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L AT VIJAS ZIŅAS
01. 01. 2007.

Aizsardzības ministrijas
valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs Briselē Ziemeļatlantijas padomes
sēdē saņēma NATO apbalvojumu
(NATO Meritorious service medal) par izcilu
samita organizēšanu. NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers pateicās
E. Rinkēvičam, kā arī visiem, kas bija
iesaistīti sanāksmes sagatavošanā, par
augsto profesionalitāti, neatlaidību un
atsaucību visa sagatavošanas darba
gaitā. Ģenerālsekretārs uzsvēra, ka
augstais organizētības līmenis būtiski
palīdzējis valstu un valdību vadītāju
sanāksmei noritēt veiksmīgi.
NATO apbalvojums kopš 2003. gada
tiek pasniegts personām, kuru iniciatīva
un ieguldītās pūles pārsniedz ikdienas
pienākumus un stiprina NATO.

Ādažu militārajā bāzē notika nākamā Latvijas kontingenta pamatsastāva karavīru pavadīšanas ceremonija. Ar karavīriem tikās
aizsardzības ministrs Atis Slakteris un Nacionālo bruņoto spēku komandieris
brigādes ģenerālis Juris Maklakovs.
103 karavīri uz koalīcijas spēku vadīto operāciju «Operation Iraqi Freedom»
devās 3. janvārī, lai rotācijas kārtībā nomainītu iepriekšējo Latvijas kontingentu.
Savukārt komandējošais sastāvs uz Irāku devās jau 20. decembrī.

Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) Militārās policijas
vads uzsāka dalību NATO Reaģēšanas
spēku astotās rotācijas (NRF-8) sastāvā.
34 militārie policisti un divi no Nodrošinājuma pavēlniecības darbosies
Turcijas Bruņoto spēku vadībā daudznacionālās militārās policijas vienības
sastāvā līdz šā gada 30. jūnijam. Šajā
laikā Militārās policijas vads atradīsies
pastāvīgās uzturēšanās vietā Latvijā un
būs gatavs piecu dienu laikā iesaistīties
NRF-8 operācijās jebkurā pasaules vietā.
Iesaistoties operācijās, Militārās policijas vads veiks satiksmes vadības un
atbildības rajona zonu drošības operācijas,
kā arī operāciju likumības nodrošināšanu.
Viņu uzdevums būs izlūkot savu spēku
atbildības rajonā esošos ceļus, izmeklēt ceļu
satiksmes negadījumus, eskortēt konvojus
unsmagotehniku,kāarīapsargātuneskortēt augsta līmeņa amatpersonas. Militārie
policisti veiks arī NRF-8 transporta līdzekļu
ātruma un to vadītāju alkohola līmeņa
pārbaudes un kontrolēs karavīru militārās
disciplīnas normu ievērošanu vienībās.
2006. gada jūnijā Ādažu poligonā
notika šīs vienības sertifikācijas vingrinājums, kurā gatavību dalībai NRF-8
vērtēja NBS Mācību vadības pavēlniecības un Turcijas Bruņoto spēku pārstāvji. Latvijas vienība to veica sekmīgi.
No 2006. gada 1. jūlija līdz šā gada
11. janvārim NATO Reaģēšanas spēkos
darbojās Latvijas Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienība. Šī bija
pirmā reize, kad Latvija deleģēja savu
vienību šajos spēkos.

02. 01. 2007.

08. — 19. 01. 2007.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Jūras spēku hidrogrāfijas kuģis
A90 «Varonis» devās jūrā ar vides speciālistiem — ornitologiem un
hidrogrāfiem. Pasākuma mērķis bija noskaidrot putniem svarīgākās vietas ziemā.
Pētījumus veica gan Latvijas, gan Igaunijas ornitologi Baltijas jūrā, Latvijas un
Igaunijas teritoriālajos ūdeņos.
Kopš 2005. gada Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki piedalās Eiropas
Savienības finansētajā projektā «Life». Projekta mērķis ir jūras vērtīgāko teritoriju
apzināšana un aizsardzība. Jūras putnu uzskaites notiek pēc vienotas, starptautiski atzītas metodikas. «Life» projektā paredzēta atkārtota jūras putnu uzskaite visos gadalaikos.

09. 01. 2007.

No starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas Irākā šajā dienā
Latvijā atgriezās 112 Latvijas kontingenta (LK) karavīri. Starptautiskajā lidostā «Rīga» karavīrus sagaidīja aizsardzības ministrs Atis Slakteris
un Nacionālo bruņoto spēku komandieris brigādes ģenerālis Juris Maklakovs.
Pēc ieroču un ekipējuma nodošanas Ādažu bāzē karavīri devās papildatvaļinājumā.

09. — 12. 01. 2007.

Latvijā viesojās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO)
Rezerves spēku komitejas vadītājs ģenerālmajors Herbs Petrass (Herb

Petras).
10. janvārī NATO Rezerves spēku komitejas vadītājs tikās ar Nacionālo
bruņoto spēku komandieri brigādes ģenerāli Juri Maklakovu un Zemessardzes
komandieri pulkvežleitnantu Juri Bezzubovu.
Tikšanās mērķis bija iepazīstināt Zemessardzes komandieri ar NATO
Rezerves spēku komitejas struktūru un tās uzdevumiem, kā arī pārrunāt NATO
Rezerves spēku komitejas un Zemessardzes sadarbību.
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10. 01. 2007.

