Pēdējie Ketleri un otra Kurzemes hercogu
dinastija – Bīroni – sekoja hercoga Jēkaba paraugam
saglabāt ciešas attiecības ar Brandenburgu. Faktiski
Jēkabs cīnījās par savu Rietumu ievirzi, lai palieli
nātu starptautisko ietekmi.
Jau savas valdīšanas sākumā hercogs Jēkabs
centās uzturēt draudzīgas attiecības ar Transilvā
nijas prinčiem, īpaši ar Georgu I (1630–1648). Ar
Transilvānijas prinča starpniecību hercogs Jēkabs
vēlējās nodibināt tirdzniecības sakarus ar Turciju,
turklāt Jēkabam bija arī nopietni politiski apsvē
rumi uzturēt draudzīgas attiecības ar Transilvāni
jas valdniekiem.
Kopš ietekmīgā Polijas karaļa Stefana Bato
rija valdīšanas sākuma (1576–1586) Transilvāni
jas prinči bija ieinteresēti noslēgt personālūniju
starp Transilvāniju un Poliju–Lietuvu. Līdztekus
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 ersoniskajiem centieniem iegūt Polijas kroni
p
prinči vēlējās šādu savienību, lai nodrošinātos
ar spēcīgu sabiedroto pret Turciju. Kopš Stefana
Batorija laikiem savienība starp Poliju un Transil
vāniju nozīmēja stipru militāro spēku, jo Stefans
Batorijs bija sasniedzis noteiktus panākumus savos
militārajos centienos, pateicoties tam, ka Transil
vānijas karaspēks bija viņa rīcībā. Lai gan trans
ilvānieši nebija sevišķi ieinteresēti pievienoties
poļiem karā pret krieviem, viņi cerēja atrast spē
cīgu sabiedroto pret turkiem, jo arī Polijas dienvidu
daļu apdraudēja turki. Galu galā Transilvānija, gluži
tāpat kā Polija, pārstāvēja Eiropas kultūru pretstatā
Turcijas civilizācijai.
Tomēr bija viens šķērslis, kas traucēja izveidot
personālūniju starp Poliju un Transilvāniju hercoga
Jēkaba laikā. Tas bija reliģiskas nozīmes šķērslis,
jo lielākā daļa poļu bija katoļi, turpretim lielākā
daļa Transilvānijas iedzīvotāju – protestanti. Jau
kopš 1643. gada Georgs I centās nodrošināt per
sonālūniju ar Poliju. Pēc Polijas karaļa Vladislava IV
Vāsas (1632–1648) nāves Georgs I centās Polijā un
tās pārvaldītajās teritorijās izveidot savu atbalstī
tāju partiju. Viņš uzskatīja Polijas protestantus
par saviem dabiskajiem atbalstītājiem. Arī her
cogu Jēkabu viņš pieskaitīja saviem atbalstītājiem
ne tik daudz tāpēc, ka palīdzēja Jēkabam dibināt
tirdzniecības sakarus ar Turciju, bet gan tāpēc, ka
Kurzemes valdnieks bija protestants. Turklāt Polijas
protestantu līderis – Lietuvas Biržu kņazs Janušs
Radzivills – bija noslēdzis līgumu, kurā atzinis
Georga I tiesības uz Polijas troni. Kņazs Radzivills
bija rados ar Kurzemes Ketleru dinastiju kādas
laulības dēļ. Tiklīdz Transilvānijas princis saņēma
vēsti par Polijas karaļa Vladislava I nāvi 1648. gadā,
viņš nosūtīja savu diplomātisko pārstāvi Maiklu
Maiksu (Michael Mikes) uz Kurzemes hercogis
tes galvaspilsētu Mītavu [Jelgavu]. Maiksam bija
jānodrošina hercoga Jēkaba atbalsts Transilvānijas
princim Polijas karaļa vēlēšanās. Lai gan Kurzemes
hercogam kā neatkarīgam princim nebija tiesību
balsot Polijas karaļa vēlēšanās, tomēr viņam tajās
bija liela ietekme. Georgs I apzinājās pieaugošo her
coga Jēkaba reputāciju Polijā. Tas bija Jēkaba lielo
diplomātisko un komerciālo aktivitāšu rezultāts.
Kā kandidātu Polijas tronim Georgs I izvir
zīja savu jaunāko dēlu Sigismundu. Viņam šķita,
ka tādā gadījumā būtu mazāka opozīcija, jo Sigis
munds nebija tik izteikts protestants kā tēvs. Lai
gan hercogs Jēkabs pats bija ieinteresēts atbalstīt
Transilvānijas princi, viņš apzinājās, ka nespēj to
izdarīt. Kurzemes hercogs informēja Transilvānijas
diplomātisko pārstāvi, ka nav iespējams atbalstīt
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Transilvānijas princi vēlēšanās. Hercogs saprata,
ka nelaiķa Polijas karaļa brālim Janam Kazimiram
[Janam II Kazimiram Vāsam] ir lielākas izredzes
iegūt Polijas troni, jo viņu atbalstīja arī Zviedrijas
karaliene Kristīne. Tā kā Zviedrija bija spēcīga liel
valsts, Kurzemei kā mazai bufervalstij bija pārāk
riskanti pretoties Zviedrijas gribai, ko atbalstīja
ietekmīgi poļu augstmaņi. Transilvānieši pilnībā
izprata Kurzemes hercoga situāciju. Lai gan Kurze
mes hercogs atteicās atbalstīt Transilvānijas princi
Polijas karaļa vēlēšanās, sirsnīgās attiecības starp
hercogu Jēkabu un Transilvānijas prinčiem sagla
bājās.[7]
Ja tas būtu bijis viņa spēkos, hercogs Jēkabs
gandrīz noteikti būtu atbalstījis Transilvānijas
prinčus. Viņu atrašanās Polijas tronī būtu vis
maz mazinājusi katoļu ietekmi Kurzemē. Turklāt
Transilvānijas princis Polijas tronī veltītu vai
rāk laika savam valdījumam nekā Polijai. Tāda
Transilvānijas prinča nosliece kopā ar pateicību
hercogam Jēkabam par iepriekšējo atbalstu vēlē
šanās dotu labu iespēju Jēkabam ne tikai mazināt
Polijas ietekmi Kurzemē, bet arī izbeigt šīs valsts
virsvaru pār Kurzemi. Tomēr Georga I neveiks
mīgais mēģinājums ielikt savu dēlu Sigismundu
Polijas tronī parādīja, ka Zviedrijas pārsvars Baltijas
reģionā ir lielāks drauds Kurzemes neatkarībai
nekā Polijas–Lietuvas spēka mazināšanās. Polijas
karaļa vēlēšanas 1648. gadā skaidri apliecināja, ka
Zviedrija bija ieinteresēta aizkavēt Polijas militārā
spēka palielināšanos, ja tā dibinātu personālūniju
ar Transilvāniju. Lai gan nelaiķa Polijas karaļa brā
lis Jans II Kazimirs Vāsa nekādā ziņā nebija drau
dzīgs Zviedrijai, zviedri labāk vēlējās redzēt Polijas
tronī viņu nekā Transilvānijas Sigismundu.
Ja būtu bijis spēku līdzsvars starp Poliju un
Zviedriju, nevis Zviedrijas pārsvars Baltijas reģionā,
hercogs Jēkabs būtu panācis pilnīgu neatkarību no
Polijas, īpaši ņemot vērā viņa savienību un militāro
sadarbību ar Brandenburgas kūrfirstu, ar kņazu
Radzivillu un ar grupu ietekmīgu Polijas augst
maņu. Jēkaba diplomātiskās darbības bija vērstas
uz to, lai sniegtu atbalstu jebkuram kandidātam
uz Polijas troni, kurš būtu noskaņots mazināt vai
vispār pārtraukt Polijas virsvaru Kurzemē.
Šī raksta autors domā – vai nu hercoga Jēkaba
centieni ietekmēt Polijas karaļa vēlēšanas, lai gūtu
labumu no tām, nebija sekmīgi tāpēc, ka spēcīgā
Zviedrija izdarīja spiedienu uz Poliju, vai arī Jēkabs
vienkārši baidījās, ka gadījumā, ja tiktu panākta
hercogistes pilnīga neatkarība no Polijas, Kurzeme
bez Polijas aizsardzības tiktu pakļauta daudz sma
gākai Zviedrijas ietekmei un kundzībai.
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Hercoga Jēkaba
starptautiskā prestiža
augstākais punkts
Jēkabs izmantoja savā labā Ukrainas sacelša
nos pret Poliju 1648. gadā. Divas Polijas armijas
bija sakautas Ukrainā. Šajā kritiskajā momentā,
1648. gada 20. maijā, Polijas karalis Vladislavs IV
Vāsa (1632–1648) nomira. Pēc dažiem mēne
šiem Polijas Seims ievēlēja Janu II Kazimiru Vāsu
(1648–1668) par Polijas karali. Laikā, kad nebija
valdnieku, Polijā valdīja liels haoss. Hercogs Jēkabs
to veiksmīgi izmantoja. Trīs Polijas vasaļu prinči –
Brandenburgas, Kurzemes un Biržu (Lietuvā) vald
nieki – apvienoja pūliņus, lai ar ieročiem atbalstītu
savus pretendentus uz Polijas troni. Brandenburgas
kūrfirsts apsolīja 12 000 karavīru, hercogs Jēkabs –
6000, bet Lietuvas Biržu valdnieks Radzivills –
5000 karavīru. 1648. gada septembrī Kurzemes
hercogs parakstīja Garantijas līgumu ar sabiedro
tajiem Polijas Seimā un Senātā. Vienošanās pare
dzēja, ka Kurzemē Jēkabs vada 5000 karavīru lielu
armiju, kurā ietilpst viņa zemnieki un 3000 poļu
karavīru. Tomēr Jaunais Polijas karalis Jans II
Kazimirs Vāsa anulēja šo bīstamo līgumu.[8] Īstais
hercoga Jēkaba iemesls bija panākt pilnīgu neatka
rību no Polijas, iesaistoties bruņotās darbībās Polijā
un palīdzot risināt tās iekšējos konfliktus. Kādu
brīdi hercogs bija tuvu sava plāna īstenošanai.
Štumdorfas pamiers starp Poliju un Zviedriju pare
dzēja sasaukt miera konferenci, lai panāktu stabilu
mieru starp abām valstīm un izvairītos no postoša
kara. Hercogs Jēkabs paredzēja, ka jauna kara gadī
jumā būtu grūti noturēt Kurzemes neitralitāti.
Viņš veltīja visu savu enerģiju tam, lai Polija un
Zviedrija vienotos un lai neizceltos karš starp abām
valstīm. 1647. gadā hercogs panāca rakstveida vie
nošanos ar Zviedrijas karalieni Kristīni, kurā viņa
atzina Kurzemes neitralitāti.[9] Hercoga Jēkaba
prestižs pieauga, kad Polija un Brandenburga lūdza
Kurzemes palīdzību, lai apspiestu dumpi Ukrainā.
Jēkabs nosūtīja savu karaspēku uz Poliju, izman
toja Polijas nemierīgo situāciju Ukrainā un mudi
nāja Franciju, Angliju, Brandenburgu, Holandi un
Venēciju sasaukt Polijas un Zviedrijas miera kon
ferenci.[10]
Hercogam Jēkabam izdevās sasaukt šo miera
konferenci. 1649. gada 20. maijā Francijas karalis
Luijs XIV nosūtīja viņam vēstuli, kurā informēja,
ka Zviedrija ir lūgusi Francijas karaļa starpniecību.
Karalis apsolīja hercogam – ja Polija apstiprinās

dalību, viņš nosūtīs vēstniekus uz hercoga izvēlētu
miera konferences vietu.[11]
Pēc ilgām diskusijām miera kongress sapulcējās
1651. gadā Lībekā (Lübeck), Šlēsvigā–Holšteinā. Pēc
dažām nedēļām kongress cieta neveiksmi, jo Polijas
delegāti uzskatīja, ka Polijas karalis var saglabāt
Zviedrijas karaļa titulu. Zviedru delegāti aicināja po
ļus atsacīties no šī titula. Kongresa priekšsēdētājs,
Francijas pārstāvis T. M. Šanuts (Chanut), Kurzemes
kanclers fon Felkerzāms (Foelkersam) un Augstākās
hercoga padomes loceklis Vildenau centās samie
rināt Poliju un Zviedriju strīdīgajos jautājumos.
Panāca vienīgi to, ka Polijas un Zviedrijas pār
stāvji piekrita turpināt kongresu Lībekā 1652. gada
10. aprīlī. Hercoga Jēkaba delegāti pierādīja sevi kā
spējīgus diplomātus un iemantoja citu kongresa
delegātu uzticību. Kongress ar daudziem pārtrau
kumiem turpinājās līdz 1653. gada februārim, bet
bez rezultātiem. Kongresa pārtraukumos, tāpat arī
vēlāk, hercogs Jēkabs nosūtīja kancleru [G. F. fon]
Felkerzāmu uz Poliju, Zviedriju un Krieviju, lai
panāktu miera līgumu starp Zviedriju un Poliju.
1655. gada 16. janvārī Polija atzina Kurzemes neit
ralitāti. 1655. gada 17. jūnijā Krievijas cars Aleksejs
[I Romanovs, 1629–1676] arī atzina Kurzemes
neitralitāti.[12] Kā jau minēts, 1654. gada dum
pis Ukrainā izraisīja karu starp Krieviju un Poliju.
Krievijas karaspēks gāja cauri Kurzemes austrumu
daļai, lai nokļūtu Lietuvā. Pēc Kurzemes neitralitā
tes atzīšanas Krievija pieprasīja, lai hercogs Jēkabs
atsauc karaspēku no Ukrainas. Hercogs Jēkabs
atsauca savu karaspēku, un krievi pārstāja šķērsot
Kurzemes austrumu daļu. Tā Kurzeme saglabāja
neitralitāti poļu–krievu karā.[13]
Šo neitralitāti panāca kopā ar Brandenburgu,
kuras kūrfirsts apsvēra iesaistīšanos poļu–krievu
karā Krievijas cara Alekseja I pusē, lai novērstu
Polijas kundzību Austrumprūsijā. Galu galā kūr
firsts aicināja savu svaini hercogu Jēkabu saglabāt
neitralitāti poļu–krievu karā.[14]
Izņemot tendenci ārpolitikā sadarboties ar
savu svaini, hercogam Jēkabam bija neviltota inte
rese saglabāt savas hercogistes neitralitāti. Lai gan
krievu karaspēks bija šķērsojis Kurzemes austrumu
teritoriju, hercogs Jēkabs nebūtu neko ieguvis,
atbalstot Poliju šajā karā.
Kaut arī karš starp Poliju un Zviedriju bija
nenovēršams, hercogs Jēkabs nepalielināja savu
armiju. Visu naudu viņš ieguldīja rūpniecībā un
koloniālajos pasākumos. Pēc Anglijas–Holandes
kara sākšanās 1653. gadā hercogs Jēkabs noslēdza
neitralitātes līgumu ar Holandi.[15] Šī  vienošanās
viņam bija ļoti svarīga, jo aizsargāja Kurzemes
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tirdzniecību pa jūru ar citām valstīm, īpaši ar her
coga kolonijām. Tomēr Holande centās traucēt her
coga kuģiem, pārkāpjot līguma nosacījumus.

Attiecības ar Angliju
Jau kopš valdīšanas sākuma hercogs Jēkabs,
sekojot sava tēva hercoga Vilhelma fon Ketlera
paraugam, uzturēja draudzīgas attiecības ar Anglijas
Stjuartu (Stuart) dinastiju. Pat kā kroņprincis viņš
centās nodibināt labas attiecības ar Anglijas karali
Čārlzu I Stjuartu [1600–1649, Skotijas, Īrijas un
Anglijas karalis 1625–1649]. Jēkabs jutās parādā
Stjuartiem par atbalstu hercoga troņa iegūšanā.
Tādēļ viņš atbalstīja Stjuartus Anglijas pilsoņu
karā. Anglijas karalis Džeimss I Stjuarts [1566–
1625, Skotijas karalis 1567–1625, Anglijas un
Īrijas karalis 1603–1625] savulaik piešķīra her
cogam Vilhelmam 400 mārciņu pensiju par kādu
pakalpojumu, ko Vilhelms bija izdarījis Anglijas
karalim. Tomēr pēc pāris gadiem Anglijas karalis
pārstāja maksāt pensiju. Hercogs Jēkabs atgādi
nāja par savām tiesībām iegūt šo naudu, ko karaļi
Džeimss I un Čārlzs I neizmaksāja Jēkaba tēvam
hercogam Vilhelmam, kurš nomira 1640. gadā.
Hercogs Jēkabs aizsūtīja divus sūtņus kā pie
klājīgu atgādinājumu par nesamaksāto parādu.
Viens bija majors Georgs Firkss (Fircks), bet otrs –
Johans Flugels (Flugel). Karalis Čārlzs I uzņēma
G. Firksu, izrādot viņam lielu godu. Anglijas kara
lis atzina neizmaksātās pensijas parādu un apso
līja to samaksāt. Čārlzs I uzdāvināja G. Firksam
zelta ķēdi un piekrita nosūtīt savu vēstnieku seru
Džonu Kočranu (Sir John Cochran) uz hercogistes
galvaspilsētu Mītavu [Jelgavu]. Hercogs Jēkabs
arī uzdāvināja Anglijas sūtnim zelta ķēdi, un abi
apmainījās ar solījumiem, taču parāds tā arī palika
nenomaksāts.[16]
Hercogs Jēkabs aktīvi atbalstīja karali Čārlzu I
Anglijas Pilsoņu kara laikā. Viņš nosūtīja karavīrus,
munīciju un pārtikas krājumus. Vēstures dokumen
tos ir minēts, ka Kurzeme nosūtīja Čārlzam I sešus
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labi aprīkotus karakuģus, lielu kravu ar graudiem,
šaujampulveri, musketes un lielgabalus. 1649. gadā
nesamaksātais rēķins bija 74 584 mārciņas. Šo
summu hercogs Jēkabs pilnīgi noteikti zaudēja, at
balstot rojālistus [monarhijas atbalstītājus], jo nav
nekādu ierakstu par šī parāda atmaksāšanu.[17]
Pēc karaļa Čārlza I sodīšanas ar nāvi Kurzemes
hercogs turpināja atbalstīt Stjuartu dinastiju, kādu
laiku risināja sarunas un sniedza palīdzību mar
ķīzam Montrozam (Montrose). Tomēr Jēkabs drīz
pārliecinājās, ka viņš atbalsta nepareizo pusi,
un nodibināja attiecības ar Anglijas republiku
(Commonwealth).[18]
Hercoga Jēkaba motivējošie faktori, kas viņam
lika piedalīties Anglijas pilsoņu karā, atbalstot
Stjuartus, nav īsti skaidri. Izskatās, ka Jēkabs jutās
parādā Stjuartiem par palīdzību troņa iegūšanā.
Nav šaubu, ka hercogs Jēkabs, atbalstot Stjuartus
Anglijas pilsoņu karā, cerēja stiprināt savu starp
tautisko ietekmi, jo tāda bija viņa ārpolitikas ie
zīme. Hercoga stingrā tieksme pēc likumības un
morāles lika viņam nosodīt jaunos Anglijas vald
niekus kā karaļa slepkavas. Tāpēc Jēkabs atbalstīja
Stjuartus ilgāk, nekā tas bija viņa interesēs.
Hercoga Jēkaba koloniālā politika bija sva
rīgs iemesls, lai uzturētu draudzīgas attiecības ar
Angliju. Kurzemes valdnieks bija ieinteresēts, lai
Anglija atzītu viņa īpašumtiesības uz Tobāgo. Ir
tikai loģiski, ka hercogs Jēkabs uzturēja draudzī
gas attiecības ar Angliju – hercogs vēlējās, lai viņa
ārzemju tirdzniecība un kuģniecība spētu konkurēt
ar naidīgo Holandi.
Kurzemes valdnieks mēģināja pakāpeniski nor
malizēt attiecības ar [Anglijas lordu protektoru] Oli
veru Kromvelu (Oliver Cromwell). Kad O. Kromvels
karoja ar Holandi un Spāniju, Hercogs Jēkabs saska
tīja iespēju uzlabot šīs attiecības. Kad 1654. gadā
hercoga Jēkaba jūras flote bija spēcīgāka nekā jeb
kad agrāk, Kromvelam likās pievilcīgi parakstīt
neitralitātes līgumu ar hercogu Jēkabu. 1654. gada
28. augustā O. Kromvels nosūtīja hercogam Jēka
bam neitralitātes un aizsardzības vēstuli. Doku
ments garantēja drošību, atbrīvošanu un neitralitāti
hercogam Jēkabam.
Vēstules teksts bija šāds:

“Anglijas, Skotijas, Īrijas republikas lords protektors Kromvels visiem mūsu admirāļiem,
ģenerāļiem, gubernatoriem, pulkvežiem un ierēdņiem, tāpat kā visiem mūsu vēstniekiem,
iedzīvotājiem, pārstāvjiem un ministriem, un visiem pārējiem ar šo dokumentu saistītajiem, ar šo
dokumentu paziņojam, ka, ievērojot šo vēstuli, augstais princis Livonijā, Kurzemes un Zemgales
hercogs Jēkabs, līdz galam drīkst garantēt saviem cilvēkiem un pavalstniekiem mieru un drošību,
un laikus pasargāt tos no posta un nelaimēm, kas varētu nākotnē rasties. Viņš ir lūdzis mūs
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garantēt drošību, atbrīvošanu un neitralitāti pilnā un plašā formā. Mēs esam taisnīguma vadīti,
izpildot šo lūgumu, un ar brīvu gribu garantējam drošību, atbrīvošanu un neitralitāti. Visiem un
ikvienam, kas ir iesaistīti šīs republikas darbībā, jārespektē un jāciena Kurzemes un Zemgales
hercogs Jēkabs ar visām viņam piederošajām teritorijām, īpašumiem un iedzīvotājiem, jāļauj tiem
brīvi dzīvot un darboties, bez iejaukšanās viņu tirdzniecībā un komercijā gan uz sauszemes, gan
jūrā, visās vietās izturēties pret viņiem kā draugiem un ļaut viņiem izbaudīt priekšrocības no mūsu
drošības, aizsardzības un neitralitātes. Turklāt mēs pavēlam visiem mūsu vēstniekiem, iedzīvotājiem,
deputātiem un ministriem, kuriem visos gadījumos vajag atbalstīt hercogu Jēkabu ar padomiem,
gudrību un savām tiesībām. Visbeidzot mēs pavēlam, ka šī dokumenta apstiprinātām kopijām kopā
ar hercoga Jēkaba vēstuli jābūt vienādām ar oriģinālu. Par pierādījumu visiem solījumiem mēs ar
savu pašu roku parakstām šīs vēstules oriģinālu un apzīmogojam ar Anglijas zīmogu.
Izdots mūsu Vestminsteras galmā 1654. gada 28. augustā.”
[“Oliver Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland & Ireland Etc. To all
& singular Our Admirals, Generals, Governors, Collonels, Captains, and Officers, as also to
all and every Our Ambassadors, Residents, Deputies, and Publike Ministers, and all Others
herein concerned, We by these presents declare and signifie, That whereas the most high
Prince and Lord J a m e s in L i v o n i a, Duke of C u r l a n d and S e m i g a l l, To the end he
might provide for the peace and safety of his People and Subjects, and timely secure them
from the troubles, and calamities which might hereafter ensue, hath by the noble Gentleman
J o h n B r e t t i s l a w M i s l i k, Baron of H i r s s o f, his Agent and Minister, beseeched Us
to grant him Our Letters of S a f e g u a r d, E x e m p t i o n and N e u t r a l i t y in full and
ample form. We being moved with the Justice and equity of his request, have freely given
and granted the said S a f e g u a r d, E x e m p t i o n and N e u t r a l i t y as desired, wherfor our
Will and Command is, That all & singular imployed in the services of this Commonwealth
of what quality and condition soever they be, do quietly permit and suffer the aforesaid
Prince and Lord J a m e s in L i v o n i a Duke of C u r l a n d and S e m i g a l l, together with all
his Dukedomes, Territories and Dominions, and all thereto belonging, as also his Subjects
and Inhabitants to live and act, without impeachment of Molestation, and freely to use and
exercise their Trade and commerce, both at Land at Sea, and in all places to treat them as
Friends, and without let, or hurt to suffer them to use and enjoy the benefit of this Our
safeguard, under pain of our displeasure. Furthermore, We command all and singular Our
Ambassadours, Residents, and Deputies, and all Others, Our publike Ministers, who now
are or shall hereafter be constituted such, that upon all just occasions being hereunto requi
red, they by their Counsel, Authority, and Wisdom be assistant to the aforesaid Prince and
Lord in the defending and maintaining this Our safeguard according to the contents thereof.
Lastly, we command that attested copies of this present writing, produced together with the
aforesaid Prince his Letters of safe conduct, which he shall from time to time grant to his
Subjects be of equal credit and authority with the original. In witness of all and singular
the promises, we have signed with Our own hand, these Our Letters patents, and caused
the great Seal of England to be affixed.
Given at Our Court at Westminster, the 28 of August, in the year 1654.”] [19]
1657. gadā hercogs Jēkabs noslēdza ļoti iz
devīgu tirdzniecības un kuģniecības līgumu ar
O. Kromvelu.
Kompetentais baltvāciešu vēsturnieks Heincs
Matīsens uzsvēris, ka šī līguma parakstīšana bija
viens no lielākajiem hercoga Jēkaba diplomātis
kajiem sasniegumiem, īpaši ņemot vērā faktu, ka

O. Kromvels ļoti stingri lika ievērot kuģošanas līgu
mus.[20]
1654. gadā noslēgtais neitralitātes līgums
un 1657. gadā noslēgtais tirdzniecības līgums ar
Angliju ir uzskatāmi par hercoga Jēkaba starp
tautiskās ietekmes un prestiža augstāko punktu.
Lai gan Anglijas diktatoram [Kromvelam] nebija
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simpātiju pret Stjuartu radinieku un atbalstī
tāju [Jēkabu], viņš apzinājās, ka savu politisko
mērķu labā ir izdevīgi noslēgt līgumus ar hercogu
Jēkabu kā līdzvērtīgu partneri. Hercoga Jēkaba
flotes spēks bija faktors, ko O. Kromvels ņēma
vērā saistībā ar Anglijas kariem pret Spāniju un
Holandi. Tomēr Anglijas diktators, tāpat kā citi
Rietumeiropas valdnieki, pārvērtēja Kurzemes her
cogistes militāro spēku.

Hercoga Jēkaba ārpolitika
pēc zviedru-poļu kara
sākuma 1655. gadā
Zviedru–poļu kara sākumā, 1655. gadā, hercogs
Jēkabs bija nonācis sarežģītā situācijā. Novājinātie
poļi un lietuvieši nebija tik spēcīgi, lai aizstāvētu
Kurzemi pret iespējamo Zviedrijas iebrukumu.
Poļi joprojām cerēja pārvērst gandrīz neatkarīgo
hercogisti par Polijas administratīvo provinci.
Krievi uzskatīja Kurzemi par Livonijas sastāvdaļu
un cerēja piespiest hercogu Jēkabu atzīt Krievijas
virsvaru pār Kurzemi. Zviedrijas karalis Kārlis X
(Karl X Gustav) kā Livonijas galva arī izvirzīja pra
sību attiecībā uz Kurzemi.
Zviedrijas karalim bija vairāki iemesli, kāpēc
viņš vēlējās okupēt Kurzemi. Kā bufervalsts starp
Zviedriju un Poliju hercogiste aizkavēja Kārļa X
militāros plānus. Kurzemes valdnieka spējas un
tirdzniecības aktivitātes radīja neizdevīgu situā
ciju zviedru komercdarbībai Rīgā. Turklāt hercogs
Jēkabs bija nodibinājis spēcīgu floti Baltijas jūrā,
kuru zviedri uzskatīja par savu privāto ezeru.
Jēkabs cerēja, ka karš starp viņa kaimiņiem
dos hercogam iespēju kļūt pilnīgi neatkarīgam
no Polijas un ka Kurzemes neitralitāte veicinās
Krievijas un Polijas komercdarbības pārvietoša
nos uz Kurzemi. Turklāt hercogs vēlējās pievie
not Kurzemes hercogistes teritorijai autonomo
Piltenes apgabalu un dažas teritorijas Lietuvas rie
tumos. Zviedrijas karalis Kārlis X centās sasniegt
savus mērķus vispirms ar militāru spēku, bet her
cogs Jēkabs – ar diplomātiskām pārrunām. Tomēr
Kurzemes valdniekam trūka militāra spēka. Viņš
pat bija pieļāvis iespēju, ka varētu zaudēt herco
gisti, un laikus pret to nodrošinājās – noslēdza
komerciālu līgumu ar Luiju XIV un iegādājās nekus
tamos īpašumus Francijā, kur viņš varētu dzīvot
Kurzemes atņemšanas gadījumā. Zviedru–poļu
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kara laikā hercogs Jēkabs kā Svētās Romas impē
rijas princis panāca no imperatoru tiesības pieda
līties Svētās Romas impērijas parlamentā. Tādā
veidā hercogs Jēkabs nodrošināja sev Vāciju un
Franciju kā iespējamo patvērumu ar visām privi
leģēta pavalstnieka tiesībām.[21]
1654. gadā Zviedrijas karaliene Kristīne atkā
pās no troņa. Pretēji priekštecei jaunais Zviedrijas
karalis Kārlis X atteicās rakstveidā atzīt Kurzemes
neitralitāti. 1655. gadā Hercogs Jēkabs nosūtīja
savu kancleru G. F. fon Felkerzāmu uz Zviedriju,
pārliecināt Kārli X atzīt Kurzemes neitralitāti.
Felkerzāms novēroja Zviedrijas militāro gatavoša
nos un bija pārliecināts, ka karš ir nenovēršams.
Kārlis X atteicās parakstīt neitralitātes līgumu, bet
deva neskaidrus mutvārdu solījumus Felkerzāmam
par labu Kurzemei.
1655. gada vasarā Zviedrijas karaspēka daļas
no Pomerānijas iebruka Polijā. Kārlis X paslu
dināja, ka viņš nekaro pret Poliju, bet tikai pret
karali Janu II. Sešpadsmit tūkstoši Polijas karavīru
pameta karaļa armiju, un 1655. gada 30. augustā
zviedri ieņēma Varšavu.
Zviedrijas karalis Kārlis X centās pārliecināt
Kurzemi un Lietuvu atzīt Zviedrijas aizbildnie
cību. 4. augustā Zviedrijas karaļa delegāts nosūtīja
vēstuli hercogam Jēkabam. Vēstulē bija ierosināts
atzīt Zviedrijas aizbildniecību, apsolīt neatbalstīt
Zviedrijas ienaidniekus, atļaut Zviedrijai kom
plektēt armiju Kurzemē, atdot Bausku Zviedrijai
un ieviest īpašu kara nodokli, kuru Kurzeme mak
sātu Zviedrijai.
Kurzeme bija ļoti sarežģītā situācijā. Lietuvas
lielkņazistes armija pretojās zviedriem. Krievijas
armijas daļas atradās Lietuvas austrumos un lat
viešu Livonijā. kas bija Polijas province. Hercogs
Jēkabs atbildēja zviedru delegātam Helmsam
(Helms), ka saistībā ar Lietuvas un Krievijas armijas
gatavošanos Zviedrijas priekšlikuma  pieņemšana
iznīcinātu Kurzemi, jo Kurzemes robežas bija
atvērtas un neaizsargātas.
Hercogs uzsvēra, ka viņš joprojām legāli bija
Polijas vasalis. Viņš arī pieprasīja atzīt Piltenes auto
nomā apgabala neitralitāti. 1655. gada 9. septem
brī Zviedrija nosūtīja savu kancleru Skiti (Skytte)
uz hercogistes galvaspilsētu Mītavu. Skite pieprasīja
Jēkabam atzīt Zviedrijas aizbildniecību, jo, kā viņš
apgalvoja, Polijai nebija izdevies aizstāvēt Kurzemi
no nenovēršamā Krievijas iebrukuma.[23]
Skites uzdevums bija pārliecināt hercogu
Jēkabu, nelietojot draudus, jo zviedri risināja tādas
pašas pārrunas ar Brandenburgas kūrfirstu. Zviedri
bija ieinteresēti noslēgt aliansi ar kūrfirstu, kas
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bija hercoga Jēkaba sabiedrotais. Skite arī prasīja
atļauju Zviedrijas karaspēkam šķērsot Kurzemi, lai
uzbruktu krieviem un poļiem. Bija skaidrs, ka gadī
jumā ja hercogs Jēkabs atzītu Zviedrijas virsvaru,
Holande pārņemtu viņa kolonijas un uzbruktu viņa
kuģiem. Turklāt Svētās Romas impērijas valdnieks
pret Poliju izturējās draudzīgi. Bez tam, Zviedrijas
virsvaras atzīšana novestu pie Krievijas iebrukuma
Kurzemē.
Ievērojot šos apstākļus, hercogs Jēkabs attei
cās pieņemt Zviedrijas virsvaru vai citus piedāvāju
mus.[24] Kurzemes muižnieki baidījās sanaidoties
ar Poliju, ko viņi atbalstīja, jo uzturēja draudzīgas
attiecības ar Polijas muižniekiem, kas dominēja pār
parlamentu un karali. Jēkabs piedāvāja Kārlim X
50 000 dālderu aizdevumu, jo tādā veidā cerēja
apmierināt agresīvo Zviedrijas karali. Kurzemes
hercogs jutās stiprinājis savu pretestību Zviedrijas
mēģinājumiem iegūt varu Kurzemē, jo bija noslē
dzis aliansi ar sievasbrāli Brandenburgas kūrfirstu.
[25]
Zviedru Livonijas gubernators Magnuss Gābriēls
Delagardi (Delagardi) saprata, ka Skite savās prasībās
ir aizgājis par tālu. 1655. gada 20. septembrī viņš
un Skite atsāka pārrunas ar hercoga Jēkaba aug
stāko padomnieku. Hercogs piekāpās zviedriem
tikai vienā punktā. Kurzemes valdnieks piedā
vāja zviedriem izmantot īpašu koridoru Kurzemē,
lai Zviedrijas karaspēks varētu pārvietoties uz
Lietuvu. 1655. gada beigās situācija Kurzemē kļuva
vēl nedrošāka, jo Brandenburgas kūrfirsts pievie
nojās zviedriem.[26]
1656. gada 26. februārī Skite iesniedza her
cogam Jēkabam ultimātu atzīt Zviedrijas virs
varu.[27] Šoreiz Kurzemes valdniekam nācās
piekrist. Tomēr hercogs Jēkabs izvirzīja arī savas
prasības. Viņš pieprasīja Piltenes autonomā apga
bala, Sāmsalas, visa Daugavas kreisā krasta un
daļas no zviedru Livonijas pievienošanu Kurzemes
hercogistei. Zviedri nepiekrita nevienam hercoga
noteikumam un pieprasīja, lai viņš atdod zvied
riem visas Kurzemes ostas un kuģus.[28] Tomēr
negaidīta zviedru sakāve Lietuvā izglāba hercogu
Jēkabu no pilnīgas kapitulācijas. Sakautais zviedru
karaspēks lielā nekārtībā atkāpās cauri Kurzemei
uz Livoniju.[29]
Pēc zviedru sakāves Lietuvā lielākā daļa Piltenes
muižnieku bija gatavi apvienoties ar Kurzemi, jo
1655. gadā zviedri bija okupējuši Pilteni. Tā kri
tiskā brīdī 1656. gadā hercogs Jēkabs varēja pie
vienot Piltenes apgabalu Kurzemes hercogistei.[30]
Kā iepriekš minēts, Piltenes apgabals bija auto
noma Polijas teritorija.