Lai vienkāršotu un padarītu efektīvāku Nacionālo bruņoto spēku
Zemessardzes (ZS) bataljonu vadīšanu un administrēšanu, tika izveidots un savu darbību uzsāka 3. Zemessardzes novads, kura pakļautībā pārgāja
seši ZS bataljoni — ZS Studentu bataljons, ZS 17. pretgaisa aizsardzības bataljons,
ZS 19. kājnieku bataljons, ZS 22. kājnieku bataljons, ZS 27. kājnieku bataljons, kā
arī ZS 54. inženiertehniskais bataljons.
3. Zemessardzes novada štābs tika komplektēts, nepalielinot kopējo
profesionālā militārā dienesta karavīru skaitu Zemessardzē, bet gan pārskatot
esošo novadu štābu struktūru un funkcijas, kas deva iespēju pārvietot
nepieciešamo virsnieku un instruktoru skaitu uz 3. Zemessardzes novada štābu.
Novada štābs atradīsies Rīgā, Maiznīcas ielā 5. Par 3. Zemessardzes novada
komandieri tika iecelts pulkvedis Juris Zeibārts.
Pulkvedis Juris Zeibārts militāro dienestu sācis 1993. gadā kā ZS 25. kājnieku
bataljona štāba priekšnieks. Turpinot dienestu, viņš komandējis ZS 65. atsevišķo
studentu bataljonu un vadījis ZS 4. kājnieku brigādi kā štāba priekšnieks, kam
sekoja 1. Zemessardzes novada komandiera amats.
Par priekšzīmīgu dienestu pulkvedis Juris Zeibārts ir saņēmis aizsardzības
ministra, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī Zemessardzes komandiera apbalvojumus.
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L AT VIJAS ZIŅAS
11. 01. 2007.

Rīgā, Bolderājā, Daugavgrīvas cietoksnī pie Dienvidu vārtiem, notika jaunsargu jungu
vienības praktiskās nodarbības «Pirmās bailes», lai apgūtu lauka kaujas,
desantēšanās un laivošanas iemaņas,
kā arī drošu uzvedību uz ūdens.
Praktiskās apmācības sākās ar instruktāžu un svinīgu karoga pacelšanu.
Pēc tam jaunsargi jungas veica izlūkdarbību, pārceļoties pāri upei un ieņemot
«Mīlestības saliņu». Vingrinājumā jaunsargi jungas cīnījās ar pretinieku, kā arī
pārsēja un transportēja ievainoto. Pēc
pusdienām viņi trenējās šaušanā ar
pneimatiskajām šautenēm, izmantojot
gāzmaskas kā papildu grūtību elementu.
«Pirmās bailes» jaunsargiem jungām bija
pirmais nopietnais pārbaudījums programmas apguvē. Šī apmācību programma darbojas kopš 2004. gada.

11. — 12. 01. 2007.

Panevēžā Lietuvā notika gadskārtējā Baltijas
valstu aizsardzības ministru tikšanās,
kurā Latvijas aizsardzības ministrs
Atis Slakteris, Lietuvas aizsardzības
ministrs Jozs Oleks un Igaunijas aizsardzības ministrs Jirgens Ligi parakstīja Baltijas valstu sadarbības plānu
2007. gadam.
Latvija, Lietuva un Igaunija ir ieinteresētas veikt kopīgas iegādes valstu
bruņotajiem spēkiem. Aizsardzības
ministri vienojās par Baltijas gaisa telpas
kontroles turpmāko nodrošināšanu un
apsprieda dalību starptautiskajās operācijās un NATO reaģēšanas spēkos.
Aizsardzības ministri apstiprināja
turpmāko Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) attīstību. Laikā no
2008. līdz 2011. gadam BALTDEFCOL
komandanta amatu rotācijas kārtībā
ieņems Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku brigādes ģenerālis Gundars
Ābols. Aizsardzības ministri atzinīgi
novērtēja NATO valstu un valdību
vadītāju sanāksmes rezultātus Rīgā.
Baltijas valstu aizsardzības ministri
apmeklēja Pajostes helikopteru eskadriļu netālu no Panevēžas. Delegācijas
devās ar Lietuvas jauniegādāto C-27J
«Spartan» transporta lidmašīnu uz
Zokņu lidlauku Šauļos. Zokņu lidlaukā izvietoti arī NATO Beļģijas Gaisa
spēku iznīcinātāji, kuri kopš pagājušā
gada decembra pilda patrulēšanas
misiju Baltijas valstu gaisa telpā.
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13. 01. 2007.

Zaķusalā notika Barikāžu atceres dienu ugunskura «Ticības liesma» iedegšana.
Pasākumu kopā apmeklēja aptuveni 400 cilvēki.
Pasākumā piedalījās arī Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku
vadība, kā arī barikāžu laika politiķi un amatpersonas. Zaķusalā strādāja lauka
virtuve un cilvēki varēja baudīt karstu tēju. Atnākušie dziedāja dziesmas un
dalījās barikāžu dienu atmiņās. Pasākuma laikā bija apskatāms 1991. gada Barikāžu muzeja ceļojošās ekspozīcijas autobuss, kur tika demonstrēti dokumentāli
videokadri par barikāžu laiku Rīgā.

14. 01. 2007.

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles mīnu meklētājs
«Namejs» devās uz Vāciju, lai tur pievienotos pirmajai pastāvīgajai
NATO pretmīnu vienībai (Standing NATO MCM Group 1) un uzsāktu aktīvo
kuģošanu kopā ar citām vienībām.
Mīnu kuģis M03 «Namejs» šīs vienības sastāvā atradīsies līdz 29. maijam.
Vienības galvenie uzdevumi ir veikt pretmīnu darbību Baltijas un Ziemeļu jūrā,
kā arī būt gataviem reaģēt krīzes noregulēšanas situācijās. Vēl paredzētas vizītes
un kopējās pretmīnu darbības operācijās Norvēģijā, Nīderlandē, Lielbritānijā,
Zviedrijā un Polijā. «Nameja» komandā ir 41 jūrnieks.
Mīnu meklētājs «Namejs» ir būvēts Vācijā 1960. gadā, tā garums ir 47,8 m,
platums 8,3 m. Latvijas Jūras spēku sastāvā kuģis ir ieskaitīts 1999. gada 1. oktobrī. Pašlaik kuģis ir atradis, atpazinis un iznīcinājis 40 sprādzienbīstamus
priekšmetus — mīnas, torpēdas un lādiņus.

15. — 16. 01. 2007.