1656. gada martā arī Krievija pievienojās koa
līcijai pret zviedriem. Karalis Kārlis X bija spiests
atzīt Kurzemes neitralitāti un apvienošanos ar
Piltenes apgabalu. 1656. gada vasarā Krievijas cara
Alekseja I karaspēks iebruka Livonijā un aplenca
Rīgu. Cara vēstnieks Bogdanovs centās pārliecināt
hercogu Jēkabu un Brandenburgas kūrfirstu atzīt
Krievijas cara virsvaru (sizerenitāti). Tajā pašā laikā
cars centās pārliecināt Dānijas karali pievienoties
koalīcijai pret zviedriem. Cars pat mēģināja pār
liecināt Kurzemes hercogu apvienot savu floti ar
Dānijas floti. Kurzemes valdnieks vērsās pēc palī
dzības pie Svētās Romas imperatora Ferdinanda III,
lai viņš ietekmētu caru respektēt Kurzemes neit
ralitāti.[31]
1656. gada 5. septembrī Kurzemes hercogs
un Brandenburgas kūrfirsts nosūtīja pie Krievijas
cara savus pilnvarotos pārstāvjus ar rīkojumiem
pretoties viņa agresīvajiem plāniem Kurzemē un
Brandenburgā. Cars Aleksejs I pārliecinājās, ka
nav iespējams paplašināt Krievijas varu Baltijā.
Kurzemes valdnieka pilnvarotais G. F. fon Felker
zāms panāca neitralitātes līguma pagarināšanu,
bet Brandenburgas kūrfirsta pilnvarotais parakstīja
sadraudzības un neitralitātes līgumu ar caru.[32]
Aleksejs I veltīgi centās ietekmēt hercogu, lai viņš
pārliecinātu Rīgas birģerus padoties krieviem.
Par spīti tam, zviedri vainoja hercogu Jēkabu, ka
Krievija iebrukusi Livonijā un Igaunijā. Zviedri
jas karalis Kārlis X ņēma ļaunā Kurzemes herco
gienes un Brandenburgas kūrfirsta māsas Luīzes
Šarlotes (Luise Charlotten) diplomātiskās darbības.
1656. gada 16. martā Kurzemes hercogiene nosū
tīja vēstuli Brandenburgas kūrfirstam. Viņa cen
tās pārliecināt Georgu Vilhelmu pamest aliansi ar
Zviedriju un izveidot savienību ar Poliju. 1656. gada
vasarā Lietuvas karaspēka virspavēlnieks Gonsiev
skis aicināja Luīzi Šarloti būt par Polijas karaļa
un  Brandenburgas kūrfirsta starpnieci. Kurzemes
hercogienei bija stingra nostāja pret zviedriem.[33]
1656. gada 23. oktobrī viņa nosūtīja Brandenbur
gas kūrfirstam svarīgu vēstuli. Luīze Šarlote infor
mēja savu brāli, ka Polijas karalis vēlas atjaunot
draudzīgās attiecības un Gonsievskis lūdzis viņu
būt par starpnieci. Hercogiene izteica pārliecību,
ka Brandenburga būtu interesēta noslēgt mieru, lai
novērstu Polijas sabrukumu. Luīze Šarlote infor
mēja kūrfirstu, ka Krievijas cars pilnvarojis hercogu
Jēkabu risināt miera sarunas starp Poliju un Krie
viju. Hercogiene arī pavēstīja, ka miera nenoslēg
šanas gadījumā cars draudējis nežēlot ne Poliju, ne
Zviedriju.[34]
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No vienas puses, vēstule klāji parāda Luīzes
un Jēkaba bailes par Polijas sabrukumu, pēc kura
Zviedrija iegūtu valdošo lomu Baltijas reģionā.
Izskatās, ka hercogs Jēkabs deva priekšroku vaļīgai
Polijas virsvarai nekā ļoti apgrūtinošai Zviedrijas
sizerenitātei pār Kurzemi. Šis liekas pamata iemesls
hercoga Jēkaba diplomātijai, kas bija vērsta pret
zviedriem. Jēkaba aktīvās ārpolitikas nopelns bija
tāds, ka viņš samazināja Polijas ietekmi Kurzemē
līdz tikai teorētiskai virsvarai. Bija paredzams, ka
Zviedrijas uzvaras gadījumā hercogs Jēkabs zau
dētu savu politisko neatkarību un pieaugošo starp
tautisko prestižu.
No otras puses, vēstule izteica Luīzes Šarlotes
bailes no krievu ietekmes. Patiesībā hercogs Jēkabs
bija viens no pirmajiem Eiropas valdniekiem, kurš
saskatīja Krievijas bīstamo tendenci virzīties uz
Rietumiem. Jēkabs vēlējās novērst Krievijas iebru
kumu Kurzemē, ja tas vispār bija iespējams. Viņa
augstākais mērķis bija uzcelt Rietumu civilizāci
jas sienu starp Krieviju un Kurzemi. Tā bija tikai
politiskā loģika, ka Jēkabam vajadzēja būt spēcīgai
Brandenburgas nosliecei – gan dēļ politiskiem, gan
kultūras iemesliem. Ar Brandenburgas kūrfirsta
atbalstu viņš cerēja ne tikai palielināt savu starp
tautisko prestižu, bet arī panākt pilnīgu neatkarību
no Polijas.
Hercogienes vēstule noveda pie trīs mēnešu
pamiera starp Brandenburgas kūrfirstu un Lietu
vas lielkņazisti. Tomēr 1656. gada 20. novembrī
Brandenburgas kūrfirsts parakstīja vienošanos ar
Zviedriju. Atbilstoši līgumam Zviedrija atzina Bran
denburgas virsvaru pār Austrumprūsiju. Kūrfirstam
bija jāapsola gala miera līgumā atzīt Zviedrijas
virsvaru pār Kurzemi un Rietumprūsiju. 1656. gada
24. novembrī Kārlis X piekrita Kurzemes hercoga
starpniecībai miera izlīguma parakstīšanā starp
Zviedriju un Krieviju. Tomēr Jēkaba starpniecības
darījumi ar caru un vēlme attīstīt  diplomātiskas
attiecības starp Krieviju un Dāniju raisīja Zviedrijas
aizdomas par hercoga darbībām.[35]
Cars Aleksejs I sūtīja savu vēstnieku uz Dāniju
caur Kurzemi. Arī Dānijas karalis lūdza, lai ceļā uz
Krieviju hercogs Jēkabs atļauj Dānijas vēstniekam
šķērsot Kurzemi. Hercogs Jēkabs nosūtīja vēstuli
Dānijas karalim, kurā deva atļauju vēstniekam
šķērsot Kurzemi. Tomēr Jēkabs lūdza karali res
pektēt Kurzemes neitralitāti saistībā ar gaidāmo
Krievijas vēstnieka ierašanos Dānijā.[36]
Zviedrijas karalis zināja, ka Kurzeme ir vienīgais
ceļš, kā Krievija un Dānija var sazināties savā starpā.
Dānijas mērķis bija atgūt zaudētās teritorijas Baltijā,
īpaši Gotlandi un Sāmsalu. Zviedrijas karalis, cerot
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aizkavēt Krievijas un Dānijas saziņu, pavēlēja Mag
nusam Delagardi pārliecināt Jēkabu pārtraukt šo
komunikāciju. Delagardi deva Kurzemes valdniekam
vairākus solījumus. Hercogs Jēkabs pieprasīja, lai
Zviedrija atzīst pilnīgu Kurzemes suverenitāti.[37]
Zviedrijas karaļa sūtnis apsolīja tikai daļēju suvere
nitāti. Karalis prasīja hercogam atzīt tikai nominālu
Zviedrijas suverenitāti pār Kurzemi. Šādā gadījumā,
ja Ketleru dinastija izmirtu – Kurzemi pievienotu
Zviedrijai. Kārlis X pieprasīja, lai hercogs Jēkabs
finansiāli atbalsta Zviedriju karā ar Poliju, tāpat kā
plānotajās miera sarunās ar caru. Zviedrijas kara
lis atzina Kurzemes hercoga pilnu jurisdikciju pār
visiem viņa pavalstniekiem.[38]
Pēc latviešu vēsturnieka Juškēviča domām, šādi
nosacījumi būtu ļāvuši hercogam savākt spēcīgu
armiju, kuru veidotu kroņa īpašumu zemnieki – pat
ja tas būtu pret muižnieku gribu. Patiesībā Jēkabs
būtu tādā pašā pozīcijā kā Brandenburgas kūrfirsts.
Šo noteikumu pieņemšana neizbēgami nozīmētu
Kurzemes armijas iesaistīšanu karā ar Poliju un
Krieviju. Tomēr būtu iespējams, ka ar Brandenburgas
kūrfirsta atbalstu hercogs Jēkabs būtu spējīgs
panākt Kurzemes suverenitāti. Taču Jēkabs bai
dījās riskēt, jo tas varētu novest pie iesaistīšanās
Ziemeļu karā [1655–1660, Zviedrijas un tās sabied
roto karš ar Žečpospoļitu un tās sabiedrotajiem].
Viņš veltīgi centās pārliecināt muižniekus gatavo
ties karam. Beigās viņi piekrita nedaudz palielināt
savas militārās vienības. Kurzemes gatavošanos
karam novēroja Delagardi. Viņš nosūtīja padom
nieku Helmsu uz Mītavu. Helmss apsolīja hercogam
Jēkabam: ja Kurzeme pievienosies Zviedrijai karā ar
Poliju, Zviedrijas karalis atbalstīs hercoga tiesības
uz suverenitāti. Kurzemes valdnieks atbildēja, ka
viņš netic iespējai iegūt suverenitāti. Tomēr viņš
piekrita miera līguma pārrunām ar caru.[39]
Acīmredzami, hercogs Jēkabs neuzticējās zvied
riem un centās pasargāt Kurzemi no iesaistīšanās
iznīcinošā karā. Zviedrijas pārrunas ar Krieviju cieta
neveiksmi, kad Dānija pievienojās koalīcijai pret
zviedriem.
Jēkabs centās sakūdīt Krieviju, Brandenburgu
un Dāniju pret Zviedriju par spīti deklarētajai
Kurzemes neitralitātei. Viņš pat atļāva Dānijai kom
plektēt Kurzemē karavīrus karam pret Zviedriju.
1657. gadā hercogs nosūtīja militāru informāciju
poļiem un lietuviešiem.[40]
Zviedrijas gubernators Livonijā Delagardi vel
tīgi centās pārliecināt Jēkabu pievienoties Zvied
rijai. 1657. gada vasara bija pagrieziena punkts
Zviedrijas un hercoga attiecībās. Kurzemes herco
giene un kanclers G. F. fon Felkerzāms aizbrauca
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uz Kēnigsbergu [tagad Kaliņingrada], lai satiktu
kūrfirsta ģimeni. Luīze Šarlote un kanclers ieradās
Prūsijā, aizbildinoties ar nesamaksāto parādu par
hercogienes pūru. Abi centās pārliecināt kūrfirstu
pamest savienību ar Zviedriju un pievienoties
Polijai.[41] Hercogiene pierādīja sevi kā prasmīgu
diplomāti.
Kēnigsbergā bija divas partijas. Viena atbals
tīja zviedrus, otra – poļus. Hercogienei izdevās
pārliecināt brāli sadarboties ar Poliju. 1657. gada
19. septembrī Brandenburgas kūrfirsts Vēlavā
(Wehlau) noslēdza vienošanos ar Poliju. Atbilstoši
līgumam kūrfirsts atdeva visus iekarojumus Polijai,
bet Polija atzina Brandenburgas suverenitāti Aust
rumprūsijā.[42] Luīze Šarlote bija starpniece starp
poļiem un kūrfirstu. Zviedri bija informēti par
Kurzemes hercogienes diplomātiskajām  darbībām.
Zviedrijas karalis mēģināja noslēgt mieru ar
Poliju un Krieviju, lai sagrautu Dāniju. Polija bija
ieinteresēta noslēgt mieru ar Zviedriju, pirms
zviedri paraksta miera līgumu ar krieviem. Polija
centās novērst miera izlīgumu starp Zviedriju
un Krieviju. Hercogam Jēkabam izdevās izjaukt
Zviedrijas un Krievijas izlīgšanu.[43]
Izskatās, Jēkabs baidījās, ka pēc izlīgšanas ar
Krieviju zviedri varētu palielināt savu spiedienu
Kurzemē. Hercoga politika bija saglabāt spēku līdz
svaru starp Poliju un Zviedriju. 1657. gada oktobrī
lietuviešu karaspēka virspavēlnieks Gonsievskis
neņēma vērā Kurzemes neitrālo zonu un gāja ar
savu karaspēku cauri Kurzemei. Lietuviešu karavīri
siroja un laupīja Mītavas un Bauskas rajonos. Arī
Zviedrijas karaspēks vajāja lietuviešus Kurzemes
teritorijā. Hercogs Jēkabs veltīgi lūdza Kurzemes
parlamentu palielināt armiju, lai aizsargātu Kurzemi
no lietuviešu un zviedru ģenerāļu iebrukumiem.
1658. gada 18. jūlijā Magnusu Delagardi aizstāja
zviedru feldmaršals Roberts Duglass (Douglas)
1658. gada 15. jūnijā norisinājās Zviedrijas
un Krievijas miera konference. Hercogs Jēkabs
un Brandenburgas kūrfirsts paredzēja, ka pēc
izlīgšanas ar krieviem zviedri varētu pastiprināt
uzbrukumus Polijai un Brandenburgai. Abi vald
nieki nolēma novērst izlīgumu starp zviedriem
un krieviem. Kurzemes hercogs un hercogiene
lika šķēršļus Zviedrijas un Krievijas pārrunām.
No 1654. līdz 1656. gadam hercoga Jēkaba poli
tiku varētu raksturot kā pašaizsardzību. Tomēr

1657. un 1658. gadā viņa slēptā diplomātija kļuva
uzbrūkoša. Jēkabs izvēlējās agresīvu diplomā
tiju, lai aizsargātu Baltijas reģionus no zviedru
hegemonijas. Grāmata Kembridžas Polijas vēsture
vēsta, ka Zviedrijas karalis Kārlis X centās izplest
savu varu Kurzemē, Zemgalē, Rietumprūsijā, daļā
Rietumpolijas un piespiest kūrfirstu Fridrihu Vil
helmu atzīt Austrumprūsiju kā Zviedrijas lēņa val
sti. Kārlis X bija nolēmis īstenot Gustava Ādolfa
plānus iegūt varu pār Baltiju un visām tās ostām.
Poliju bija novājinājuši kazaku kari.[44] 1658. gada
rudenī Zviedrijai izdevās noslēgt pagaidu pamieru
ar Krieviju.[45] Tā zviedri spēja palielināt savu
spiedienu uz Poliju un Brandenburgu.
Zviedrija nevilcinājās vairot spiedienu uz Kur
zemi, lai uzbruktu Polijai un izplestu savu varu pār
Kurzemi. Galu galā Zviedrijas politika noveda pie
zviedru iebrukuma Kurzemē, kas sagrāva hercoga
lielos panākumus, un hercogiste zaudēja  kolonijas.
Cik tālu tas attiecas uz hercoga Jēkaba diplo
mātiskajām darbībām, šķiet, viņš darīja visu, lai
saglabātu miermīlīgu attieksmi pret Zviedrijas ka
rali, bet tajā pašā laikā Kurzemes valdnieks lika
šķēršļus karaļa godkārīgajiem plāniem gūt pār
svaru Baltijas reģionā. Hercoga rīcību nekādi nevar
uzskatīt par neitrālu. Tomēr Jēkabu nevar vainot
par neitralitātes trūkumu. Jau zviedru–poļu kara
sākumā Zviedrijas karalis Kārlis X centās gūt varu
pār Kurzemi, ignorēja tās neitralitāti un apdrau
dēja tās neatkarību visiem iespējamiem līdzekļiem.
Kārļa X agresīvā attieksme tikai rosināja hercogu
Jēkabu nepieļaut Zviedrijas pārsvaru Baltijas reģi
onā. Jebkura cita hercoga diplomātija būtu pašiz
nīcināšanas politika.
Diezgan vaļīgās Polijas virsvaras laikā Jēkabs
varēja attīstīt spēcīgu tirdzniecības un jūras kara
floti, arī starptautisko tirdzniecību. Viņš bija pār
liecināts, ka zviedru virsvaras gadījumā vajadzē
tu atteikties no savas ambiciozās ekonomiskās
politikas.
Tomēr hercogam Jēkabam var pārmest nevē
rību pret savu armiju. Zviedru–poļu karš un tā
sekas pierāda, cik īstenībā vērta bija Kurzemes
valdnieka stingrā ticība rakstveida starptautiska
jiem līgumiem. Hercoga Jēkaba lielākais trūkums
bija vilcināšanās atzīt patiesību, ka likumus, īpaši
starptautiskos likumus un līgumus, var aizstāvēt
un ievērot tikai ar spēku.

Hercoga Jēkaba izcilos sasniegumus līdz 1658. gadam britu vēsturnieks
F. W. Piks (Pick) raksturo šādiem vārdiem: “Hercoga Jēkaba (1642–1682) vadībā
Kurzeme –  Latvijas province – neilgu laiku ieguva  starptautisku nozīmi.”[46]
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Zviedru Baltijas provinces 17. gadsimtā. Sveriges historia intill tjugonde seklet. By Emil Hildebrand, 1906.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sw_BalticPr_17cen.jpg

Eiropa 1648. gadā
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_map_1648.PNG
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Livonija jeb Līflande (Līvzeme)
1662. gadā. Amsterdam :
Joan Blaeu, 1662. (Blaeu, Joan :
Atlas Maior, Sive Cosmographia
Blauiana / 2 ; 10)
http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:LIVONIA_vulgo_
Lyefland-Joan_Blaeu,_1662.jpg
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Zviedrija, Dānija un Polija 1700. gadā. Nicolas de Fer (1646–1720), Paris, 1700.
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Carte_des_Estats_de_Suede,_de_Dannemarq,_et_de_Pologne;_sur_la_Mer_Baltique.jpg
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The Active Foreign Policy of Duke James From 1638 to 1658
(Translation of Chapter 7 of the book the Reign Of Duke James In Courland, 1638–1682
by Alexander V. Berkis, LL. M., M. A., Ph. D. Published by VAIDAVA, Lincoln, Nebraska, U.S.A., 1960
Summary
Chapter 7 discusses the multilateral foreign policy and diplomatic activities of Duke James of Courland
(born 1610, Duke 1638–1682)
The principality of Courland was located in the southern and western part of modern Latvia. Unlike
Livonia (Vidzeme) which after the fall of die Confederation of Livonia became in turn a Polish (1561–
1629), a Swedish (1629–1721), and a Russian (1721–1918) province, and Eastern Livonia (Latgale), which
became a Polish province (1561–1772), and, after the Second Partition of Poland, a Russian province
(1772–1918), the Duchy of Courland was an almost independent state under Polish suzerainty for over
two centuries (1561–1795).
Duke James realized that ample opportunities for starting an active foreign policy existed during
the troubled Thirty Years War and the decade after the Peace of Westphalia. Furthermore, the Truce of
Altmark of 1629 between Sweden and Poland gave Courland an opportunity to start an independent
and active foreign policy. The chief aims of James were to secure the neutrality of Courland, to increase
her international prestige and to achieve a complete independence from Poland. In addition, the over
seas commerce and the colonial policy of the duke required friendly relations with England, France, the
United Netherlands, and Spain. Duke James was an able diplomat, but his diplomacy was never backed
by a powerful army. In spite of this handicap, the duke achieved greater international prestige for his
duchy than was warranted by his ability to resist aggression from his powerful neighbors.1
As far as the diplomatic activity of the duke is concerned it seems that he did his best to maintain a
non-belligerent attitude while at the same time frustrating all the ambitious plans of the Swedish King,
Charles X, to achieve hegemony over the Baltic regions. It is quite impossible to regard the attitude of
the duke as neutral. However, Duke James cannot be blamed for his lack of neutrality, for, from the very
beginning of the Swedish–Polish War, the Swedish King tried to extend his hegemony over Courland, vio
lated its neutrality, and endangered the independence of Courland by all possible means. The outspoken
aggressive attitude of Charles X could only instigate the duke to try to prevent the Swedish hegemony
over the Baltic regions. Any other diplomatic course by the duke would have been a policy of suicide.
Under the loose Polish suzerainty, Duke James was able to create a strong commercial fleet and navy
and to develop his international commerce. The duke was sure that under Swedish suzerainty he would
be compelled to abandon his ambitious economic policy.
However, the duke can be blamed for his neglect of his army. The Swedish–Polish War and its conse
quences proved to be the best evidence as to the validity of the duke’s strong belief in written international
treaties. Duke James’ greatest limitation was his slowness in recognizing the fact that laws, especially
international laws and treaties, can be maintained and enforced only by power.
The Swedes did not hesitate to extend their power over Courland. Ultimately, the Swedish policy led
in the Swedish invasion of Courland (in 1658), ruination of the duke’s great work in Courland, and the
loss of the ducal colonies.
The great achievements of Duke James before 1658 are characterized by the British historian, F. W. Pick,
in the following words:
“For a short while Kurzeme (Courland), the Latvian Province, gained a position of almost international
importance under Jekabs – Duke James (1642–1682).” (F. W. Pick, The Baltic Nations, 31.)
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Starptautiska zinātniski praktiska konference
“Baltic Defence Research and Technology 2009”
2009. gada 10. un 11. septembrī Latvijas Kara muzejā norisinājās starptautiska zinātniski praktiska
konference Baltic Defence Research and Technology 2009 (Aizsardzības rūpniecības un saistīto nozaru attīstības perspektīvas Baltijas valstīs), kuru organizēja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija kopīgi ar
Ekonomikas ministriju un Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu..
Aizsardzības ministrijas un Ekonomikas ministrijas kopīgi pasūtītais zinātniskais pētījums “Militārās
rūpniecības attīstības iespējas Latvijā”, kuru veica Latvijas Zinātņu akadēmija no 2008. gada jūlija
līdz 2009. gada jūlijam, bija viens no galvenajiem šīs konferences rīkošanas mērķiem. Pētījums ietver
Latvijas un ES politikas dokumentu un normatīvo aktu analīzi aizsardzības iepirkumu jomā, apskatu
par aizsardzības rūpniecības attīstību citās valstīs un intervijas ar 120 uzņēmumu, nozaru asociāciju un
zinātnisko institūciju pārstāvjiem.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku: AM un EM darbinieki, Baltijas valstu un ārvalstu
zinātnieki, pārstāvji no NATO Uzturēšanas un apgādes aģentūras, NATO Pētījumu un tehnoloģijas organi
zācijas, Eiropas Aizsardzības aģentūras, dažādu nozaru Baltijas valstu uzņēmēji, Baltijas valstu aizsardzības
ministriju un bruņoto spēku pārstāvji, kā arī dažādu institūciju pārstāvji no Lielbritānijas, Krievijas un
Zviedrijas.
Konferences sadaļā, kas veltīta militārās un civilās sadarbības jomai zinātniskās izpētes sektorā, zināt
nieki prezentēja pētījumus militāro tehnoloģiju un iespēju jomā.
Šā Militārā Apskata rubrikā Pētniecība publicējam minētā apjomīgā LZA pētījuma kopsavilkumu, ko
sagatavojis LZA Ekonomikas institūts, kā arī četrus pētnieku ziņojumus. Tā kā konferences darba valoda
bija angļu valoda, arī visas prezentācijas un ziņojumi bija sagatavoti angļu valodā. Redakcija tomēr atrada
iespēju publicēt arī divu ziņojumu autorizētus tulkojumus latviešu valodā.
Publicētie materiāli
1. Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā ..................... 79. lpp.
2. Latvijas pirmais satelīts Venta 1 .............................................. 82. lpp.
3. Hibrīdelektriskā piedziņa militārajos transporta līdzekļos .... 87. lpp.
4. Strēlnieku ieroču lodes bruņu vestu testēšanā ....................... 96. lpp.
5. Vieglo ieroču šaušanas simulatori ......................................... 107. lpp.
Avots: http://www.mod.gov.lv/Par%20nozari/Zinatne/Pasaakumi/2009.aspx
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pētniecība