Ar Aizsardzības ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) vadību tikās līdzšinējais Austrijas aizsardzības atašejs Latvijā
brigādes ģenerālis Pēters Bouda (Peter Bouda) un jaunais Austrijas aizsardzības
atašejs pulkvedis Mihaēls Janišs (Michael Janisch). P. Boudam, kas aizsardzības
atašeja pienākumus Latvijā pildīja kopš 2000. gada, šī bija atvadu vizīte, savukārt
M. Janišam — akreditācijas vizīte, sākot pildīt aizsardzības atašeja pienākumus
Latvijā. J. Bouda un M. Janišs vizītes ietvaros tikās ar aizsardzības ministru Ati
Slakteri un AM valsts sekretāru Edgaru Rinkēviču, NBS komandieri brigādes
ģenerāli Juri Maklakovu, NBS spēku veidu komandieriem un citām AM un NBS
amatpersonām.
Divpusējā sadarbība starp Latviju un Austriju aizsardzības jomā galvenokārt
tiek balstīta uz politisko dialogu. Latvijas NBS pārstāvji apmeklē Austrijas
Starptautiskā miera uzturēšanas centra piedāvātos kursus.

J A NV Ā R IS,
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ĀRZEMJU ZIŅAS
Notikumi Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalstīs
Pēdējos mēnešos Igaunija pievērš
pastiprinātu uzmanību valsts gaisa telpas aizsardzības uzlabošanai, un šajā
nolūkā pretgaisa aizsardzības (PGA)
līdzekļi tiek iepirkti gan Sauszemes
spēku, gan Robežapsardzības departamenta vajadzībām.

kompleksus «Mistral», bet arī franču un zviedru kopražojuma pretgaisa
aizsardzības sistēmu ar mobiliem radariem un atbilstošas sakaru sistēmas, kas
ļauj apvienot visus brigādes PGA līdzekļus vienotā tīklā, nodrošinot to efektīvu
koordināciju reālā laika režīmā. Minētā PGA sistēma paredzēta aizsardzībai no
pretinieka helikopteriem un triecienlidmašīnām, un to var izmantot arī valstiski
svarīgu objektu (lidlauku, ostu, valdības iestāžu) aizsardzībai.
Par valsts gaisa telpas aizsardzības nostiprināšanu rūpējas ne vien Sauszemes
spēki, bet arī Robežapsardzības departaments, kurš iegādājies un valsts
ziemeļaustrumos (Krievijas virziens) uzstādījis jaunu radaru. Tas izmaksāja
gandrīz miljonu eiro un radara aprīkojumā ietilpst arī videonovērošanas
kameras, kas fiksē informāciju gan gaišajā diennakts laikā, gan tumsā. Jaunā
radara darbības rādiuss ir līdz 3,5 km.

Zenītraķešu kompleksa «Mistral» modifikācijas (www.fas.org/man/dod-101/sys/land/
row/mistral).

Vācijas bruņotajos spēkos (bundesvērs) uzsākta informatīvo tehnoloģiju
struktūru reformas programma, kurai dots nosaukums «Hercules» un kuras
kopīgās izmaksas sasniegšot septiņus miljardus eiro. Līdzšinējo situāciju sakarā
ar informatīvo tehnoloģiju izteikto atpalicību daudzi bundesvēra pārstāvji ir
pielīdzinājuši «akmens laikmetam».
Programmas «Hercules» realizācijai ir atvēlēti 10 gadi, un šajā laikā plānots
modernizēt vai nomainīt ar jauniem 140 000 bundesvērā izmantojamo datoru un
300 000 dažādu telefonu. Tas ļaus izveidot integrētu informatīvo tīklu, ar kura
palīdzību Sauszemes, Jūras un Gaisa spēki caur vienotu komunikatīvo sistēmu
varēs nepārtraukti uzturēt sakarus reālā laika režīmā. Sevišķi lietderīga šīs
sistēmas izmantošana būs sakaru uzturēšanai starp Potsdamā izvietoto
bundesvēra ārvalstu misiju pavēlniecības štābu un karaspēka vienībām, kas
piedalās starptautiskajās misijās.

IGAUNIJA

Igaunijas Aizsardzības spēki ir iegādājušies jaunus Francijā ražotus zenītraķešu kompleksus «Mistral», un ar
tiem ir apbruņotas Sauszemes spēku
1.kājnieku brigādes PGA apakšvienības. Komplekss «Mistral» ir izstrādāts
pērnā gadsimta astoņdesmitajos gados, un mūsdienās tas ir viens no
jaudīgākajiem mobilajiem zenītraķešu
ieročiem, kas piemēroti šaušanai no
trijkāju balsta vai piestiprināmi uz
speciālas automašīnas platformas.
Kompleksa apbruņojumā esošās raķetes
spējīgas iznīcināt mērķus līdz trīs kilometru augstumā un līdz sešu kilometru
rādiusā, turklāt potenciālo mērķu
ātrums var būt lielāks par 1600 km/h.
Jāatzīmē, ka 1.kājnieku brigādes
apbruņošanai Igaunija nopirkusi ne vien

VĀCIJA

FRANCIJA

Francija ir viena no nedaudzajām
pasaules valstīm, kura patstāvīgi būvē
atomzemūdenes un tām paredzēto apbruņojumu. Nesen šī valsts uzsākusi jaunas «Barracuda» tipa atomzemūdeņu
sērijas būvi ar mērķi nomainīt pašlaik
kaujas ierindā esošās septiņdesmito gadu
sākumā izstrādātās «Rubis» tipa zemūdenes, kuru apbruņojumā ir tikai pretkuģu
raķetes «Exocet». Paredzēts, ka pirmo «Rubis» tipa zemūdene (www.navalzemūdeņu «Barracuda» iekļaušana apbru- technology.com).
ņojumā sāksies 2016. gadā, bet līdz 2027.
gadam zemūdens flote saņems pavisam sešas šādas zemūdenes. «Barracuda» ir
universālā zemūdene, kas paredzēta cīņai pret mērķiem jūrā un uz sauszemes.
Salīdzinājumā ar «Rubis» (~ 25 mezgli, 2700 t) «Barracuda» ir ātrāka un lielāka,
turklāt tās apbruņojumā būs ne vien torpēdas, bet arī tālā darbības rādiusa spārnoto
raķešu SCALP speciāli izstrādātā modifikācija, pie kuras konstruktori strādā jau
kopš 1995. gada. Detalizēta informācija par jaunajām atomzemūdenēm nav publiski
pieejama, taču zināms, ka sešas zemūdenes «Barracuda» izmaksās Francijai aptuveni
7,9 miljardus eiro un tās atradīsies apbruņojumā vismaz 50 gadus.