Aizsardzības un saistīto rūpniecības nozaru
attīstības iespējas Latvijā
Noslēguma ziņojums

Pētījumu “Aizsardzības un saistīto rūpniecības
nozaru attīstības iespējas Latvijā” veica Latvijas
Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Pē
tījuma mērķis bija analizēt Latvijas rūpniecības
un pētniecības sektoru faktisko un potenciālo
kapacitāti iesaistīties Latvijas, Eiropas Savienības
(ES) un NATO valstu bruņoto spēku apgādē ar
produktiem un pakalpojumiem, kā arī iesaistoties
starptautiskajās aizsardzības rūpniecības piegādes
ķēdēs.
Pētījums tika veikts no 2008. gada jūlija līdz
2009. gada jūlijam. Tas ietvēra Latvijas, ES poli
tikas dokumentu un normatīvo aktu aizsardzības
iepirkumu jomā analīzi, apskatu par aizsardzības
rūpniecības attīstību citās valstīs un intervijas ar
120 uzņēmumiem, nozaru asociācijām un zinātnis
kajām institūcijām
Uzņēmumi un zinātniskās institūcijas, kurām
jau ir sadarbība ar aizsardzības sektoru vai tās
varētu attīstīt šādu kapacitāti nākotnē, apkopoti
uzņēmumu katalogā “Latvijas ražotāji un zināt
nieki – aizsardzības sistēmai”.
Atbilstoši pasūtījumam, pētījumā tika analizē
tas šādas nozares: tekstilrūpniecība; apģērbu
rūpniecība; ķīmiskā rūpniecība; metālapstrāde;
mašīnbūve un iekārtu ražošana; elektriskā un op
tiskā aprīkojuma ražošana; transporta aprīkojuma
ražošana; otrreizējā izejvielu pārstrāde; ekspluatā
cijas un remontu pakalpojumi; ūdensapgāde.
Analīze rāda, ka Latvijā aizsardzības rūpnie
cības nozare nepastāv tās tradicionālajā izpratnē
(ieroču sistēmu, munīcijas un militāro preču ražo
šana). Lielāko daļu analīzē iekļautās nozares pārstāv
uzņēmumi, kas aizsardzības tirgos var  piedalīties
netieši – piegādājot bruņotajiem spēkiem civila
rakstura preces vai darbojoties starptautiskajās
aizsardzības rūpniecības piegādes ķēdēs.
Latvijas rūpniecības kapacitāte tika analizēta
atbilstoši trim potenciālajiem tirgiem: piegādes
Latvijas bruņotajiem spēkiem; piegādes NATO un
ES valstu bruņotajiem spēkiem; sastāvdaļu, mate
riālu un rūpniecības preču piegādes starptautisko
aizsardzības rūpniecības piegādes ķēžu ietvaros.

Piegādes Latvijas bruņotajiem spēkiem ietver
daudzpusīgus civila un divējāda lietojuma produk
tus. Apmēram puse visu intervēto uzņēmumu ir
piedalījušies Aizsardzības ministrijas organizētajos
iepirkumos. Galvenajās piegādēs Latvijas bruņo
tajiem spēkiem ietilpst lielākoties zema un vidēja
tehniska līmeņa produkti; augsto tehnoloģiju pro
dukti galvenokārt tiek importēti.
Ņemot vērā Latvijas bruņoto spēku ierobežoto
pieprasījumu, nebūtu ekonomiski lietderīgi veidot
aizsardzības rūpniecību Latvijā tās tradicionālajā
izpratnē. Nozīmīgāks potenciāls ir meklējams eks
porta tirgos, attīstot mazo un vidējo uzņēmumu
iesaisti tajos.
Kopš 2004. gada Latvija ir NATO locekle. Tas
rada potenciālu tirgu produktiem un pakalpoju
miem, ko piedāvā Latvijas uzņēmumi. Analīze rāda,
ka šis potenciāls joprojām netiek plaši izmantots,
jo uzņēmumu skaits, kas ir reģistrējušies kā pie
gādātāji NATO sistēmas ietvaros, ir neliels. Daļēji
cēlonis tam ir meklējams Latvijas rūpniecības
struktūrā, kas nepiedāvā militāra rakstura pre
ces. Pētījumā noskaidrots, ka Latvijas metālizstrā
dājumu, specifisku elektrisko, optisko un sakaru
iekārtu ražošana ir nozares, kas varētu aktīvāk
rēķināties ar NATO tirgu. IT pakalpojumu un celt
niecības nozares arī spēj atbilstošā līmenī piedāvāt
savus pakalpojumus NATO un ES valstu bruņota
jiem spēkiem.
Relatīvi liels īpatsvars Latvijas rūpnieciskajā
ražošanā ir dažādu komplektējošo daļu un kom
ponenšu ražošanai un ražošanai pēc iepriekšēja
pasūtījuma. Pētījumā analizēts Latvijas uzņēmu
mu potenciāls darboties kā apakšuzņēmējiem
aizsardzības rūpniecības piegādes ķēdēs. Ir vai
rāki piemēri par Latvijas uzņēmumu iesaistīšanos
piegādēs piegādājot sastāvdaļas un materiālus,
kurus izmanto aizsardzības rūpniecībā. No pie
gādes puses vislielākais potenciāls sadarbībai ar
aizsardzības  rūpniecību ir metālapstrādei un elek
triskā un optiskā aprīkojuma ražošanai.
Pētījuma gaitā tika identificētas vairākas zi
nātņu jomas, kuras turpmāk varētu attīstīt un
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izmantot aizsardzības mērķiem. Līdzīgi kā rūpnie
cības nozarē, pētījuma ietvaros apsekotie pētniecī
bas institūti nav specializējušies militārā jomā, bet
virkne pētniecības iestrādnes var tikt attīstītas pie
lietojumiem aizsardzības vajadzībām. Kā potenciāli
perspektīvas tehnoloģijas ir minamas bezpilota lid
aparāti, bezvadu tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var
veikt sirdsdarbības novērošanu personālam kaujas
vai citos ekstremālos apstākļos, tehnoloģijas ūdens
sterilizācijai kaujas apstākļos, ja ūdens tiek ņemts
no atklātām ūdenskrātuvēm, enerģijas uzkrāšanas
tehnoloģijas, apģērbā integrētas mikroklimata uz
turēšanas sistēmas un citas.
Atsevišķa sadaļa pētījumā veltīta kompensāci
jas darījumu (offset) politikai. Latvijā nav izstrā
dāta kompensācijas darījumu politika un, atšķirībā
no lielākās daļas citu valstu, kompensācijas darī
jumi netiek prasīti, veicot lielus iepirkumus aizsar
dzības vajadzībām no ārvalstu ražotājiem. Pētījumā
ir analizēta kompensācijas darījumu piemērošanas
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juridiskā bāze, citu valstu pieredze, kā arī izstrā
dāta koncepcija kompensācijas darījumu politikas
ieviešanai Latvijā. Vērtējot šādu darījumu iespē
jamo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, tiek seci
nāts, ka būtiskākais ieguvums saistās ar ilgtermiņa
sadarbības attīstību starp Latvijas rūpniecību un
ārvalstu militārās rūpniecības sektoru. Līdz ar to,
ilgtermiņa attiecību veidošana starp Latvijas uzņē
mumiem un aizsardzības rūpniecību ir izvirzāma
kā kompensācijas darījumu politikas uzdevums
Latvijā.
Kaut gan Latvijā nav tieši pārstāvēta aizsar
dzības rūpniecība, pētījuma rezultātā secināts, ka
aizsardzības tirgi paver papildu iespējas Latvijas
rūpniecībai, it īpaši eksporta tirgus Latvijas pre
cēm un pakalpojumiem. Pētījums neiesaka māks
līgi attīstīt militāro ražošanu uz valsts politikas
vai investīciju bāzes, bet gan veidot to, izmantojot
pašreizējās iespējas, kuras var turpmāk attīstīt kā
papildu izdevības, izmantojot aizsardzības tirgus.

Development of Defence and Related
Industries in Latvia
Summary

The Study “Development of Defence and
Related Industries in Latvia” was conducted by the
Institute of Economics of the Latvian Academy of
Sciences. The aim of the study was to analyse the
actual and potential capacity of Latvia’s industry
and research sector and its possibilities to supply
Armed Forces of Latvia and of European Union
(EU) and NATO member countries with products
and services, as well as the industry’s potential
to become involved in the international defence
industry supply chains.
The study was conducted from July 2008 to
July 2009. It included an analysis of Latvia from
through EU political documents and normative
acts in the defence procurement sector, a review of
the development of the defence industry in other
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countries and interviews with 120 companies, field
associations and scientific institutions.
Companies and scientific institutions that are
already cooperating with the defence sector, or else
that would be able to develop such a capacity in
the future, are summarised in the company cata
logue “Manufactures and Scientists of Latvia – for
the Defence System”.
According to the order, the study analyses
the following sectors: the textile industry, the
clothing industry, the chemical industry, metal
working, mechanical engineering and machinery
manufacturing, manufacturing of electrical and
optical equipment, manufacturing of transporta
tion equipment, recycling, exploitation and repair
services and water supply.

pētniecība
The analysis shows that the defence industry
in Latvia does not exist in the traditional concept
(manufacturing of weapon systems, ammunition
and military goods). The majority of the sectors
included in the analysis are represented by com
panies that may take part in the defence market
implicitly – supplying armed forces with civil goods
or operating in the international defence industry
supply chains.
The industrial capacity of Latvia was analysed
according to three potential markets: supply for
the Latvian Armed Forces; supply for the Armed
Forces of NATO and EU countries; the supply of
components, materials and industrial goods within
the framework of international industry supply
chains.
Supplies for the Latvian Armed Forces
include diverse civil and dual application goods.
Approximately half of all the interviewed com
panies have taken part in Ministry of Defenceorganised procurements. Mainly low and medium
technical level products are included in the main
supplies for the Latvian Armed Forces; high-tech
products are mainly imported.
Taking into consideration the limited demand
of the Latvian Armed Forces, it would not be eco
nomically profitable to form a defence industry
in Latvia based on the traditional concept. Larger
potential lies in export markets and developing
the enrolment of small and medium companies
in it.
Latvia has been a member of NATO since
2004. It creates a potential market for products
and services provided by the companies of Latvia.
The analysis shows that this potential is still not
being widely applied because the number of com
panies registered as suppliers to the NATO sys
tem is small. The cause of this lies partially in the
sector of Latvian industry that does not provide
military goods. The study establishes that sectors
of metal industry, the manufacture of specific elec
trical, optical and communication equipment in
Latvia are ones that could more actively consider
the NATO market. IT and construction sectors are
also capable of providing services of an appropriate
quality to the Armed Forces of NATO and EU.
A relatively large proportion of Latvia’s indus
try manufacturing is the manufacturing of different
assembly parts and components and manufactur
ing on demand. The study analyses the potential
of Latvian companies to operate as subcontractors
in the defence industry supply chains. There are
several examples of Latvian companies becoming

involved in the supply and provision of component
parts and materials used in the defence industry.
According to supplies, the largest potential for
cooperation with the defence industry belongs to
metalworking and the manufacturing of electrical
and optical equipment.
During the study, several science fields were
identified that could be later developed and used
in defence. As in the defence sector, the surveyed
research institutions do not specialized in the
military sector, but several research sectors can
be developed for application to defence require
ments. Potentially perspective technologies include
pilotless aircraft, wireless technologies, with the
help of which it is possible to perform heart-beat
monitoring for officers in battle or other extreme
conditions, technologies for water sterilisation in
battle conditions if water is obtained from open
reservoirs, energy accumulation technologies,
microclimate conditioning systems integrated in
clothing and others.
A separate section of the study was dedicated
to offset politics. In Latvia, offset politics is not
developed and, in comparison to the majority of
other countries, offset deals are not required due to
the performance of large procurements for defence
purposes from foreign manufacturers. In the study,
the legal base for the application of offset deals
and the experience of other countries is analysed
and the concept for the implementation of offset
politics in Latvia is developed. By evaluating the
possible effects of such deals on Latvia’s national
economy, it can be concluded that the most essen
tial benefit is related to the development of longterm cooperation between Latvia’s industry and
foreign military industry sectors. Therefore, the
formation of long-term relations between Latvian
companies and defence industry is promoted as
the task of offset deals policy in Latvia.
Although the defence industry is not directly
represented in Latvia, research results show that
defence markets provide additional possibilities for
Latvia’s industry, especially for the export market
of Latvian goods and services. The study results
do not recommend the artificial development
of military manufacturing on the basis of state
policy or funding, but recommend creating it by
using current opportunities, which can be further
developed as additional opportunities by applying
defence markets.
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1. attēls. Mākslinieka skatījums uz VENTA-1 orbītā

Atslēgvārdi: satelīts, VENTA-1, AIS, kuģis, izsekošana.

1.	Ievads un AIS priekšvēsture
Šis raksts ir balstīts uz pieredzi, kas iegūta, strādājot ar Rubin-X kosmosa kuģiem, kuri būvēti
“OHB System AG” [13] Brēmenē, un divu bakalaura darbu pētījumiem (Willem Bode [8] un
Henrike Bielefeld [9]), kas izstrādāti Brēmenes
Tehniskajā Universitātē.
AIS (Automātiskā identifikācijas sistēma)
ir sistēma, kas palīdz kuģiem identificēt citus kuģus
un novērot to kustību. Pielietojot AIS sistēmas,
jūrnieki var iegūt vairāk informācijas par kuģiem,
kas atrodas tuvumā, nekā spēj nodrošināt radars.
AIS sniedz informāciju, piemēram, par kuģa iden
titāti (nosaukumu, izsaukuma signālu, IMO kuģa
identifikācijas numuru un MMSI numuru) un ļauj
noteikt kuģus, kas atrodas pat aiz Īslandes vai
tādā leņķī, kādā radars nespēj uztvert. AIS lieto,
lai paaugstinātu drošību jūrā, uzlabotu navigācijas
drošību un efektivitāti un aizsargātu jūras vidi.
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Informācija, ko AIS pārraida no kuģa, satur trīs
veidu datus:
 Nemainīgā informācija, kas ieprogrammēta AIS
iekārtā tās uzstādīšanas brīdī un ko nepiecie
šams mainīt tikai tad, ja kuģim tiek mainīts
nosaukums, karogs vai tam tiek veikts nopietns
remonts, kā rezultātā mainās kuģa tips vai
izmēri.
 Mainīgie dati, kas satur informāciju, kas tiek
automātiski atjaunota no kuģa sensoriem, pie
mēram, kurss, stāvoklis un ātrums no GNSS
(Globālās navigācijas satelītu sistēmas). Arī
navigācijas statuss pieder pie šīs mainīgo
datu grupas, taču kuģa komanda to atjauno
manuāli.
 Dati, kas attiecas uz kuģa reisu un kurus ko
manda atjauno kuģim atrodoties ceļā.
AIS ir automātiska sistēma, kas nepārtraukti
un vienlaikus raida divos kanālos jūras VHF frek
venču diapazonā.

pētniecība

2.	Misijas mērķi un
galvenās prasības

3.	Kosmosa kuģa
koncepcijas izvēle.
	Izmēri un konstrukcija

Projekta misija
AIS ziņojumu uztveršana no kosmosa uzlabos
drošību un dos iespēju noteikt jebkura kuģa ceļu.
Lai arī kosmosā jau eksistē neliels skaits AIS-uztvē
rēju, vēl joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu.
VENTA-1 piedāvā iespēju izmēģināt jaunus uztvē
rējus ar speciāliem algoritmiem.

Misijas uzdevumi







VENTA-1 galvenie uzdevumi ir:
satelītu tehnoloģiju ieviešana Latvijā, Ventspils
Augstskolā un Ventspils Augsto tehnoloģiju
parkā;
nodrošināt AIS izmēģinājuma platformu un
nanosatelītu Latvijas projekta partneriem;
uztvert AIS signālus, identificēt kuģus un uz
raudzīt kuģu kustību reālajā laikā, īpaši pie
krastes teritorijā;
izmēģināt jaunu AIS ziņojumu uztveršanas
koncepciju, piemēram, uzlabotus algoritmus
uztvērējam vai uzlabotu antenas konstrukciju;
savākt statistikas datus par AIS signālu savstar
pējiem traucējumiem un signālu stiprumu;
nodrošināt iespēju veikt statistiskas kuģu
atrašanās vietu, izmēru, kravu, ātruma u. c.
pārbaudes.

Prasību analīze
Galvenās prasības VENTA-1 misijai balstītas uz
šādiem ierobežojumiem un priekšvēsturi:
 Ātri un par minimālām izmaksām konstruēt un
palaist eksperimentālu AIS kosmosa misiju kā
papildkravu citai misijai, iekļaujoties aptuveni
250 000 eiro izmaksu līmenī;
 Maksimāli izmantot “Rubin” misijas iestrādes
un pieredzi [13], īpaši no 2007. un 2008. gada
AIS misijām ar pievienotajām kravām uz
Cosmos-3M un PSLV (Polar Satetllite Launch
Vehicle);
 VENTAi-1 būtu jāspēj izmēģināt dažādus
(vismaz divus) komerciālos “off-the-shelf”
AIS uztvērējus kombinācijā ar vismaz divām
dažādām antenu sistēmām (šaurjoslas un
platjoslas).

Nanosatelītu pieeja var tikt izmantota ātrām
un zemu izmaksu misijām, ar mērķi izmēģināt un
demonstrēt tādas jaunas kosmosa tehnoloģijas kā
kosmosā balstītu AIS uztvērēju. Parasti universi
tāšu nanosatelīti ir balstīti uz plaši pielietotā “Cube
Sat” standarta, ko izstrādājusi Kalifornijas politeh
niskā universitāte (CalPoly) [10], [11].
Taču, jo vairāk “Cube Sat” tiek palaisti, jo
redzamāki kļūst to trūkumi vai grūtības, ko rada
to konstrukcija. Īpaši jāatzīmē trīs kravnesību iero
bežojošie faktori: izmēri, svars un enerģijas patē
riņš, kas neļauj izmantot visas tās kravas, ko nav
iespējams izveidot pietiekami maza izmērā.
Tā vietā, lai pilnīgi ierobežotu satelīta ārējos
izmērus, ir iespējams noteikt tikai interfeisu, tā
ļaujot inženierim konstruēt satelītu bez lieliem
ierobežojumiem.
Mūsu nanosatelīta VENTA-1 kosmosa kuģa
koncepcijai tiks izmantota šī jaunā pieeja bez
augstāk minētajiem “Cube Sat” ierobežojumiem,
bet ar mērķi izveidot jaunu vienkārša mehāniska
interfeisa standartu to launch vehicle will be used
for our VENTA-1 spacecraft concept, which uses
instead of Cube principle for the entire spacecraft
envelope only the Quadrate principle of interface
points – therefore the name of spacecraft bus con
cept will be QuadSat (QS).
Ja nanosatelīti tiek konstruēti kā plakani
“QuadSat” un tādā pašā izmērā kā palaišanas plat
formas mehāniskais interfeiss, tos var palaist kopā

2. attēls. QuadSat koncepcija ar pievienotu ārējo kravu
(“Max Valier” satelīts ar rentgenteleskopu)
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vienā konfigurācijā vai tā vietā, lai tiem virsū izvie
totu citus satelītus, uz tiem var uzstādīt arī lielākas
jaudas saliekamas saules baterijas.
“QuadSat” plakanā aizmugure var tikt izman
tota kā vienkāršs mehāniskais interfeiss, ja
nepieciešams izvietot lielākas kravas, piemēram,
teleskopus (skat. 2. attēlu). Šādu pieeju šobrīd tiek
ierosināts izmantot mazam satelītam, ko konstruēs
Gewerbeschule Bozen Itālijā un dažus no projektē
šanas darbiem, piemēram, kosmosa kuģa koncep
cijas izstrādi, veica mūsu komanda.

4. TM-TC un kravas datu
lejuplādes sistēmas
koncepcija
VENTA-1 tiks izmantotas šādas TM-TC un
kravu datu lejuplādes sistēmas:
 Tiešais savienojums ar zemes stacijām Brēmenē
un Ventspilī (Ventspils Starptautiskajā Radio
astronomijas centrā Irbenē) “S-band” viļņu dia
pazonā un/vai UHF (TBC);
 Starpsatelītu savienojumi ar komerciālajām
LEO sistēmām (Orbcomm, Iridium, Globalstar –
TBC), kas līdzīgas Rubina misijām.
VENTA-1 misijai netiks pielietotas universitāšu
nanosatelītiem parasti izmantotās HAM frekven
ces (kā tas ir, piemēram, vairākiem “Cube Sat”). Tas
tāpēc, ka satelītam VENTA-1 būs uz zemi jānogādā
ierobežotas pieejamības AIS dati, kas nav paredzēti
publiskai lietošanai.
Notiks frekvenču saskaņošana ar Vācijas
“Bundesnetzagentur” un šis process jau ir sācies.

5.	Kravas konstrukcija.
	AIS tehniskā informācija
Katram kuģim ir jānosūta AIS ziņojums
noteiktos intervālos, piemēram, katras 3 sekundes,
ja tas pārvietojas ar lielu ātrumu. Šādam ziņo
jumam nepieciešama vismaz viena laiksprauga.
Divos kanālos 161.975 MHz un 162.025 MHz ir
pieejamas 2250 laikspraugas minūtē.
Lai nodrošinātu stabilus sakarus, pastāv loģika,
kā kuģi var lietot laikspraugas, kas iepriekš tika
iedalītas citiem kuģiem. Tas nodrošina, ka kuģi,
kas atrodas tuvumā, nesūta ziņojumus tajā pašā
laikspraugā. Tomēr uztvērēji no kosmosa vienlai
cīgi uztver ne tikai vienu šādu organizētu grupu,
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bet simtus un pat tūkstošus. Tādā gadījumā dažādi
redzamie kuģi sūta ziņojumus tajā pašā laikspraugā
un ziņojumi traucē viens otram. Tā kosmosā eso
šajiem AIS uztvērējiem būtībā jāspēj uztvert ziņo
jumi, kas traucē viens otram. Citiem vārdiem sakot,
tiem jābūt konstruētiem, lai tie spētu uztvert ziņo
jumus ar minimālu signālu stiprumu atšķirību, kā
arī tiktu galā ar ievērojamo Doplera efektu, kas
rodas kuģa un satelīta lielo relatīvo ātrumu dēļ.
Lai atrisinātu šīs problēmas, vajadzīgs īpaši
konstruēts AIS uztvērējs, kas atbilst kosmosa
misijas vajadzībām. Tomēr, arī komerciālie uztvē
rēji spēj darboties kosmosā, kā to pierādīja Rubin-7
un Rubin-8, tāpēc vienam no diviem uztvērējiem
jābūt komerciālajam un otram – eksperimentā
lajam, kas ļautu salīdzināt to rezultātus.

6.	Kosmosa kuģis.
	Integrated Structural
	Design
Satelīts VENTA-1 sastāv no diviem galvena
jiem strukturālajiem elementiem – skat. 3. un
4. attēlu. Aizmugurējā plāksne tiek izmantota arī
kā dzesēšanas elements. Abu komponenšu bie
zums ir 2 mm. Papildus mehāniskie strukturālie
elementi nepieciešami AIS antenām, orientācijas
spara ratiem, magnētiskajiem stabilizatoriem un
baterijām.
Lai vienkāršotu koncepciju, saules bateriju ele
menti ir pievienoti satelīta virspusē.

3. attēls. Divi galvenie
VENTA-1 uzbūves elementi
4. attēls. Saules baterija
pie VENTA-1 mehāniskā
struktūrelementa

pētniecība
Starp saules baterijas elementiem un alumīnija
detaļām atrodas termoizolācijas slānis, lai daļēji
kompensētu termālās izplešanās radītos efektus.

7.	Zemes stacija
Zemes stacijai jānodrošina spēja nosūtīt tele
komandas un saņemt telemetriju. Orbcomm un
Iridium starpsatelītu savienojumu izmantošanai
nepieciešams stabils interneta savienojums.
Turklāt vajadzīgs serveris informācijas saņemšanai
un uzglabāšanai un pāris monitori tās attēlošanai.
“S-band” savienojumam nepieciešama automā
tiski pozicionējama antena, kā arī uztvērējs un
modems.
Zemes stacijas atradīsies Brēmenes Tehniskajā
Universitātē un Ventspils Starptautiskajā Radioas
tronomijas centrā Irbenē: skat. 5. attēlu.

8.	Palaišanas platformas
prasības
Īpaša palaišanas platforma tikai satelītam
VENTA-1 nav iespējama, tāpēc vienīgā iespēja to
palaist ir pievienot citai nesējraķetei. VENTA-1
izmēri un svars ir tik nelieli, ka šie faktori nerada
ierobežojumus to pievienot jebkurai starta iekārtai.
Izaicinājums ir atrast palaišanas platformu, kas
pieņem šādu papildkravu ievadīšanu orbītā par
samērā zemu cenu.
VENTA-1 nav vajadzīgi ne speciāli adapteri,
ne īpašs palaišanas interfeiss. Ir ļoti svarīgi, ka ne
orbīta, ne interfeiss nav problēma, kas būtu spe
ciāli jārisina. Dažādām palaišanas platformām tie
var pat atšķirties.
Tika veikta pieejamo palaišanas iespēju 2009.2012.gadā analīze. VENTAi-1 ir piemērojamas tikai
LEO misijas. Daudzas no misijām nav pieejamas
papildkravu režīmā militāru vai politisku ierobe
žojumu dēļ. Saskaņā ar OHB sniegto informāciju
PSLV palaišanas platformai ir vislabākā izmaksu/
masas attiecība un tā ļauj klientiem izmantot
iespēju pievienot kravu. Ar šo nesējraķeti sekmīgi
tikai palaisti “Rubin-9”, “Rubin-8” un “Rubin-6”
satelīti.

5. attēls. Satelīta VENTA-1 zemes stacija Irbenē (Latvija)
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First Latvian Satellite Venta-1
VENTA-1 is a nano-satellite which is being jointly built by Ventspils University College, University
of Applied Sciences Bremen and Ventspils High Technology Park. The satellite will carry the maritime
Automatic Identification System space based technology development platform as payload and it shall
become the first nano-satellite of Latvia.
The VENTA-1 mission will support the present activities of Latvia in development of satellite tech
nology and education of students as well as will deliver the test data for the ongoing and planned EU
and ESA studies related to the AIS technologies.
An innovative QudSat platform, more than one AIS receiver and many communication link options,
involving some satellite to satellite networks as well as some direct down-link downloads will be used in
construction of the satellite.
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I.	Ievads
2008. gadā pasaules naftas ražošana sasniedza
savu līdz šim augstāko punktu – 81,73 miljoni
barelu dienā. Apmēram 70% no visā pasaulē sara
žotās naftas tiek izmantoti transporta degvielas
ražošanai, kamēr vienīgi 15 līdz 20% no iekšdedzes
dzinējā sadedzinātās degvielas atbrīvotās enerģijas
īstenībā veic reālu darbu. Ņemot vērā nevien
mērīgo naftas iegulu sadalījumu un to patēriņu
pasaulē, svarīgi ir nodrošināt zināmu balansu starp
naftas produktu patēriņu un ieguvi. Kā redzams
1. attēlā, Eiropas Savienības valstis patērē ievēro
jami vairāk naftas produktu, nekā tās saražo, tādē
jādi kļūstot viegli ievainojamas un pilnībā atkarīgas
no naftas produktu piegādātājiem. Šādā situācijā ir
jāizmanto visas iespējas mazināt enerģētisko atka
rību, veidojot ievērojamus uzkrājumus, izmantojot
alternatīvos kurināmā veidus un samazinot naftas
produktu patēriņu. Lielāko ieguvumu var iegūt,
samazinot naftas produktu izlietošanu transportā
kā galvenajā naftas produktu patērētājā.
Labs veids degvielas patēriņa samazināšanai
transporta līdzekļos ir elektriskā un hibrīdā pie
dziņas tehnoloģija.

1. att. Pasaules naftas ražošanas un patēriņa
procentuālais salīdzinājums

Hibrīdelektriskās piedziņas (HEP) sistēma
ietver divas piedziņas, iekšdedzes un elektrisko
motoru. HEP piedziņas sistēmai jānodrošina ener
ģijas uzkrāšana augsta enerģētiskā blīvuma bate
rijās transporta līdzekļu sistēmu stabilai darbībai
un galvenā dzinēja atbalstam maksimālās slodzes
laikā (piemēram, paātrinājuma gadījumā).
Elektriskās piedziņas izmantošana sauszemes
transporta līdzekļiem nodrošina ne tikai degvielas
ekonomiju un ekoloģiskās situācijas uzlabošanos,
bet sniedz arī lielu ieguvumu īpaši militārajiem
transporta līdzekļiem, kas paredzēti, lai pārvie
totos šķēršļotā apvidū. Degvielas patēriņa sama
zināšana militārajiem transporta līdzekļiem dod
iespēju palielināt operāciju diapazonu bez papildu
degvielas uzpildīšanas.[1]

II.	Vēsturiskais pārskats
Elektriskās piedziņas efektivitāti 1931. gadā
pierādīja amerikāņu izgudrotājs Nikola Tesla. Viņa
pirmā elektromobiļa maiņstrāvas elektromotors ar
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2. attēls. Prettanku triecienlielgabals Ferdinand

80 zirgspēku (~60 kW) jaudu un vārpstas rotācijas
ātrumu 1800 apgriezienu minūtē, nodrošināja elek
tromobiļa kustības ātrumu līdz 90 jūdzām stundā
(~145 km/h).
Elektrisko piedziņu militārajam sauszemes
transportam pirmo reizi pielietoja Vācija II pasaules
karā. Šī inovācija ir saistīta ar Dr. Ferdinanda
Poršē vārdu. Viņa izstrādātā tanka Tiger (P) pro
totipam bija kombinēta elektriskā piedziņa. Gan
Poršē, gan uzņēmuma Henschel tankus 1943. gadā
pakļāva lauka izmēģinājumiem, tomēr, neskatoties
uz Poršē tanka labākiem rezultātiem gaitas izmē
ģinājumos, priekšroka tomēr tika dota Henschel
tankam Tiger 2, lielā mērā pateicoties tā zemākām
tehnoloģiskām izmaksām. Poršē tanka platformu
vēlāk sāka izmantot prettanku triecienlielgabalam
Ferdinand (2. att.).
Ferdinand elektromehāniskā piedziņa sastā
vēja no diviem Mybach HL120 TRM 265 zirgspēku
(~198 kW) iekšdedzes dzinējiem, kas katrs darbi
nāja Siemens-Schuckert tipa AGV ģeneratoru. Šāda
konstrukcija nodrošināja šai 65 tonnu smagajai
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mašīnai elastīgas manevrēšanas iespējas. Tā bija
pirmā reize, kad sauszemes transporta līdzeklim
tika izmantota HEP piedziņa.
Vēlāk šāda veida transmisija atrada pielieto
jumu Vācijas supersmagā tanka Mouse projektā.
Pēdējo desmit gadu laikā ASV un ES mili
tārās nozares pētniecības iestādēs ir veikti vai
rāki pētījumi un izmēģinājumu projekti saistībā
ar elektriskās un HEP piedziņas izmantošanu
sauszemes transportlīdzekļiem. Militārajā jomā
vismaz 4 no šādiem projektiem noritēja NATO RTO
3. attēls. Mouse elektriskās transmisijas shēma
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4. attēls. Militārais sauszemes
transportlīdzeklis Aggressor

5. attēls. Izlūkošanas, novērošanas un mērķu noteikšanas
transportlīdzeklis Shadow

(Zinātniskās pētniecības un tehnoloģijas organizā
cija) paspārnē. Viens no minētajiem projektiem
noslēdzās 2003. gadā Beļģijā ar militāro transport
līdzekļu demonstrāciju. Šajā izmēģinājumā militārie
speciālisti pārbaudīja vairākus HEP piedziņas saus
zemes transporta līdzekļus.
Vairāku valstu armijas grasās integrēt funk
cionālo HEP piedziņas sistēmu kaujas tehnikā.
Elektriskās piedziņas sistēma tādejādi kļūs par
transportlīdzekļu galveno piedziņas sistēmu.
2007. gada augustā ASV armija nāca klajā ar
paziņojumu par pirmā HEP militārā sauszemes
transportlīdzekļa (MGV) Aggressor izveidi, kuru
izmēģinās ASV Armijas Dzinēju un energosis
tēmu integrācijas laboratorija (Power and Energy
Systems Integration Laboratory). Tieši tāpat kā
civilo sauszemes transportlīdzekļu platforma, arī
jaunie MGV ietver hibrīdo piedziņu ar dīzeļa dzi
nēju un akumulatoru bloku. Atšķirībā no civilajiem
HEP transporta līdzekļiem, Aggressor spēs darbo
ties arī ar kumulatoriem vien. Izslēdzot dīzeļa pie
dziņu, pārvietošanās norit ārkārtīgi klusu un izdala
ievērojami mazāk siltuma, tādējādi akustiskie un
termālie signāli kļūst grūti identificējami apvidū,
sevišķi, ja tos īpaši nemeklē.
ASV Jūras kājnieku korpuss un ASV Armijas
īpašo operāciju pavēlniecība (US Army Special
Operations Command) pārrauga jaunu dziļā trieciena,
dziļās izlūkošanas transportlīdzekļu programmu,
sauktu par Shadow. Shadow ir izlūkošanas, patruļas
un mērķu noteikšanas transportlīdzeklis (RST-V),
ko izstrādājusi kompānija General Dynamics Land
Systems. Shadow RST-V koncepcija tika izstrādāta
Jūras kājnieku korpusa Kaujas paņēmienu labora
torijā (Marine Corps Warfighting Laboratory), un to

finansēja Aizsardzības progresīvās pētniecības pro
jektu aģentūra (Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA)) un Jūras spēku pētniecības birojs
(Office of Naval Research (ONR)).
Lai samazinātu transportlīdzekļa svaru, kā arī
uzlabotu tā aizsardzības spējas un dzīvotspēju,
transporta līdzekli konstruēja no mūsdienīgiem
materiāliem. HEP sistēma un moderna ritošā daļa
nodrošina uzlabotu mobilitāti gan uz ceļa, gan bez
ceļa apstākļos. Mašīna ir aprīkota ar izlūkošanas
novērošanas un mērķu noteikšanas uzdevumu
veikšanai nepieciešamo iekārtu komplektu, kurā
ietilpst navigācijas/ģeolokācijas iekārta, mērķa
atklāšanas un noteikšanas sistēmas, radio un
satelītkomunikācijas, kā arī tuvošanās apzināšanas
sistēmas.
HEP pamatā ir mašīnas priekšpusē izvietots
Detroit Diesel DI-4V 2,5 litru turbo dīzeļdzinējs ar
jaudu 114kW.
Dīzeļdzinējs darbina 110kW elektrisko ģenera
toru, kas nodrošina elektrisko enerģiju katra riteņa
rumbā iebūvētam elektromotoram. Rumbās iebū
vēto elektromotoru jauda ir 50kW katram. Visus
elektromotorus un ģeneratorus piegādā kompānija
Magnet Motors. Rezerves jaudu nodrošina divas
firmas SAFT litija-jonu akumulatori. Akumulatori
ir aprēķināti 20 kW/h darbam ar maksimālo jaudu
80 kW pie “izrāvieniem”. Shadow maksimālais
pārvietošanās ātrums pa ceļu ir 112 km stundā.
Ar ātrumu 50 km/h transporta līdzeklis, patērējot
95 litrus degvielas, var nobraukt 785 km, pie tam
līdz pat 32 km tas var nobraukt tikai ar akumula
toros uzkrāto enerģiju.[2]
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6. attēls. HEP transportlīdzekļu modulārās komponentes

III. Specifiskas prasības
militārajiem
transportlīdzekļiem
No visām prasībām, kuras ir izvirzītas militāra
jiem transporta līdzekļiem, HEP transporta līdzekļi
nodrošina būtiskas priekšrocības šādās jomās:
 uzlabotas komplektācijas iespējas;
 vietējā strāvas ražošana;
 degvielas ekonomija (25–30%);
 maskēšanās potenciāls (klusa kustība);
 uzlabota ātruma uzņemšana;
 samazināta nepieciešamība pēc apkopes un
remonta;
 klusās novērošanas periods.[3]

Uzlabota komplektācijas iespējas
Elektriskās piedziņas sistēma sastāv no modu
ļiem, kas savienoti ar vadiem, tādējādi nodrošinot
lielāku brīvību dažādu komplektējošo komponenšu
izvēlē, kā parādīts 6. attēlā.
HEP izmantošana dod iespēju izvairīties no
mehāniskās piedziņas sistēmas ierobežojumiem,
kuri nosaka, ka dzinēju ar riteņiem savieno pār
nesumu kārba un vārpstas.
HEP transporta līdzekļos atsevišķas kompo
nentes ir iespējams izvietot tā, lai optimāli izman
totu tā platību.

Vietējā strāvas ražošana
Militārajiem transportlīdzekļiem ir vairākas
platformas, proti, vieglās bruņumašīnas (LAV),
paaugstinātas caurgājamības daudznolūku riteņu
mašīnas (HMMWV), vidējo taktisko transportlī
dzekļu grupa (FMTV), vairāku veidu tanki, bez
apkalpes sauszemes transportlīdzekļi (UGV) un
dažādi roboti.
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Šādu transportlīdzekļu elektriskās sistēmas
specifikācijas jau šobrīd nodrošina elektriskās
jaudas:
a) LAV – maiņstrāvas ģenerators, 28 voltu sprie
gums, līdzstrāva 245/280 A (~ 7.5 kW),
b) HMMWV – maiņstrāvas ģenerators, 28 voltu
spriegums, līdzstrāva ~100A (~ 2.8 kW),
c) FMTV – maiņstrāvas ģenerators, 14/28 du
bultā sprieguma līdzstrāva, parasti 100 A (no
teiktā variantā 200 A;~ 2.8 kW),
d) tanks Abrams – 28 voltu spriegums, līdzstrāva
650 A (~ 18 kW),
e) UGV – līdzīgi kā augšminētajiem, atkarībā no
izvēlētās platformas
f) roboti – 30 līdz 1500 W pie 12 V vai 24 V
sprieguma, strāva: 3 A līdz 100 A, atkarībā no
sprieguma.[5]
Galveno jaudas pārvaldīšanas un sadales sis
tēmu iespējams ieprojektēt tādā veidā un izmēros,
lai piemērotos visiem elektriskās strāvas patērētā
jiem transportlīdzeklī. Tā ir liela priekšrocība, jo
nākotnē vajadzība pēc elektriskās strāvas dažādām
mašīnā izvietotām elektroiekārtām tikai pieaugs.
Jaudas vadības un sadales sistēma var nodrošināt
pastāvīgu elektroenerģijas padevi tādām slodzēm
kā elektriskā piedziņa un gaisa kondicionēšanas
iekārtas, nodrošināt strāvu citiem nelieliem elek
triskās strāvas patērētājiem. Tāpat to var izmantot,
lai nodrošinātu periodisku strāvas padevi impulsa
jaudas sistēmām piedziņai/uzlādēšanai elektriska
jiem ieročiem un aizsardzības līdzekļiem: elektro
termoķīmiskajim lielgabaliem (ETC gun), tiešās
enerģijas ieročiem – (DEW), lāzerieročiem, EM
(elektromagnētiskajai) aizsardzībai utt. Šāda tipa
militārajiem ieročiem ir obligāti nepieciešams spē
cīgs impulsu jaudas avots. Pie tam, ja transporta
līdzeklī ir pieejams pietiekami spēcīgs elektriskās
enerģijas avots, to var izmantot, lai samazinātu
loģistisko slodzi elektriskās strāvas nodrošināšanai
citiem patērētājiem lauka apstākļos.