LIELBRITĀNIJA

4

Zenītraķešu kompleksa «Mistral» modifikācijas (www.fas.org/man/dod-101/sys/land/
row/mistral).

Atšķirībā no Francijas Jūras spēku modernizācijas vērienīgajiem projektiem
Lielbritānija apsver iespēju 2007. gadā samazināt militāros izdevumus uz kaujas
kuģu rēķina. Respektīvi, lai iekļautos šogad flotei iedalītajā budžetā (250 miljoni
sterliņu mārciņu), plānots iekonservēt gandrīz pusi no visiem Jūras spēku
virsūdens kuģiem. Pašlaik 13 no 44 kaujas kuģiem jau atrodas «pazeminātā
kaujas gatavībā», bet tuvākajā laikā varētu tikt iekonservēti vēl seši eskadras
mīnu kuģi un fregates. Līdzekļu ekonomijas nolūkā Lielbritānija arī apsver
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Viena no Lielbritānijas Jūras spēku ierindā
esošajām fregatēm (www.royal-navy.mod. uk).

iespējas atteikties no dalības vienā
ārvalstu misijā, kā arī uz nenoteiktu
laiku iesaldēt divu jaunu aviācijas bāzes
kuģu būves projektu realizāciju. Bez
tam plānots slēgt Jūras spēku vēsturisko kara ostu un štāba mītni Portsmutā. Šādi valdības plāni izraisījuši klaju
protestu Jūras spēku pavēlniecībā, kura
norāda, ka finansiālu apsvērumu dēļ
nav pieļaujama tik ievērojama flotes
kaujas spēju pazemināšana.
Pagaidām nekādi oficiāli lēmumi par
Jūras spēku «optimizāciju» nav pieņemti,
taču paredzēts, ka šis jautājums tiks
galīgi izlemts līdz šī gada martam.

ASV

ASV tiek izstrādāts principiāli
jauns «globālais uzbrukuma ierocis» —
virsskaņas spārnotā raķete «X-51
Scramjet Engine Demonstrator — WaveRider» (SED-WR), kuras pirmie izmēģinājumi paredzēti jau 2008. gadā.
Raķetes galvenais konstruktors
Marks Luiss apgalvo, ka salīdzinājumā ar spārnoto raķeti «Tomahawk»,
jaunā ieroča lidojuma ātrums būšot Raķete BGM-109 «Tomahawk» (www.eyepod.
septiņas reizes lielāks, proti, aptu- org/Weapons-X-51).
veni 6000 km/h. «Gaiss—zeme» klases raķete «WaveRider» tiks izgatavota no
niķeļa sakausējuma, un tās garums nepārsniegs 3,3 m.
Šādas «ātrgaitas» raķetes izstrāde tiek pamatota ar to, ka efektīvai cīņai pret
starptautisko terorismu ir jāizstrādā tāds ierocis, kas 60 minūšu laikā varētu
sasniegt jebkuru pasaules punktu.
Kā piemērs pašlaik apbruņojumā esošo raķešu «Tomahawk» ierobežotajai
efektivitātei tiek minēta 1988. gada 20. augustā īstenotā neveiksmīgā operācija
pret teroristu Osamu bin Ladenu. Toreiz ASV prezidents Bils Klintons, bija devis
pavēli Arābu jūrā esošajiem ASV Jūras spēku kaujas kuģiem raidīt vairākas
raķetes BGM-109 «Tomahawk» pret vienu no teroristiskās organizācijas «Al Qaeda»
nometnēm Afganistānā, kur saskaņā ar izlūkinformāciju tobrīd atradās O. bin
Ladens. Kaujas kuģi atradās aptuveni 1800 km attālumā no norādītā mērķa, un
palaistajām raķetēm «Tomahawk» bija nepieciešamas gandrīz divas stundas, lai
sasniegtu teroristu nometni. Kad raķetes sasniedza minēto nometni, O. bin
Ladens jau bija paspējis pārvietoties uz citu vietu. Šis gadījums uzskatāmi
pierādīja, ka operatīviem un efektīviem pasākumiem pret teroristiem, kas
mūsdienās ir ļoti mobili, ir nepieciešamas ļoti ātras raķetes, tādas kā topošās
«WaveRider».

L I E T U VA

Lietuvas bruņoto spēku (BS) mehanizētā kājnieku brigāde «Geležinis
vilkas» turpmāk starptautiskajās operācijās darbosies kopā ar NATO sabiedrotās valsts Dānijas bruņotajiem
spēkiem. Atbilstošu memorandu ir
parakstījuši abu valstu armiju pavēlnieki. Ir arī saskaņots direktīvas projekts, kurā noteikts kopīgu militāro
pasākumu un mācību plāns.
2007. gadā Dānijas BS divīzijas
štābā sāks darbu divi lietuviešu armijas virsnieki, un ar katru nākamo gadu
viņu skaits palielināsies. Plānots, ka
2011.—2012. gadā dāņu divīzijas štābā
pildīs dienestu jau seši lietuviešu
virsnieki — no kapteiņa līdz pulkvežleitnanta pakāpē.
Saskaņā ar divpusējo vienošanos
Lietuvas BS brigāde «Geležinis vilkas»
darbosies kopā ar dāņiem turpmākos
10—15 gadus. Šāds lēmums ir akceptēts, pamatojoties uz Lietuvas saistībām, ko tā uzņēmusies, kļūstot par
NATO dalībvalsti. Respektīvi, Lietuva
apņēmusies līdz 2014. gadam atbilstoši
alianses standartiem sagatavot vairākas apakšvienības dalībai starptautiskajās NATO operācijās. Pašlaik NATO
kaujas gatavības standartu sertifikātu
jau ir ieguvis Aļģirda vārdā nosauktais
Lietuvas BS motorizēto kājnieku bataljons un Sauszemes spēku štābs. Minētā
sertifikāta iegūšanai tiek gatavots arī
karaļa Mindauga vārdā nosauktais motorizēto kājnieku bataljons.
Dānija ietilpst NATO Ātrās reaģēšanas apvienotajā korpusā (Allied
Rapid Reaction Corps — ARRC), ko
vada Lielbritānija. Tā kā «Geležinis
vilkas» tagad ir oficiāli piesaistīta pie
Dānijas divīzijas, lietuviešiem turpmāk būs iespēja regulāri piedalīties
NATO operācijās.