Degvielas ekonomija
Militārā (kaujas) darbībā degviela ir viena no
galvenajām budžeta pozīcijām. Degvielas ekono
mija ir tieši atkarīga no dzinēja darbības režīma.
HEP transporta līdzekļos iekšdedzes dzinējs var
tikt ieprogrammēts darbībai optimālajā degvielas
ekonomijas režīmā, kā parādīts 7. attēlā. Dotajā
gadījumā tas ir iespējams tāpēc, ka dzinēja rotācijas
ātrums nenosaka transporta līdzekļa braukšanas
ātrumu. Dzinējs darbina maiņstrāvas ģeneratoru
gandrīz nemainīgā ātrumā, un elektroenerģija no
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ģeneratora tiek pievadīta riteņu vai kāpurķēžu pie
dziņas elektrodzinējiem caur barošanas blokiem.
HEP gadījumā, ģeneratora enerģiju papildina ener
ģijas uzkrāšanas iekārtas (akumulatori, spara rati,
kondensatori, utt.), pastāv vēl kāds faktors deg
vielas ekonomijai, proti, ģeneratora enerģija galve
nokārt tiek patērēta vienmērīgas braukšanas laikā,
kur mobilitātes vajadzībām tiek patērēts vismazāk
degvielas.
HEP dod lielāku efektivitāti stop-and-go dar
bības ciklos nekā ilgstošas nepārtrauktas darbības
ciklos. Rekuperatīvā bremzēšana, kas reģenerē un
uzkrāj bremzēšanas enerģiju kā elektrisko enerģiju,
rada lielāku degvielas ekonomiju, un elektrodzinēji
spēj ģenerēt papildus enerģiju labākai manevrē
šanai šķēršļotā apvidū.
Papildus enerģiju, kura nepieciešama paaug
stinātas slodzes apstākļos, nodrošina galvenokārt
no enerģijas uzkrāšanas iekārtām, kuras tiek uzlā
dētas gan rekuperatīvās bremzēšanas rezultātā,
gan no ģeneratora. Šī iespēja nodrošina nozīmīgu
degvielas ietaupījumu, kā arī samazina atgāžu
izplūdi un termisko izstarojumu. ASV HMMWV
programmas ietvaros veiktie pētījumi pierāda, ka
degvielas patēriņu šādi ir iespējams samazināt par
20–30%

Klusā novērošana un pārvietošanās
Transporta līdzeklī uzstādīto enerģijas uzkrā
šanas sistēmu ir iespējams izmantot klusās novē
rošanas uzdevumu izpildei, kura ilgums atkarīgs no
novērošanas iekārtu enerģijas patēriņa. Atkarībā
7. attēls. Degvielas patēriņš

no klusās novērošanas pamatuzdevuma HEP trans
portā tā izpildes laiku ir iespējams pagarināt par
vairāk nekā divām stundām, salīdzinājumā ar paš
reizējā autoparka klusās novērošanas iespējām.
Tāpat ierobežotos attālumos ir iespējams veikt arī
kluso pārvietošanos, kur transporta līdzeklis spēj
iebraukt ienaidnieka kontrolētajā teritorijā un to
pamest, nepakļaujot sevi paaugstinātam atklā
šanas riskam.

Uzlabota bojājumu prognozēšana
un diagnostika
HEP transporta līdzekļos katru operāciju kon
trolē mikroprocesori, kas ir piemērojami sistēmas
stāvokļa diagnostikas vajadzībām (HUMS). Šī sis
tēma spēs identificēt daudzas iespējamās kļūmes,
pirms tās notiks, un sniegt datus par bojājumiem,
lai būtu iespējams realizēt savlaicīgu tehnisko
apkopi un remontu. Tam būtu jāpalīdz samazināt
ekspluatācijas un apkopes izmaksas transporta
līdzekļa kalpošanas laikā, kā arī jāpalīdz kompensēt
HPE transporta līdzekļu paaugstinātās izmaksas.
Šobrīd izmaksas, kuras saistītas ar transporta
līdzekļu pārveidošanu par HEP transporta līdzek
ļiem vēl pārsniedz mehāniskās sistēmas izmaksas
tomēr tādu jauno tehnoloģijas, kā silīcija karbīda
pusvadītāju un litija jonu akumulatoru pilnveido
šana jau tuvākajos gados ievērojami uzlabos HEP
sistēmu konkurētspēju.
HEP sistēmu kalpošanas laika un izmaksu
pētījumi ir balstīti uz eksistējošu sistēmu mode
ļiem un nevar būt pilnīgi bez ekstensīvas testē
šanas laika apstākļos. Tomēr, jau šobrīd pieejamie
rezultāti rāda, ka izmaksas HEP izveidei pašlaik
ir ievērojamas, tomēr, izmaksu lielāko daļu ilgākā
laika posmā, iespējams, kompensēs degvielas un
apkopes/remonta izdevumu ietaupījumu.

VI. Tehniskā attīstība un
problēmas
Šobrīd notiek daudzu svarīgu tehnisko prob
lēmu izpēte, bet ir sagaidāms, ka daļa no tām
tiks atrisināta jau pēc dažiem gadiem. Galvenās
tehniskās problēmas ir šādas: zema ekspluatācijas
temperatūra energoelektronikai; augsta enerģijas
blīvuma uzkrāšanas ierīču trūkums; augsta griezes
momenta un enerģijas blīvuma piedziņas elektro
motori. [3]
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Transportlīdzekļu elektrosistēma
Elektromagnetiskās savietojamības prasībām
militārajiem transportlīdzekļiem tiek piemērotas
specifikācijas MIL-STD-461E un DEF-STAN 5941. Militārie transportlīdzekļi pašlaik galvenokārt
izmanto 28 V sprieguma sistēmas (24 V darba stā
voklī) arhitektūru.
Pāreja uz 42 V līdzstrāvu zināmā mērā var
samazināt elektroiekārtu gabarītus un svaru mi
litārajos transporta līdzekļos. 42 V līdzstrāvas iz
mantošana rada arī vairākas problēmas, piemēram,
elektriskā loka veidošanās, strāvas līmeņa kri
šanās un paaugstināta sprieguma saglabāšanās pēc
atslēgšanas no maiņstrāvas ģeneratora, aizdedzes
sistēmas konstrukcija, akumulatori un ģenerators,
un tām visām ir jāpievērš pienācīga uzmanība.
Kā iespējams secināt no pētījumu rezultātiem,
[6] militārajos transporta līdzekļos izmantojot
42 V spriegumu, startera un ģeneratora izmērs var
samazināties par apmēram 8% un ietaupīt 24% no
kopējiem vara materiāliem.
42 V sistēmas izmantošana civilajiem trans
porta līdzekļiem ir labi iztirzāta esošajos avotos.
Pašlaik eksistē pietiekami labi attīstītas tehno
loģijas energoelektronikas jomā, kas ir piemēro
jamas arī militārajās 42 V līdzstrāvas sistēmās [7].
Energoelektronikai ir svarīga nozīme ģeneratoru
sprieguma pārveidošanā, izmantojot maiņstrāvas
un līdzstrāvas pārveidotājus. Pie tam, ir iespējams
izmantot eksistējošo 42 V ģeneratora tehnoloģiju.
Ir izveidotas vairākas 42 V arhitektūras automobiļu
eletrosistēmām (militārās un nemilitārās). Viena
no dubultsprieguma (28/42 V) elektrosistēmas
blokshēmām ir parādīta 8. attēlā.
Elektriskajām sistēmām militārajos transporta
līdzekļos parasti tiek izvirzītas stingras pārejas pra
sības. Saistošas šajā ziņā ir specifikācijas MIL-STD1275B ASV un DEF-STAN 61-5 (Part 6)/Issue 5‑se
Apvienotajā Karalistē [8].

Energoelektronika
Pašlaik pieejamajiem jaudas pusvadītājiem ir
relatīvi zema darba temperatūra. Uz silīcija bāzes
radītajam izolētās bāzes bipolārajam tranzistoram
(IGBT), piemēram, maksimālā ekspluatācijas tem
peratūra ir 125 °C pārejas punktā. Lai uzturētu šo
temperatūru, dzesētāja temperatūra tranzistora
pamatnē ir jāuztur 65 °C līmenī, tādējādi, paliek ļoti
neliela starpība ar apkārtējās vides temperatūru.
Rezultātā, dzesēšanas sistēma un tās energopatē
riņš ir pārāk liels integrēšanai transporta līdzeklī.
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Uzlabotajiem IGBT tranzistoriem termiskās notu
rības robeža ir par 50% augstāka, paaugstinot
dzesētāja temperatūru no 65 °C līdz 90 °C. Tomēr
šis uzlabojums joprojām atrodas eksperimentālā
stadijā, un tam ir nepieciešama turpmāka pilnvei
došana un testēšana. Radikāls risinājums energo
elektronikai ir silīcija karbīda pusvadītāju ierīces,
kur ekspluatācijas temperatūra pārejas punktā var
sasniegt 500°C un tāpēc dzesētāja temperatūru ir
iespējams viegli uzturēt robežās no 200 līdz 250 °C.
Šī veida ierīces ļautu dzesēšanas sistēmai būt daudz
mazākai, ņemot vērā tās augstās ekspluatācijas
temperatūras.

Enerģijas uzkrāšana
Enerģijas uzkrāšana ir būtiska HEP izman
tošanas daļa. Visizplatītākajiem svina-skābes
akumulatoriem ir zems enerģijas blīvums, iero
bežots darbības ciklu skaits, tos nav iespējams
uzglabāt izlādētā stāvoklī, kā arī elementu sprie
gums nedrīkst nokristies zem 2,1 V robežas, tie
ir smagi un kaitīgi apkārtējai videi, jo tajos ir tok
sisks elektrolīts, no kura jāatbrīvojas drošā veidā.
Bez tam, ir nepieciešama akumulatoru termiskā
režīma uzraudzība, jo akumulatori zaudē enerģiju
pie zemām temperatūrām un tiem ir nepieciešama
iepriekšēja “uzsildīšana”, bet pie pārlieku augstas
temperatūras tie sāk paātrināti nolietoties. Lai gan
svina-skābes akumulatoriem to glabāšanas laikā
nav nopietnu izlādēšanās problēmu salīdzinājumā
ar NiMH akumulatoriem, to glabāšanas laiks tomēr
ir ierobežots.
HEP transporta līdzekļu vajadzībām tiek aplū
kotas iespējas izmantot citu veidu uzlabotus aku
mulatorus. Visnozīmīgākākie kandidāti pašlaik ir
šādi:
 litija-jonu (Li-Ion),
 niķeļa metāla ūdeņraža savienojumu
(NiMH),
 nātrija niķeļa hlorīda (ZEBRATM),
 litija-metāla polimēra (LMP).
8. attēls. 42/28 V dubultsprieguma sistēmas blokshēma
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Tabula Nr. 1. Akumulatoru salīdzinājums
Veidi

Elektrolīts

Īpatnējā
Īpatnējā jauda
enerģijaas
(W/kg)
ietilpība (Wh/kg)  

Pārlādes
ciklu skaits
(cikli)

Specifiskās
izmaksas (Pb=1)

Svina–Skābes (Pb)

Ūdeni saturoša
sērskābe

35–50

150–400

500–1000

1–1,3

Niķeļa Metāla
Ūdeņraža
savienojuma (NiMH)

Ūdeni saturošu
sārmu hidroksīdi

65–85

200–300

750–1200

4–8 

Litija–jonu (Li–Ion)

Litija sāļi
organiskos
šķīdinātājos

80–130

200–300

800–1200

2–3

Visiem šiem akumulatoriem ir augstāks ener
ģijas blīvums nekā svina-skābes akumulatoriem,
bet tie visi atrodas izpētes stadijā un pašlaik tiek
risinātas vairākas nopietnas tehniskas problēmas,
pirms tie var tikt uzskatīti par piemērotiem mili
tārai izmantošanai. Litija-jonu akumulatori ir ļoti
jutīgi un var būt bīstami, ja tajos nav iestrādāta
pretstrāvas un /vai īsslēguma aizsardzība, kā arī
termiskās aizsardzības sistēma.
ASV armijas Tanku un pašgājēju pētījumu attīs
tības inženieru pārvalde (TARDEC) ir izvēlējusies
firmu SAFT, lai paaugstinātu militāro transporta
līdzekļu operacionālo efektivitāti, konstruējot
pasaules līmeņa progresīvu tehnoloģiju akumu
latoru konstruēšanai un ražošanai. Noslēgtais
$1.2 miljonu vērtais kontrakts ir vērsts uz liel
jaudas litija-jonu akumulatoru izveidi, pievēršot
īpašu uzmanību vajadzībām, kas izvirzītas nāko
šās paaudzes HEP militārajiem transporta līdzek
ļiem. 2008. gada novembrī SAFT pabeidza pirmo
posmu jauna, sevišķi augstas enerģijas ietilpības
litija-jonu elementa izstrādē un ir piegādājis ASV
Armijas TARDEC pirmos 5 VL-U elementu pro
totipus. Pasaules visjaudīgākais elektroķīmiskais
elements – VL-U nodrošina īpatnējo enerģijas
blīvumu 10 kW/kg nepārtrauktās un 30 kW/kg
impulsizlādes darbības režīmā.
NiMH akumulatoriem ir pašizlādēšanās prob
lēma, kā rezultātā šie akumulatori relatīvi īsā laikā
izlādējas pat bez slodzes. Tomēr, šie akumulatori
pašlaik tiek izmantoti vairākos sērijveida hibrīde
lektriskajos transporta līdzekļos.
ZEBRATM akumulatoriem šobrīd ir zemāks
īpatnējais enerģijas blīvums nekā citiem akumulato
riem, bet turpinās izpēte, lai šo rādītāju uzlabotu.
LMP akumulatori ir relatīvi jauni, bet domā
jams, ka tie varētu būt ideāli piemēroti militārai
izmantošanai, ja izdotos realizēt to teorētiski
iepriekš paredzēto enerģijas ietilpību. Visu šo

a kumulatoru cena pašlaik ir augsta, jo tie joprojām
atrodas izpētes stadijā un to ražošanas apjomi ir
visai ierobežoti.
Akumulatori transportā tiek lietoti daudz
plašākos apmēros nekā citi enerģijas uzkrāšanas
veidi – spararati un superkondensatori.
Superkondensatori spēj izturēt vairāk nekā
500 000 pārlādes ciklu un tādējādi ir ievērojami
pārāki par akumulatoriem.
Superkondensatoru un bateriju savienojumi var
būt pasīvi, kad superkondensatori ir slēgti para
lēli akumulatoram; rezultātā akumulators netiks
pakļauts augstfrekvences impulsiem, tādējādi pail
dzinot akumulatora kalpošanas laiku. Alternatīvi,
superkondensatori var tikt savienoti ar baterijām
caur līdzstrāvas (DC/DC) pārveidotāju. Šajā gadī
jumā enerģijas plūsmu uz superkondensatoriem ir
iespējams kontrolēt. Tas nodrošina iespēju īstenot
darbības režīmu, kas vērsts vai nu uz sistēmas efek
tivitāti vai uz viszemākajām darba cikla izmaksām.
DC/DC pārveidotāja ietveršana ievērojami paaug
stina elektrosistēmas izmaksas un svaru.

Piedziņas dzinēji
Piedziņai militārajos transporta līdzekļos
parasti tiek izmantoti trīs veidu elektrodzinēji, kas
spēj apmierināt izvirzītās prasības:
 pastāvīgo magnētu (PM) bezsuku dzinēji,
 indukcijas dzinēji,
 sinhronie komutējamie reaktīvie dzinēji.
Pirmajiem diviem elektrodzinēju tipiem paš
laik tiek pievērsta galvenā uzmanība, bet piedziņas
motorus nedrīkst aplūkot atrauti no to integrē
šanas veida transporta līdzekļa platformā.
Kāpurķēžu transporta līdzeklim pastāv izvēle
starp “divlīniju” shēmu, kur katras kāpurķēdes
darbināšanai tiek izmantots savs elektromotors,
vai “vienlīnijas” shēmu, kur tiek izmantots viens
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piedziņas elektromotors. Pirmā no iepriekšminē
tajām shēmām nodrošina maksimālu elastīgumu
transporta līdzekļa konstrukcijā, jo ar piedziņas
elektromotoriem saistītās kontroles sistēmas ļauj
ievērojami samazināt gabarītus. Problēma rodas ar
transporta līdzekļa vadīšanu lielā ātrumā, izman
tojot elektrisko vadības sistēmu tā stūrēšanai. Ja
tiek realizēta šī shēma, kopējai elektriskās piedziņas
jaudai ir jābūt 2,5 reizes lielākai nekā katras kāpur
ķēde piedziņas motora jaudai (divlīniju shēma).
Griezes momenta nodošana no viena elektromotora
uz abām kāpurķēdēm, izmantojot piedziņas vārp
stas (vienlīnijas shēma), nozīmē, ka elektrodzinēju
ir nepieciešams salāgot ar galvenā dzinēja jaudu, bet
šai gadījumā tiek zaudēta zināma uzbūves brīvība.
Riteņu transporta līdzekļiem galvenā izvēle ir
starp elektromotoru uzstādīšanu uz šasijas vai elek
tromotoru uzstādīšanu tieši riteņu rumbās. Pirmajā
gadījumā nepilnība ir tā, ka enerģijas padošanai uz
riteņiem joprojām nepieciešamas piedziņas vārp
stas un tādējādi tiek zaudēta konstruktīvā brīvība.
Elektromotoru izvietošana tieši riteņu rumbās
nodrošina daudz elastīgākas uzbūves iespējas, tomēr
šai gadījumā ir sarežģīti saglabāt transporta līdzekļa
masas centru pēc iespējas zemāk, ideālā gadījumā
ne augstāku par parastā tipa transporta līdzekļa
masas centru, lai nodrošinātu transporta līdzekļa
stabilitāti pie liela ātruma, vai šķēršļotā apvidū. Šai
gadījumā tiek piedāvāti divi risinājumi: vienpakāpes
vai divpakāpju pārnesuma redukcijas sistēma, kur
augsta griezes momenta/maza ātruma darbībām ir
neliels darbības rādiuss. Pēdējā pieeja dod iespēju
samazināt dzinēja gabarītus, tādejādi samazinot
kopējo masu. Vairumam no šobrīd pieejamajiem
elektromotoriem pastāv dažādi konstruktīvi iero
bežojumi, kurus pārvarot tiktu samazināts kons
trukcijas svars un tās gabarīti, kā arī uzlabota tās
komplektēšana. Šobrīd pieejamiem piedziņas elek
tromotoriem ir nepieciešama dzesēšana, un tie ir
relatīvi dārgi. Tomēr jāatzīmē, ka, neskatoties uz
iepriekšminētajām problēmām, jaunākie sasniegumi
piedziņas elektromotoru jomā ir veiksmīgi integrēti
un pārstāvēti elektriskajos transporta līdzekļos.
Iepriekšminēto problēmu izklāsta mērķis ir norādīt
uz tiem uzlabojumiem, kuri ir svarīgi HEP integrē
šanai sauszemes militārajos transporta līdzekļos.