Raķetes
«WaveRider» projekts
(www.eyepod.org/
Weapons-X-51).
Brigādes «Geležinis vilkas» formastērpa
uzšuve.

Ziņas sagatavojusi virsleitnante Vizma Gorelova.
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Zviedrija palīdz Latvijai armijas
profesionalizācijā
!
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Ir noslēdzies divu gadu posms, kura laikā ir apmācīts personāls gan teorētiskā,
gan praktiskā līmenī, lai spētu rīkoties ar jauno tehniku un ekipējumu. Profesionāli
un izglītoti karavīri rodami Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Gaisa spēku (GS) Pretgaisa aizsardzības diviziona (PAD) rindās.

Šī gada 18. decembrī NBS bāzē
«Lielvārde» notika svinīgais pasākums, kas bija veltīts GS PAD personāla apmācību posma noslēgumam.
Šoreiz gan tas nav apmācību kurss, kas
sācies kādā noteiktā datumā un beidzies ar absolvēšanu apliecinošu diplomu. Tas ir bijis divus gadus ilgs
process, kas ietvēris vairākas citu ar
citu saistītas norises.
2004. gada 25. novembrī tika noslēgts līgums par raķešu sistēmu RBS-70
un mobilo taktisko uzraudzības radaru
PS-70 B iegādi. No 2005. gada 31. janvāra Zviedrijas bruņoto spēku instruktoru vadībā tika uzsākta intensīva
NBS GS PAD karavīru apmācība darbam ar raķešu sistēmu RBS-70 ieročiem
gan Zviedrijā, gan Latvijā. Kopumā šo
apmācību ir apguvuši 40 karavīri. Personāls apmācīts, ne tikai lai spētu darboties, bet arī lai būtu spējīgs patstāvīgi
uzturēt un apkalpot ieroču sistēmu.
Veikta karavīru pamatapmācība, instruktoru un visas vienības kopīgā apmācība.

6

Zviedrijas bruņoto spēku Pretgaisa
aizsardzības pulka Apmācības grupas
komandieris majors Jūhans Svensons
(Johan Svensson) atzina, ka līdzšinējā
sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga un
sekmīga. Turpmāk būtu nepieciešams
papildināt karavīru praktisko pieredzi,
kas gūstama lauka nodarbībās un
mācībās.
— Kopumā šo divu gadu laikā karavīri piedalījušies astoņās mācībās. Tās
bija organizētas gan Latvijā, gan Zviedrijā, arī Vācijā. Šī valsts sniedz lielisku
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tehnisko atbalstu karavīru pilnvērtīgai
apmācībai. Vācijas bruņoto spēku
rīcībā esošais bruņojums un ekipējums, tai skaitā lidmašīnas, ir ļoti
dārgs. Tādus materiālos izdevumus
nevar atļauties nedz Zviedrija, nedz
Latvija. Tādēļ tiek rasts kompromiss,
un savstarpējā sadarbība ir izdevīga
abām pusēm — mēs varam trenēties,
izmantojot finansiāli ļoti dārgu tehniku, viņiem savukārt ir iespēja praktiskās nodarbībās trenēt profesionālās
iemaņas.
— Kāda, jūsuprāt, varētu būt turpmākā sadarbība starp Latvijas un
Zviedrijas gaisa spēkiem?
— Šobrīd būtu jāatbalsta Latvijas GS
virsnieku tālākā apmācība. Tas ļautu
pašiem turpmāk apmācīt savus karavīrus un PAD personālu. Jau ir uzsākts
darbs, noformējot attiecīgo dokumentāciju, lai Latvijas virsnieki varētu piedalīties Zviedrijas un starptautiskās pretgaisa
aizsardzības mācībās. Latvijas pusei jau ir
izsniegts ielūgums uz mācībām «Focus»,
kas nākamā gada vidū notiks Zviedrijas ziemeļos.
— Kā jūs vērtētu Latvijas karavīrus?
— Galvenais, darot jebkādu darbu, jo
īpaši mācoties jaunas iemaņas, ir cilvēka
paša ieinteresētība. Ja karavīram ir interese par to, ko viņš apgūst, tad nav
nekādu problēmu nedz pasniedzējam,
nedz pašam «skolniekam». Šajā laikā,
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kopš sadarbojos ar Latvijas karavīriem, varu teikt, ka interese viņos ir,
un tas ļauj cerēt, ka apgūtās zināšanas
tiks pilnvērtīgi izmantotas praktiskajā
militārā dienesta laikā.

Viens no GS PAD karavīriem, kas
beidzis visu apmācību posmu, ir leitnants Jurijs Kazenko. Viņš, tāpat kā
visi pārējie PAD darbinieki, pirms
gada tika iesaistīts šajā starptautiskajā
apmācībā. Viņš ir mācījies gan Zviedrijā, gan Latvijā, kur notika atsevišķi

mācību posmi, taču tie visi bija jāapgūst angļu valodā. Arī noslēguma
gala pārbaudījums — mācības «Elite» —
Vācijā bijis rezultatīvs un sekmīgs.
Mūsu valsts karavīriem — aptuveni 30
cilvēkiem — bijušas labas sekmes.
— Ir patiess prieks un gandarījums
raudzīties uz savu vienību un tās karavīriem, kas apguvuši jaunās zināšanas
un iemaņas, lai šī vienība varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Mūsu dienesta specifika ir visnotaļ tehniska, tāpēc, lai
apgūtu nepieciešamās zināšanas, ir vajadzīgs vesels apmācību process. Tas
nav īss un ātrs. Apgūt raķešu sistēmu
vadību un taktiku var darbietilpīgā un
grūtā darbā, taču rezultāts ir ļoti vērtīgs.
Uzskatu, ka šis divu gadu posms bija
ļoti noderīgs, mēs tiešām esam ieguvēji.
Sākotnēji PAD trūka cilvēku un bija
šaubas, kas ar šo jauno tehniku un
bruņojumu strādās, taču tagad mūsu
rindas ir papildinājuši jauni cilvēki, turklāt arī mēs esam spējīgi viņus apmācīt.