Attīstības izmaksas
Degvielas ekonomija ir galvenais faktors, kas
nodrošina zemākas izmaksas gan militārajos,
gan komerckravu pārvadājumos. HEP tehnoloģija
atbilstoši tās pielietojumam militārajos transporta
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līdzekļos šobrīd ir visprogresīvākā sistēma un paš
laik atrodas attīstības un pilnveidošanas stadijā.
Pēdējā laikā gandrīz katra sastāvdaļa tiek projektēta
specifiskai izmantošanai ļoti ierobežotā diapazonā.
Ir ļoti nedaudz piemēru, kur civilajai videi projek
tētas sistēmas var tikt tieši izmantotas militārām
vajadzībām. Īpaši tas attiecas uz tehnoloģijām, kas
nepieciešamas HEP attīstībai, kā moderni akumu
latori, piedziņas elektromotori un energoelektro
nika. Paredzams, ka jauno elektriskās piedziņas
sastāvdaļu cena kritīsies un tās kļūs plašāk pie
ejamas sērijveidā un pieaugot pieprasījumam pēc
HEP vieglajiem un kravas automobiļiem.
Bezapkalpes sauszemes transporta līdzekļu
(UGV) projekti paātrina elektriskās piedziņas teh
noloģijas ieviešanas procesu civilajā un īpaši mili
tārajā jomā. UGV vadības process ir ļoti sarežģīts
uzdevums, un elektriskās piedziņas izmantošana var
atrisināt specifiskus dzinēja kontroles jautājumus.

VII. Secinājumi
Runājot par ātruma, paātrinājuma un maskē
šanās opcijām, HEP sauszemes transportlīdzekļu
rādītāji ir labāki nekā attiecīgo mehāniskās pie
dziņas transportlīdzekļu rādītāji.
Hibrīdās piedziņas sistēmas priekšrocības tiek
gūtas, kombinējot tā saucamajā hibrīdajā trans
portlīdzeklī divas dažādas sistēmas. Hibrīdās
piedziņas sistēmās sērijveida iekšdedzes dzinējs
darbina ģeneratoru, kamēr šādā veidā saražoto
elektrisko enerģiju izmanto viens vai vairāki jaudīgi
elektromotori, kas arī nodrošina transportlīdzekļa
kustību. Elektriskās enerģijas pārpalikums, kā arī
bremzēšanas laikā saražotā enerģija tiek uzkrāta
enerģijas uzkrāšanas iekārtās (spara ratos, super
kondensatoros un akumulatoros), tādējādi, tiek
panākts, ka iekšdedzes dzinējs var darboties vien
mērīgi, stabilā režīmā un daudz efektīvāk attiecībā
uz degvielas patēriņu un izplūdes gāzu emisiju
nekā parastajās sistēmās.
Paralēlajā hibrīdās darbības shēmā iekšdedzes
dzinējs un elektromotori, saņemot enerģiju no
akumulatoru baterijām, darbojas pilnīgi neatkarīgi
viens no otra. Tomēr šādu transportlīdzekļu svars
un ražošanas izmaksas ir ievērojami augstākas, bez
tam akumulatora bateriju nepietiekami ilgais dar
bības laiks vēl joprojām rada šķēršļus plašai šādu
transporta līdzekļu ražošanai, un sagaidāma tālāka
šo tehnoloģiju pilnveidošana.
Lai definētu konceptuālu HEP transportlīdzekļu
tehnoloģijas prasības, vispirms ir jāformulē, kādam
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mērķim šie transportlīdzekļi tiks izmantoti. Katrs
atsevišķs pielietojums neapšaubāmi rada jaunus
izaicinājumus elektriskās tehnoloģijas ieviešanai.
HEP sistēmu pielietošanas galvenās priekšro
cības militārajā jomā ir:
a) loģistikā – samazinās loģistikai nepiecieša
mais laiks un izmaksas;
b) takstiskajā darbībā – klusā pārvietošanās,
klusā novērošana;
c) tehniskās iespējas – plašāks darbības rādiuss
un iespēja “eksportēt” saražoto elektro
enerģiju.

HEP transportlīdzekļu elektrosistēma un ener
ģijas uzkrāšanas spēja var nodrošināt klusās novē
rošanas operācijas, kā arī nepieciešamo enerģiju
tādiem elektriskajiem ieročiem kā ETC lielgabali,
tiešās enerģijas ieroči un EM aizsardzības līdzekļi.
Smagie HEP transportlīdzekļi var ražot “eksportē
jamu” elektroenerģiju citu iekārtu darbināšanai.
Diemžēl HEP elektrosistēmai šobrīd pastāv
nopietni ierobežojumi attiecībā uz darbības tem
peratūru un lietošanas laiku, kas ierobežo šādu
transportlīdzekļu izmantošanu.
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Hybrid Electrical Drive for Military Vehicles
The article deals with the use of hybrid electrical drive in military vehicles. The hybrid electric drive
system consists of two power sources, the engine generator and energy storage system and provides
energy storage in high density batteries to supply the systems of the vehicle and support the main
engine at operational peak. To start with, a historical overview has been given to get an insight into the
history of the electric drive development and to show the contemporary developments. The article lists
and explains the specific requirements for military vehicles and electric drive benefits and advantages for
the military. The issues related to the electric drive development are discussed in the context of possible
technical solutions. Technical problems encountered in practice are emphasized. The conclusions deal with
the advantages and disadvantages of the electric drive in military vehicles. The main drawbacks ham
pering a widespread application of the electrical drive are the expensiveness of electrical elements, the
large dimensions of the energy storage equipment, as well as their weight. Nevertheless, we can expect
rapid development of this kind of drive due to the gains of energy saving and building an autonomous
moving platform. The future development of autonomous machines will be of great importance and the
electric drive has got a number of significant advantages – reaction speed, accuracy and direct flow of
information providing. Hybrid electric drive systems provide better fuel economy than their mechanical
counterparts and may recover energy during braking. This system can support silent watch operations.
Hybrid trucks can also generate “exportable” power to run other equipment.
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Small arms bullets
in body armour testing
Strēlnieku ieroču lodes
bruņu vestu testēšanā
I. Šitvjenkins, A. Viļumsone, H. Torbicka

Keywords: armour, bullets, penetration, ballistics testing, threats, weapons, ammunition,
protection level, blunt trauma.

Abstract
Each time choosing material for the needs
of Armed forces the choice of concrete technical
parameters has to be made. Undoubtedly, with
reference to Armed forces definition of technical
parameters is connected with the analysis of oper
atively tactical requirements, for what operative
purposes material is used for. Creating or choosing
system of protection the analysis of operative
tactical requirements is reduced to definition the
level of threats against which protection system
will protect a life and health of the soldier. It is
vital important to identify possible real levels of
threats, against which system has to protect life
and health of the soldier. Otherwise there will
be uncovered threats levels and system will not
work efficiently. According to International Action
Network on Small Arms (IANSA) there are 640 mil
lion small arms in the world or one for every ten
people on earth. Small arms are responsible for
60–90% of the direct conflict deaths that occur
each year. Ten to fourteen billions of ammunition
is manufactured every year, which is enough to kill
every person in the world. For military personnel
small arms made threat are the bullets of the hos
tile fire or friendly force. Widely applied individual
system protecting from bullets is the bullet-proof
vest. Many countries has developed standards
defining level of the protection for the bullet-proof
vest, but only for level definition are sewn up by
means of shooting of a ballistic material by certain
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kinds of bullets from cartridges of small arms or
certain kinds of objects simulating bullets. There
are also limitations on blunt trauma, defined by the
depth or by actual damage of the body. Bullet-proof
vests depending on the level of protection against
the threats in accordance with applied bullet or
imitator of the bullet. Some standards define
level of penetrating velocity of the certain type of
bullet or fragments under defined probability of
penetration. The authors of this publication have
conducted theoretical research and have com
pared classes on protection level in widely applied
standards with wide applied small arms ammuni
tion in the countries of the North Atlantic Treaty
Organization and also outside. Theoretical research
has specified discrepancy between used bullets in
standards on defining highest classes of protec
tion and bullets with high relative energy applied
in small arms ammunition in the countries of the
North Atlantic Treaty Organization and outside.
The specified discrepancy is as a matter of fact dis
crepancy between the highest threats modulated
in standards and highest probable threats in a real
situation that in turn influences requirements on
the level of protection and the subsequent changes
in the design of a system of protection. The gen
eralized information and references allow officials
to use it with a view of set up requirements and
testing methodologies in technical specifications in
accordance with official’s country operational tac
tical requirements for the Armed Forces.
From the beginning of mankind people were
forced to protect themselves from the cruel
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Table 1. Ballistics standards analysis, protection levels and ammunition testing
1. tabula. Ballistisko standartu analīze, aizsardzības līmeni un testa munīcija
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i nfluence of the environment on their lives and
health to provide more or less better living condi
tions by adding to their own skin additional protec
tion layers such as skin and fur of hunted animals.
Unfortunately mankind has never been able to live
according to the laws of the nature and in peace
with other people and social groups. That is why
in addition to natural threats of the environment
the man made (artificial) threats were created to
solve own social group interests in the way to dis
criminate or total destroy other social groups in
the fighting for the better live conditions, better
land, goods, gold, food, slaves, energy sources and
other interests. According to International Action
Network on Small Arms (IANSA) data [1] there
are 640 million small arms in the world or one for
every ten people on earth. Small arms are respon
sible for 60–90% of the direct conflict deaths that
occur each year. Ten to fourteen billion of ammuni
tion is manufactured every year. For military per
sonnel small arms made threat are the bullets of
the hostile fire or friendly force. Bullets damage
the intended target by tissue or mechanical disrup
tion through impact or penetration. There are sev
eral standards modulating real weapon shooting
against armour material for body armour manu
facturing reviewed by authors (Table 1). Almost all
of them defining levels of protection depending on
the bullet type and velocity it hits armor panel or
plate without penetration:
 USA NIJ 0101.04 “Ballistic Resistance
of Personal Body Armor” [2]
 Germany Technical Guidelines (TG)
“Ballistic testing of protective vests” [3]
 UK HOSDB “Body Armour
Standards for UK Police (2007)
Part 2: Ballistics Resistance” [4]
 Russia GOST R 50744-95
“Armour clothing” [5]
 Poland PN-V-87000:1999
“Ballistic body armour” [6]
 CEN EN ISO 14876 “Protective
clothing – body armour” [7]
Standards shown in Table 1 defining the level
of protection for the bullet-proof vest by shooting
certain type and amount of the bullet imitating
small arms shooting into ballistics material with no
penetration required and limited blunt trauma or
actual damage of the internal organs from the hit.
Authors didn’t analyze standards defining the level
of protection by the level of the velocity for certain
types of bullets penetrating armour material under
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defined level of probability. Two standards: US DOD
MIL‑STD‑662F “V50 Ballistics test for armour” [8]
and NATO STANAG 2920 “Ballistic test method for
personal armour materials and combat clothing”
[9] are built on this principle. Both of them are
intended mostly to be used for fragmentation
testing, however MIL‑STD‑662F as projectiles use
also the same rifle bullets with identical level of the
velocities [10] as mentioned in the reviewed stand
ards Table 1. According to Table 1 standards can
be divided into two main groups: levels imitating
hand guns, like pistols, revolvers and sub‑machine
guns shooting (NIJ I‑IIIA; SKL‑SK2; HG1/A‑HG2;
GOST 1‑2; PN 1‑3; ISO 1‑3) and levels imitating
high powered rifles, assault rifles, machine guns
and sniper rifles shooting (NIJ III‑IV; SK 3‑4; RF1;
GOST 3‑6a; PN 4‑5; ISO 4‑5). It will not be easy
to compare standards, because of the different
ammunition type being used, different velocity
levels, and different blunt trauma measurement.
Attempt to transfer one standard to another could
be problematic due the reasons mentioned above.
In order to find appropriate standard with pos
sible highest level of penetration it is necessary
to make analysis on the ammunition most com
monly used worldwide against human. There are
a lot of criteria of the bullet penetration capa
bility [11]. The authors chose the penetration rel
ative energy of the bullet as the criteria in order
to compare different or certain types of bullets.
Relative energy is calculated as bullet energy at the
velocity V0 divided on area of the bullet projection
on penetration plane at hit angle 0. Due to dif
ferent deformation mechanism non armor piercing
type bullets and armour piercing bullets will be
analyzed separately. Table 2 shows non armour
piercing types bullet used for the first group of
the protection levels against hand guns like pistols,
revolvers and sub‑machine guns as well as other
types of non armour piercing bullets used in the
military and law enforcement application world
wide. Table 3 shows non armour piercing types of
bullets used for the second group of the protec
tion levels against high powered rifle, assault rifles,
machine guns and sniper rifles shooting as well
as other types of the non armour piercing bullets
used in the military and law enforcement appli
cation worldwide. Table 4 shows armour piercing
types of bullets manufactured for the military and
law enforcement application worldwide not divided
into groups like in non armour piercing bullets.
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Table 2
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Non armour piercing bullets analysis (1st group)
Ne bruņusitēju ložu analīze (1. grupa)

Ammunition type

Bullet
Bullet
diameter
weight g
mm

Vo m/s

Square
mm2

Energy J

Energy J/
mm2

Source

9×18 mm Makarov

9,23

6,00

300,00

66,88

270,00

4,04

[6], [12]

9×18 mm Makarov
57-H-181C Пст

9,23

5,90

305,00

66,88

274,42

4,10

[5], [12]

.45 ACP

11,43

14,90

245,00

102,56

447,19

4,36

[12]

.380 ACP

9,04

6,20

312,00

64,15

301,77

4,70

[12]

5.45×18 mm
PSM 7H7 Пст

5,64

2,50

310,00

24,97

120,13

4,81

[5], [12]

9×18 mm VMR/fe-core

9,23

6,00

340,00

66,88

346,80

5,19

[3], [12]

.22 LR

5,66

2,60

320,00

25,15

133,12

5,29

[12], [2]

7.62×38R mm Nagant

7,49

7,00

285,00

44,04

284,29

6,46

[12], [5]

.40 S&W

10,11

11,70

312,00

80,24

569,46

7,10

[12], [2]

.45 ACP +P

11,43

10,70

381,00

102,56

776,61

7,57

[12]

9×19 mm VMR/WK DM 41SR

9,03

8,00

355,00

64,01

504,10

7,88

[3]

9×19 mm 7H21

9,03

5,30

460,00

64,01

560,74

8,76

[13]

12 gauge (18.5 mm)
True Cylinder

18,50

28,40

410,00

268,67

2387,02

8,88

[4]

7.62×42 mm СП-4

7,82

9,97

300,00

48,00

448,65

9,35

[12]

9×19 mm QD-PEP II/s

9,03

6,00

450,00

64,01

607,50

9,49

[3]

9×19 mm Action 4

9,03

6,10

450,00

64,01

617,63

9,65

[3]

7.62×25 mm
Tokarev 57-H-134C Пст

7,82

5,50

415,00

48,00

473,62

9,87

[5], [12]

Revolver

7.62×25 mm Tokarev lead core

7,82

5,50

420,00

48,00

485,10

10,11

[12]

9×19 mm VMR/WK DM 41SR

9,03

8,00

410,00

64,01

672,40

10,50

[3]

12 gauge (18.5 mm) Hunting

18,50

35,00

410,00

268,67

2941,75

10,95

[5]

9×19 mm FMJ DM11 A1B2

9,03

8,00

420,00

64,01

705,60

11,02

[4]

9×19 mm FMJ RN

9,03

8,00

427,00

64,01

729,32

11,39

[2]

9×19 mm 7H31

9,03

4,20

600,00

64,01

756,00

11,81

[13]

7.92×24 mm
(under development)

7,92

4,60

503,00

49,24

581,92

11,82

[14]

7.62×25 mm VMR/WK steel jacket

7,82

5,50

490,00

48,00

660,28

13,75

[3], [12]

.357 Magnum JSP

9,07

10,20

427,00

64,58

929,88

14,40

[2], [12]

.44 Magnum SJHP

10,92

15,60

427,00

93,61

1422,17

15,19

[2], [12]

7.62×25 mm Tokarev fe-core

7,82

5,50

520,00

48,00

743,60

15,49

[3], [12]

.357 Magnum R357M3

9,07

10,20

445,00

64,58

1009,93

15,64

[4], [12]

.357 Magnum MSF

9,07

7,10

570,00

64,58

1153,40

17,86

[3], [12]

5.7×28 mm Ball SS190

5,71

2,02

715,00

25,59

516,34

20,17

[12]

4.6×30 mm 2.6 g

4,65

2,60

600,00

16,97

468,00

27,57

[15], [16]
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Non armour piercing bullets analysis (2nd group)
Ne bruņusitēju ložu analīze (2. grupa)

Ammunition type

Bullet
Bullet
diameter
weight g
mm

Vo m/s

Square
mm2

Energy J

Energy J/
mm2

Source

9×39 mm СП-5

9,20

16,20

290,00

66,44

681,21

10,25

[12]

5.56×45 mm LE223T3

5,70

4,01

735,00

25,50

1083,15

42,47

[12], [4]

7.62×39 VMS/fe-core M43

7,90

8,00

720,00

48,99

2073,60

42,33

[3], [12]

7.62×39 mm 57-H-231

7,90

7,90

740,00

48,99

2163,02

44,15

[5], [12]

5.45×39 mm 7H6 ПC

5,60

3,40

870,00

24,62

1286,73

52,27

[5], [12]

.30-30 Win

7,82

9,72

725,00

48,00

2554,54

53,21

[12]

5.45×39 mm 7H10 ПП

5,60

3,40

890,00

24,62

1346,57

54,70

[5], [12]

6.8×43 mm (under approval)

7,00

7,45

800,00

38,47

2384,00

61,98

[18]

7.62×51 mm NATO Ball L2A2

7,82

9,30

815,00

48,00

3088,65

64,34

[12], [4]

5.56×45 mm M193

5,70

3,60

955,00

25,50

1641,65

64,37

[12], [7]

.303 British Ball Mk7

7,90

11,27

749,00

48,99

3161,24

64,53

[12]

5.56×45 mm NATO DM11

5,70

4,00

910,00

25,50

1656,20

64,94

[3], [12]

7.62×54R mm 57-Н-323C

7,92

9,60

820,00

49,24

3227,52

65,55

[5], [12]

7.62×54R mm CT-M2

7,92

9,60

820,00

49,24

3227,52

65,55

[5], [12]

7.5×54 mm Ball ordinaire

7,82

9,25

825,00

48,00

3147,89

65,57

[12]

7.62×51 mm NATO Ball M80

7,82

9,65

838,00

48,00

3388,33

70,58

[2]

5.8×42 mm DBP87

5,95

4,26

960,00

27,79

1963,01

70,63

[12], [21]

7.62×51 mm NATO Ball DM111

7,82

9,45

850,00

48,00

3413,81

71,11

[3], [12]

.308 Win Lapua FMJBT D46

7,85

12,00

760,00

48,37

3465,60

71,64

[22]

7.5×55 mm Ball GP11

7,81

11,34

780,00

47,88

3449,63

72,04

[12]

7.62×51 mm NATO Ball L40A1

7,82

9,70

850,00

48,00

3504,13

73,00

[4], [12]

.308 Win Swiss P Ball

7,85

11,40

790,00

48,37

3557,37

73,54

[23]

.243 Win Ball

6,17

6,48

836,00

29,88

2264,42

75,77

[12]

.30-06 M2

7,85

9,72

887,00

48,37

3823,70

79,05

[12]

.308 Win Lapua Lock Base B476

7,85

11,00

860,00

48,37

4067,80

84,09

[19]

7×57 mm

7,25

9,00

900,00

41,26

3645,00

88,34

[12]

.300 Win Mag Swiss P Ball

7,82

11,40

865,00

48,00

4264,88

88,84

[24]

.300 Win Mag Match

7,82

12,30

880,00

48,00

4762,56

99,21

[22]