9. janvārī Aizsardzības ministrijā (AM) notika Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
izbraukuma sēde. Tajā tika izskatīts jautājums par Aizsardzības ministrijas darbības stratēģiju 2007.—2009. gadam.
Aizsardzības ministrs Atis Slakteris informēja Saeimas
deputātus par Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas
galvenajiem virzieniem — Nacionālo bruņoto spēku militāro spēju attīstību un modernizāciju, dalību starptautiskajās
operācijās un tās nozīmi Latvijas un kolektīvās aizsardzības
nodrošināšanā.
Aizsardzības ministrs vienojās ar Saeimas Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju par vēl ciešāku
sadarbību. Savukārt komisijas deputāti atzinīgi novērtēja
Aizsardzības ministrijas paveikto un turpmākās darbības
plānus.

Vieglākai un sekmīgai personāla
apmācībai ir izveidots mācību DVD,
kurā rodama plaša informācija par
mācību kursu, tā dokumentācija un
ieteikumi, padomi, kā instruktoram
rīkoties, apmācot jaunus karavīrus.

Komisijas priekšsēdētājs Juris Dalbiņš tūlīt pēc sēdes organizētajā preses konferencē pauda, ka deputāti ir apmierināti ar AM darbības stratēģiju 2007.—2009. gadam. «Šajā
ministrijā plānošanas jautājumos ir skaidrība, arī jautājumā par
Latvijas piedalīšanos misijās,» atzina J. Dalbiņš.
Atis Slakteris sacīja, ka no deputātiem saņēmis ļoti
daudz jautājumu par karavīru piedalīšanos starptautiskajās
operācijās un sīki izklāstījis visas ar šo jautājumu saistītās
prognozes. Aizsardzības ministrs atzina, ka Latvijas karavīri
ārpus savas valsts robežas dienēs vēl gadiem ilgi. Tas ir
svarīgi Latvijas un visu NATO valstu drošības labad, jo
nepastāv nekāda garanta, ka mūsu valsti nekas nevar apdraudēt.
Latvijas karavīriem Irākā, uzsvēra ministrs, nepieciešams
atrasties arī pēc tam, kad vadību šajā valstī sāk pārņemt Irākas
jaunā vara un drošības iestādes. Analizējot pašreizējo stāvokli Irākā, ministrs pieļāva, ka Latvijas
kājnieku rota, kas šobrīd atrodas Irākā, varētu būt
pēdējā mūsu vienība šajā valstī, bet pēc tam Irākā
būs nepieciešami dažādu jomu speciālisti, kas apmācīs vietējās varas pārstāvjus. Ministrs prognozēja,
ka starptautiskajā operācijā Irākā vairākus gadus
varētu turpināt piedalīties desmit līdz piecpadsmit
Latvijas karavīri. Savukārt būtiski varētu palielināties Latvijas karavīru skaits Afganistānā. Patlaban
šajā valstī atrodas 35 karavīri.
Latvijas ieguldījums NATO kolektīvajā drošībā
katru gadu ir 300—350 karavīru dalība dažādās
starptautiskajās operācijās.
Sagatavojusi Laura Dūša
Foto — Normunds Mežiņš.
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Jauni ieroči —
jauns marķējums
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Ar 2007. gadu Latvijas bruņotie spēki savā īpašumā iegādājas vairākus jaunu
ieroču modeļus. To militārā piederība redzama uz katra no tiem, jo visi ieroči tiek
atbilstoši marķēti. Pastāstīt par jauno ieroču marķējumu «Tēvijas Sargs» lūdza
Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma politikas departamenta direktora vietnieku bruņojuma jautājumos, rezerves komandkapteini Andreju Janovu.
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— Katra sevi cienoša un apzinīga
valsts, pieņemot bruņojumā ieročus,
uz tiem liek savu atšķirības zīmi.
Vienādi vai ļoti līdzīgi ieroču modeļi
var būt gan armijas, gan policijas, gan
civilajā apritē, tāpēc ļoti būtiski ir
atšķirt tieši militāro bruņojumu.
— Vai ieroču marķēšana ir pēdējo
gadu jaunievedums vai arī tai ir savas
tradīcijas?
— Ieroču marķēšanai ir visai ilga
un sena vēsture. Militāro piederību
sāka noteikt un atzīmēt jau viduslaikos. Katrai armijai, lai sagrupētu,
atdalītu, uzturētu, atlasītu vai arī pēc
kaujas atpazītu savus ieročus, tajos
tika iestrādātas savas atšķirības zīmes
un simboli.
Latvijas bruņojumā jauniegūtie ieroči
ir ražoti tieši mūsu valstij un mūsu
armijas vajadzībām. Tomēr šādu ieroču
modeļus lieto un izmanto vairāki
desmiti citu valstu savām vajadzībām,
tāpēc kā atšķirības zīme mūsu valsts
militārās piederības marķējumā tiek
lietots «L» burts ar trim piecstaru zvaigznēm. Militārās piederības marķējuma
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zīme uz ieroča tiek iespiesta kā gravējums vai uzklāta uz ieroču, ekipējuma
un munīcijas iepakojumiem kā krāsojums. To nosaka aizsardzības ministra
2004. gada 7. janvāra pavēle nr. 3.
— Kā tika izvēlēts šāds marķējums, simbols?
— Tas nav izraudzīts nejauši, tam
jau ir sava vēsture. Šāda zīme tika
lietota Latvijā jau pagājušā gadsimta
trīsdesmitajos gados. Tā bija redzama
arsenāla markā, ko pievienoja visiem
ieročiem, kas nonāca tālaika arsenālā.

Zīmes centrā bija karavīru saulīte un
«L» burts ar trim zvaigznēm. Tā ir
pārmantota simbolika, ko apstiprinājusi arī Aizsardzības ministrijas heraldikas komisija.
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Triecienšautene G-36 ar savērstu laidi.

— Vai ieročiem līdzās šim simbolam ar laiku tiks pievienoti kādi cipari,
numuri?
— Marķējums laika gaitā tiks papildināts. Tam klāt tiks iegravētas
zīmes, kas skaidri parādīs attiecīgā
ieroča vēsturi. Pēc šīm zīmēm varēs
uzzināt, no kura gada ierocis ir mūsu
valsts bruņojumā, arī to, kad un kā tas
remontēts. Būtībā tā būs kā ieroča pase.
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Šāda informācija būs svarīga un nozīmīga pēc 10—20 gadiem, kad nebūs
vairs tik viegli atcerēties un atpazīt
katru bruņojuma vienību. Tad tieši šis
marķējums ļaus iegūt visaptverošas
ziņas par katru pistoli vai šauteni. Ieroči
ar laiku nolietojas, tāpēc tos iedala
kategorijās, kas rāda, cik jauni un
kaujas uzdevumam atbilstoši ir ieroči,
vai tiem ir nepieciešams remonts.
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Mašīnpistole UMP.

— Ar kādiem simboliem šis marķējums tiks papildināts?
— Pārējie ieroču marķējumi tiks
izstrādāti un ieviesti pēc nepieciešamības. To noteiks aizsardzības ministra
pavēle, kas balstīsies uz Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) izstrādātajiem
priekšrakstiem. Latvijai jāpiešķir savi
nosaukumi arī šim jaunajam bruņojumam. Pagaidām šiem ieročiem ir ražotāja
piešķirtie nosaukumi. Ar burtu «P» tiek
apzīmētas pistoles, ar «G» — triecienšautenes (šie apzīmējumi ņemti no vācu
valodas nosaukumiem). Burtam sekojošais skaitlis norāda kārtas numuru,
kuru reizi attiecīgais ieroča modelis
pieņemts vācu armijas bruņojumā.
Marķējums, ko patlaban redzam uz
ieročiem, ir tikai pirmais solis plānveidīgam darbam, lai izveidotu un uzturētu Latvijas bruņojuma sistēmu.
Iegādātie ieroči nav lēti, tie ir kvalitatīvi un atbilst izvirzītajām prasībām,
tāpēc tos nemainīs vismaz divdesmit
gadus, un, lai tie kalpotu pēc iespējas
ilgāku laika posmu, to uzturēšana un
kontrole ir ļoti būtiska.
— Vai gravējumu ierocī izdara
ražotājs vai arī to var iespiest tikai
tad, kad pistole ir Latvijā?
— Visus gravējumus izpilda ražotājs, jo to nosaka prasības, kādas mēs
esam izvirzījuši izgatavotājam, proti,
kādam ir jāizskatās ierocim, ar kādām
detaļām un marķējumu tam jābūt. To,
ka simbols būs tieši tāds, noteica
Aizsardzības ministrija.
— Kuras būs tās vienības, kas
pirmās saņems jaunos ieročus ar
jaunajiem marķējumiem?
— To nosaka NBS komandieris saskaņā ar aizsardzības ministra izvirzītajiem uzdevumiem. Pirmie, kas jau lieto
praksē savā dienestā ārpus Latvijas šos
jaunos marķētos ieročus, ir Latvijas
kontingenta karavīri, kuri janvāra sākumā devās uz miera nodrošināšanas
misiju Irākā. Viena no prioritārajām vienībām ir Speciālo uzdevumu vienība.
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Karavīra
pienākums ir dienēt
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Ar karavīra, starptautisko operāciju dalībnieka sievu Inesi Eklonu un
māti Velgu Eklonu «Tēvijas Sargs»
tikās tikai pāris dienas pirms 8. Latvijas kontingenta atgriešanās no Irākas.
Tikai dažas dienas pirms sieva, māte
un mazā meitiņa Elīza sagaidīja mājās
sev tuvo cilvēku no bīstamās karadarbības zonas. 1. kājnieku bataljona vada
komandieris leitnants Kārlis Eklons
kopā ar pārējiem karavīriem no starptautisko operāciju zonas Irākā Rīgā atgriezās 9. janvāra naktī. Šis kontingents
Latvijas armijas un valsts vēsturē ir
ierakstījis traģisku lapaspusi. Divu
karavīru dzīvības tika izdzēstas Irākā.
«Tēvijas Sargs» sarunā ar Inesi un
Velgu Eklonām vēlējās uzzināt, ar
kādām izjūtām un domām viņas pavadījušas laiku, gaidot mājās vīru un
dēlu. Mazā Elīza, kurai šobrīd ir gads
un divi mēneši, pa šo laiku no mazuļa
ir izaugusi par mazu meitēnu. Kamēr
vecmamma pieskata Elīzu, sarunājos
ar starptautisko operāciju dalībnieka
leitnanta Kārļa Eklona sievu Inesi.
— Kamēr vīrs pildīja karavīra pienākumus Irākā, jūs bijāt mājās kopā ar
meitiņu. Laikam jau nebija viegli....
— Ja es strādātu un būtu aizņemta
ar darba pienākumiem, droši vien
būtu bijis vieglāk. Būtu citi pienākumi,
domas par darbu... Mājās būt kopā ar
bērnu, kad domas bieži kavējas pie tā,
kā klājas vīram, nebija viegli.
— Kāds jums bija šis laiks? Ar
kādām domām mierinājāt sevi brīžos,
kad uzmācās skumjas?
— Visu misijas laiku dzīvoju ar
labām domām un teicu sev, ka viss būs
kārtībā. Gandrīz katru dienu ar vīru
sazinājāmies ar īsziņām un e-pasta
vēstulēm, un man ļoti palīdzēja tas, ka
regulāri zināju, kā viņam klājas, ka
viņš ir sveiks un vesels. Tas mazināja
atšķirtības sajūtu un deva spēku. Zinu,
ka tās karavīru sievas, kam nebija
iespēja regulāri sazināties ar savu vīru
ar īsziņām, juta daudz lielāku neziņu
un nemieru. Centos sevi nesatraukt un
ārzemju televīziju kanālos īpaši nemeklēju ziņu pārraides, kur plaši tiek
atainotas situācijas Irākā. Speciāli arī
neizvairījos skatīties tos sižetus, kas
par Irāku tika rādīti Latvijas TV ziņu
kanālos.
Ja nebūtu 27. decembra traģiskā
notikuma, es varētu teikt, ka laiks,
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kamēr vīrs bija projām misijā, pagāja
mierīgi. Bija, protams, arī smagu pārdomu brīži, bet tiem tiku pāri. Līdz ar
jaunas dienas iestāšanos radās jaunas
pozitīvas domas un emocijas. Pēc 27.
decembra manī viss ir sagriezies, un ir
ļoti smagi. Ja vīrs vēl vēlēsies braukt
misijā, laikam vairs nespēšu ar mierīgu sirdi un prātu to atbalstīt. Mēdz
jau teikt, ka katram cilvēkam ir savs
liktenis un liktenīgā stunda, bet pēc
traģiskā notikuma Irākā man ir ļoti
sakāpinātas emocijas un ir grūti iedomāties situāciju, ja Kārlis būtu jāpavada ceļā vēlreiz.
— Vai šajā laikā jums bija kontakti
ar citu starptautisko operāciju dalībnieku sievām, draudzenēm?
— Piedalījos misiju dalībnieku tuviniekiem veltītajos pasākumos Latvijas Kara muzejā. Ar dažām sievām ik