6.5×55 mm M41 Ball

6,70

9,30

870,00

35,24

3519,59

99,88

[12]

.300 Win Mag DM121

7,82

13,00

885,00

48,00

5090,96

106,05

[21]

7 mm Remington Magnum

7,21

9,72

948,00

40,81

4367,70

107,03

[12]

.338 Lapua Magnum

8,61

16,20

900,00

58,19

6561,00

112,74

[20]
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Armour piercing bullets analysis
Bruņusitēja ložu analīze

Ammunition type

Bullet
Bullet
diameter
weight g
mm

Vo  m/s

Square
mm2

Energy J

Energy J/
mm2

Source

9×21 mm Gurza RG-052

9,00

6,70

415,00

63,59

576,95

9,07

[12]

9×39 mm СП-6

9,20

16,20

290,00

66,44

681,21

10,25

[12]

9×19 mm AP DM91

9,03

5,70

480,00

64,01

656,64

10,26

[25]

7.92×24 mm BAP
(under development)

7,92

4,30

516,00

49,24

572,45

11,63

[14]

4.6×30 mm 2 g DM11

4,65

2,00

685,00

16,97

469,23

27,64

[15], [17]

7.62×39 mm API 57-Б3-231

7,90

7,40

720,00

48,99

1918,08

39,15

[5], [12]

5.45×39 mm AP 7H22

5,60

3,68

890,00

24,62

1457,46

59,20

[12]

5.56×45 mm AP DM31

5,70

4,00

925,00

25,50

1711,25

67,10

[26]

7.62×54R mm API 7-Б3-3 Б-32

7,92

10,40

800,00

49,24

3328,00

67,59

[5], [12]

7.62×51 mm NATO AP DM151

7,82

9,50

830,00

48,00

3272,28

68,17

[27]

7.62×51 mm NATO AP P80

7,82

9,75

823,00

48,00

3301,98

68,78

[12], [3]

5.56×45 mm AP M995

5,70

4,00

1000,00

25,50

2000,00

78,42

[12]

7.62×51 mm VMS/HK Bofors

7,82

8,40

960,00

48,00

3870,72

80,63

[3]

7.62×54R mm API 7-Б3-3 Б-32

7,92

10,40

880,00

49,24

4026,88

81,78

[2], [12]

.308 Win Lapua AP

7,85

10,70

870,00

48,37

4049,42

83,71

[19]

.30-06 M2 AP

7,85

10,80

869,00

48,37

4077,87

84,30

[2], [12],
[34]

.308 Win Swiss P AP

7,85

12,70

810,00

48,37

4166,24

86,13

[28]

.300 Win Mag Swiss P AP

7,82

12,70

855,00

48,00

4642,01

96,70

[29]

.338 Lapua Magnum Swiss P AP

8,61

16,80

830,00

58,19

5786,76

99,44

[31]

.300 Win Mag AP DM131

7,82

12,80

885,00

48,00

5012,64

104,42

[30]

.300 Win Mag AP

7,82

12,30

920,00

48,00

5205,36

108,43

[12]

.338 Lapua Magnum API

8,61

16,40

895,00

58,19

6568,41

112,87

[20]

.338 Lapua Magnum AP

8,61

16,10

905,00

58,19

6593,15

113,30

[20]
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Figure 1 visually shows non armour piercing
types of bullet used for the first group of the
protection levels against hand guns like pistols,
revolvers and sub‑machine guns (marked in blue)
as well as other types of the non armour piercing
bullets used in the military and law enforcement
application worldwide (marked in pink). Fig 2
shows non armour piercing types bullet used for
the second group of the protection levels against
high powered rifle, assault rifles, machine guns and
sniper rifles shooting (marked in blue) as well as
other types of the non armour piercing bullets used
in the military and law enforcement application
worldwide (marked in pink). Fig 3 shows armour
piercing type’s bullet manufactured for the mili
tary and law enforcement application worldwide
not divided into groups like in non armour piercing
bullets, however bullets applied in standards are
marked in blue and other bullets available on the
Figure 1.
1. att.
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market in black. The above mentioned analysis
will not show completely real situation, due to dif
ferent mechanism of bullet penetration depending
on bullet’s shape and design. However this anal
ysis provides understanding how dramatically can
relative penetration energy change depending on
the caliber and type of ammunition. Moreover it
shows the discrepancy between bullets applied in
ballistics material testing and other types of bul
lets widely applied in military and law enforcement
application. At the same time this is the difference
between real possible threat and threat modulated
in laboratories.
Based on this analysis there are two bul
lets with high relative energy from cartridges
5.7×28 mm and 4.6×30 mm types uncovered by
standards for the 1st group (non armour piercing)
of hand guns like pistols, revolvers and subma
chine guns. Cartridges 5.7×28 mm used for the
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Figure 2.
2. att.

Bullets relative energy – 2nd group
Ložu īpatnējā enerģija – 2. grupa

pistols FN Five‑Seven USG and sub‑machine guns
FN P90, both manufactured by Belgium com
pany Fabrique Nationale de Herstal (FN Herstal
SA) [32]. Pistols FN Five‑Seven USG are in arma
ment in 42 countries (information provided by
FN Herstal SA) within NATO and non‑NATO
countries. Sub‑machine guns FN P90 are in arma
ment in 40 countries (information provided by FN
Herstal SA) among them NATO and non‑NATO
countries. Hand guns chambered for 5.7×28 mm
are in use worldwide, that means bullet from car
tridges 5.7×28 mm are possible threat, yet it is not
covered by standard ballistics testing. Cartridges
4.6×30 mm used for the pistols UCP and sub‑ma
chine guns MP7, both manufactured by German

company Heckler&Koch GmbH [33]. Pistol UCP
is  currently under  development (information pro
vided by Heckler&Koch GmbH), but sub‑machine
guns MP7 are in armament in 33 countries within
NATO and non‑NATO countries. Hand guns cham
bered for 4.6×30 mm are in use worldwide, which
means bullets from cartridges are possible threat;
unfortunately it is not covered by standard ballis
tics testing. Also multi hit from both 5.7×28 mm
and 4.6×30 mm submachine guns is very probable.
For the 2nd group rifles chambered for cartridges
6.5×55 mm, 7×57 mm, 7.5×55 mm, 7.5×54 mm
and .303 British [12] not so widely distributed in
the world in military and law enforcement applica
tion, however manufacturing of the cartridges still
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Figure 3.
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Bullets relative energy – armour piercing ammunition
Ložu īpatnējā enerģija – bruņusitēja munīcija

remain. Research shows that there are cartridges
existing for caliber .243 Win, .308 Win, .300 Win
Mag and .338 Lapua Magnum and chambered rifles
with higher relative energy of the bullets than
bullets covered in the ballistics testing standards.
Very famous sniper rifle chambered for all these
caliber cartridges is AW (Arctic Warfare) manufac
tured by Accuracy International Ltd. According to
the Accuracy International Ltd. information [44]
AW sniper rifles are in use in over sixty countries
worldwide, that mean that bullets from .243 Win,
.308 Win, .300 Win Mag and .338 Lapua Magnum
are possible threat. According to the research also
armour piercing and armour piercing bullets avail
able in market for .308 Win, .300 Win Mag and
.338 Lapua Magnum as shown in Table 4, with
relative higher energy than .30‑06 M2 AP used in
standard testing on NIJ level IV protection. Ruag
Ammotec made reference for own manufactured
ammunition capable penetrate NIJ IV++ body
armour [28] [29]. Formally there is no NIJ IV++
level existing [2] only NIJ IV, but manufacturers
of body armour have to take this information into
consideration. Governmental agencies officials and
individual armour systems manufacturers have to
evaluate further using of .30‑06 M2 AP bullet in
104
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the ballistics testing of armour material. Another
cartridge what officials and manufacturers have
to put attention on developing individual protec
tion is 5.8×42 mm DBP87 standard cartridge for
assault rifle, light support weapon, sniper rifle
of the Armed Forces of the People’s Republic of
China. This cartridge in use only by Armed Forces
of the People’s Republic of China and not distrib
uted therefore worldwide and possible threat is
very limited. However it could be used as test
cartridge, because according to Table 3 from lim
ited data available in sources also show higher
relative energy of the bullet 5.8×42 mm DBP87
than 5.56×45 mm NATO and the 5.45×39 mm
caliber bullets. There is no data available for the
5.8×42 mm DBP87 heavier load and longer stream
lined bullet with a steel core for longer range and
better penetration for light support weapon and
sniper rifle. Estimated relative energy for heavier
load and longer streamlined bullet will be higher
than relative bullet energy for the basic 5.8×42 mm
DBP87, which makes this cartridge more inter
esting in ballistics testing as single hit and multi
hit due to cartridge applied for assault rifles and
light support weapons.
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Strēlnieku ieroču lodes bruņu vestu testēšanā
Vienmēr, izvēloties jebkuru materiāltehnisko līdzekli Bruņoto spēku vajadzībām, atbildīgas amatper
sonas nonāk izvēles priekšā par konkrētajiem tehniskajiem rādītājiem. Neapšaubāmi Bruņoto spēku gadī
jumā tehnisko rādītāju noteikšana vienmēr ir saistīta ar operacionāli taktisko prasību analīzi, kādiem
operacionālajiem mērķiem šis materiāli tehniskais līdzeklis ir paredzēts. Izveidojot vai izvēloties indivi
duālo aizsardzības sistēmu, operacionāli taktisko prasību analīze pārtop par analīzi apdraudējumam, pret
ko sistēma aizsargās karavīra dzīvību un veselību. Vitāli svarīgi identificēt reāli iespējamā apdraudējuma
līmeņus, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu prasības aizsardzības sistēmai, kura tiks paredzēta aizsardzībai
pret konkrēto apdraudējumu. Pretējā gadījumā pastāvēs varbūtība, ka pret noteikto iespējamo apdrau
dējumu sistēma nenodrošinās pietiekamo aizsardzību. Viens no šādiem apdraudējumiem ir iespējamā
pretinieka vai, iespējams, arī sabiedroto strēlnieku ieroču lodes un pretinieka vai sabiedrota munīcijas
sprādziena rezultātā radītās šķembas. Plaši izmantojama sistēma, kas aizsargā pret lodēm un šķembām,
ir bruņu veste. Daudzās valstīs ir izstrādāti standarti ar prasībām bruņu vestu aizsardzības līmeņiem, ko
nosaka, attiecīgi atšaujot ballistisko materiālu ar noteikta tipa lodēm no strēlnieku ieroču patronām vai
noteikta parauga objektiem, kas imitē šķembas un lodes. Papildus tam tiek ierobežoti pēctraumas līmeņi
pēc dziļuma vai pēc traumas smaguma. Atsevišķie standarti nosaka ātrumu, pie kura lodes un šķembas ar
noteikto varbūtību caursit ballistisko materiālu. Atkarībā no lodes vai šķembu imitatora veida bruņu vestes
klasificē pēc aizsardzības līmeņa no zemākā līdz augstākajam vai attiecīgi pēc ātruma līmeņa, kurā lodes vai
šķembu imitatori ar noteikto varbūtību caursit ballistisko materiālu. Publikācijas autori ir veikuši teorētisko
pētījumu un salīdzināja munīciju, ko pielieto, modulējot apdraudējumu plaši izmantojamos standartos,
ar munīcijas veidiem strēlnieku ieročiem, kas tiek plaši izmantoti Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
valstīs, kā arī ārpus tām. Teorētiskais pētījums ir norādījis uz zināmu neatbilstību starp izmantojamiem
munīcijas veidiem standartos, nosakot aizsardzības līmeņus visaugstākajām klasēm un munīcijas veidiem
ar lielo īpatnējo enerģiju lodēm, ko izmanto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstīs, kā arī ārpus
tām. Minētā neatbilstība pēc savas būtības norāda uz atšķirību starp reālo apdraudējumu un testēšanas
procedūras standartos pieņemto apdraudējumu, kas savukārt ietekmē prasības pret aizsardzības līmeni un
izmaiņas prasībās aizsardzības sistēmas elementiem. Apkopotā informācija ļauj atbildīgajām amatpersonām
izmantot rezultātus, izvirzot savas prasības bruņu vestu tehniskajiem radītājiem tehniskajās specifikācijās
attiecībā pret aizsardzības līmeņiem un testēšanas metodoloģijām.
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Figure 1. The Small Arms simulator
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Introduction

First steps

National Armed Forces (NAF) are involved in
global security policy [1]. It forces to improve the
practice of NAF solders individual qualification,
their fitness and especially skills of using their
individual weapons. It can be crucial to survive in
the battlefield.
The NAF trains hundreds new recruits annually
and these young men and women must be trained
to operate complicated weapon systems, make
quick, multi-faceted decisions, and participate in
mentally high pressure, complex missions where
the consequences for the mistakes can be severe.
The most effective training can be done with dif
ferent simulation systems and the basic one is the
Small Arms simulator.
The Small Arms simulator provides training for
all ranks and branches of the armed forces and it
provides a more efficient way to train both new
recruits and experienced soldiers in marksmanship
skills. The simulators, in particular the Small Arms
tactical shooting simulators, give the advantages
better train the solders marksmanship skills and
through simulators virtual environment can play
different battle scenarios next to real ones. The
most important benefits of the Small Arms simu
lators usage are essential budget and the tuition
time economy.

The background. NAF had trained recruits
first shooting skills on shooting simulators SIM-4
(ELI, Estonia) from the mid of 1990-ties till were
served out their resources and they needed to be
replaced. The decision was made to developed
shooting simulator on common tender base within
our country in the 2004.
The goals. The new multimedia interactive
Small Arms simulator train both - new recruits and
experienced soldiers in marksmanship skills must
be designed, developed and tested with:
 at least 8 shooting lanes for different
weapons used together,
 operational small weapons keeping un
changed weapon construction: assault rifles
AK4 (G3) (8 rifles), machinegun KSP58
(1 machinegun), rocket launchers AT4
(1 launcher) and CG-M2 (1 launcher),
 visible laser transmitter as shot simulator
on any weapon,
 recoil system (for rifles and machinegun),
 the target: standart silhuette at different
imagenary distances from 50 m till 500 m,
 real sounds and balistics.
Technical issues. The Small Arms simulator
project was worked out in the 2005. It was based
on:
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high distinction video projetor (1280 x
720 pix),
 single fast CCD camera (1920 x 1280 pix,
30 fps) Dalsa DS-24-02M30,
 frame graber X64-CL iPro,
 particular software with Common Vision
Blox (for frame graber) and Image Manager
(for video models) data basis.
Results. The new multimedia interactive Small
Arms simulator was developed and tested [2], see
figure 1 – the Small Arms simulator, with following
parameters:
 with replacable standart targets for assault
rifles AK4, imagenary distance: 50–300 m
for single shot firing and burst (3 shots)
fire,
 the replacable standart targets for machine
gun KSP58, imagenary distance: 50–300 m
for short and long burst fire,
 moving target for rocket launchers AT4,
CG-M2, imagenary distance: 50–500 m.

Small Arms tactical shooting
simulator
The background. Developed multimedia interac
tive shooting simulator with 8 lines was tailored
to a definite purpose: train individually any recruit
and experienced soldier in marksmanship skills
on his own target with assault rifle AK4 (G3) or
machinegun KSP58 or rocket launcher AT4 and
CG-M2. There was need for multimedia interactive
shooting simulator with tactical (collective) training
possibilities for infantry section of infantry pla
toon. The decision was made to developed tactical
shooting simulator on common tender base within
our country in the 2006.
The goals. Develop:
 new multimedia interactive Small Arms
tactical shooting simulator with unchanged
existing shooting simulator construction
and feasibilities,
 and produce vizualization of 3 interactive
battle-field scenarios with real landscape,
men and vehicles.
Explore possibility to use IR lasers.
Technical issues. The multimedia interactive
Small Arms tactical simulator project was developed
in the 2006–2008. It was based on:
 basic new shot hit vizualization on any
weapon (2 different lasers: visual – for
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hit, infrared (IR) – for shooting weapon
identification),
 basic new video data processing,
 basic new weapon electronic control unit,
 necessity for a new unit – central control
unit for shooting simulator,
 necessity for a basic new weapon electronic
control units communication system – data
cable net,
 basic new video data processing.
Results. Developed and tested Small Arms tac
tical interactive shooting simulator [3], see figure 2 –
the Small Arms tactical simulator, with unchanged
shooting simulator construction and feasibilities.

Shooting simulator
with off-line small arms
The background. Developed Small Arms tac
tical interactive shooting simulator with unchanged
shooting simulator construction and feasibilities
and with vizualization of interactive battle-field
scenarios with real landscapes, moving men and
vehicles images at imagenary distances, scales and
velocities for individual and collective training pos
sibilities for infantry section of infantry platoon
with assault rifle AK4 (G3) or machinegun KSP58
or rocket launcher AT4 and CG-M2. All weapons
are tied in common data net by cables and recoil
systems for assault rifles AK4 and machinegun
KSP58 feeded with compressed air from air bus
network. There was need for shooting simulator
alternation for adaptation for the new standart
infantry weapons HK G36. The decision was made
to upgrade existent tactical shooting simulator
after its finishing without tender in the 2007.
The goals. Upgrade multimedia interactive
Small Arms tactical simulator with unchanged
existing shooting simulator construction and fea
sibilities for:
 6 shooting lines,
 operational assault rifle HK G36 KV keeping
unchanged weapon construction,
 with off-line feeding pneumatic recoil
system,
 wireless data system.
Technical issues. The Small Arms simulator
project with off-line assault rifle HK G36 KV was
produced in the 2008–2009. It was based on:
 basic new weapon electronic control unit
with wireless communication system,
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necessity for basic new unit – wireless cen
tral control unit for shooting simulator,
 basic new weapon off-line feeding pneu
matic recoil system,
 basic new video data processing.
Results. The new multimedia interactive Small
Arms simulator was developed and tested [4], see
figure 3 – the Small Arms tactical simulator for
operational assault rifle HK G36, with following
parameters:
 unchanged weapon construction,
 with off-line feeding pneumatic recoil
system based on bottled compressed air
(10 bar),
 electronic control unit with wireless data
system till 40 m,
 with replacable standart targets, imagenary
distance: 50–300 m for single shot firing
(preinstalled from 1 till 30 and burst (pre
installed from 2 till 10 shots) fire.

Figure 2. The Small Arms tactical simulator

Summary






Any new designed shooting training system:
the multimedia interactive laser shooting sim
ulator becomes more useful and needed, and
gives new possibilities and feasibilities as for
users as well as for R&T development staff.
With every year R&T possibilities are groving
and newly designed shooting simulator proper
ties become more sophisticated as in hardware
so in the software.
The multimedia interactive laser shooting sim
ulator designing can be done in the small com
pany with limited but high qualified staff.
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Figure 3. The Small Arms tactical simulator for assault rifle HK G36
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Vieglo ieroču šaušanas simulatori
NBS katru gadu apmāca simtiem jauno rekrūšu
apieties ar komplicētām ieroču sistēmām; viņiem
jāmāk pieņemt ātrus, daudzpusīgus lēmumus un
jāspēj piedalīties kompleksās misijās, kur katras
kļūdas sekas var būt ļoti nopietnas. Visefektīvāko
apmācību var veikt ar dažādām simulatoru sistē
mām, kurām pamatā ir vieglo ieroču simulators.
Vieglo ieroču simulators dod iespēju apmācīt
visu pakāpju un specialitāšu karavīrus un ir vis
efektīvākais veids, kā apmācīt gan jaunkareivjus,
gan pieredzējušus karavīrus trāpīgas šaušanas
mākslā. It īpaši vieglo ieroču taktiskais šaušanas
simulators ar savu virtuālo vidi var izspēlēt dažā
dus kaujas scenārijus, kas ir ļoti tuvi patiesajiem.
Nozīmīgs ieguvums no vieglo ieroču simulatoru
izmantošanas ir būtiskais budžeta ietaupījums un
apmācības laika ekonomija.

109