— Pastāstiet, lūdzu, kā bija toreiz,
kad pirms pusgada pavadījāt vīru
ceļā?
— Man toreiz šķita, ka nespēšu noturēties un raudāšu, bet es saņēmos un
neļāvos emocijām. Pavadot vīru uz
Irāku, mierināju sevi, ka viss būs
kārtībā. Kārli ceļā pavadīja gan mani,
gan viņa vecāki, brālis un māsas. Savā
starpā runājot un jokojoties, dzinām
prom skumjās domas un teicām sev, ka
viss būs labi.
Tajā dienā, kad Kārlis aizbrauca,
saslima mūsu meitiņa, un vakarā mēs
abas bijām slimnīcā, tāpēc man nebija
laika īpaši ieslīgt skumjās par vīra
aizbraukšanu. Kārlis Irākā bija nepilnus septiņus mēnešus, nevis sešus kā
lielākā daļa pārējo karavīru. Viņš bija
iekļauts vadības grupā, kas trīs nedēļas agrāk, pirms Irākā ieradās Latvijas

pa laikam sazvanījāmies un aprunājāmies, dažkārt kopā aizgājām pasēdēt
kafejnīcā un parunāties.
— Vai tikšanās reizēs emocionāli
balstījāt cita citu un apmainījāties ar
pārdomām par laiku, ko pavadāt bez
tuvajiem cilvēkiem?
— Nē. Satiekoties parasti runājām
pavisam par ko citu. Laikam negribējām cita citu apgrūtināt ar šīm
sarunām. Atpūtāmies, pļāpājot par
citām lietām un atvirzot domas no tā,
kas katrai sāp. Bieža sazināšanās karavīru sievu vidū sākās nesen, kad puiši
jau bija mājupceļā no Irākas un atradās
Kuveitā. Tad no visām pusēm saņēmu
prieka pilnas īsziņas un zvanus. Pēc
tam ziņojām cita citai par iespējamo
datumu, kad mūsu vīri varētu būt
mājās.

kontingents, devās pārņemt atbildības
rajonu.
— Kā jutāties, kad Kārlis paziņoja
par savu lēmumu piedalīties starptautiskajā operācijā?
— Tad gan neizturēju un raudāju.
Es labi apzinos, ka esmu karavīra sieva
un ka dalība misijā ir viņa dienesta
sastāvdaļa. Mēģināt aizliegt vīram
braukt piedalīties starptautiskās operācijās būtu neloģiski. Tad jau arī vīrs
varētu man aizliegt, piemēram, strādāt
un veidot savu karjeru. Uzskatu, ka ģimenē ir jārespektē katra cilvēka izvēle.
Emocionāli man to, protams, bija
smagi saprast. Kārlis man vaicāja, vai
esmu ar mieru, ka viņš brauc. Vīrs jau
diezgan ilgi bija veidojis karjeru
bruņotajos spēkos, viņam tā ir svarīga.
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STARPTAUTISKĀS OPERĀCIJAS
Sākums 10. un 11. lpp.
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Es sapratu, ka man ir jārespektē viņa
izvēle un nav tiesību aizliegt to darīt.
— Vai tolaik, kad iepazināties,
Kārlis jau dienēja armijā?
— Esam pazīstami četrus gadus.
Kārlis toreiz dienēja studentu bataljonā un līdztekus mācījās Latvijas Universitātē. Pirms dienesta Kārlis beidza
Rīgas Tehniskās universitātes Aparātu
būvniecības fakultāti un ieguva inženiera grādu. Paralēli studijām viņš piedalījās studentu militārajā apmācībā.
Kārlis iestājās Latvijas Universitātes
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē
un ieguva izglītības zinātņu maģistra
grādu. Arī šajā laikā viņš turpināja piedalīties studentu militārajā apmācībā.
Vēlāk viņš iestājās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) un ieguva
vada komandiera kvalifikāciju.
Pēc NAA beigšanas viņu nosūtīja
dienēt uz Ādažiem, uz 1. kājnieku
bataljonu. Jau tad bija skaidrs, ka agrāk
vai vēlāk viņam būs jābrauc piedalīties
misijā.
— Meitiņa, kamēr tētis bija Irākā,
ir krietni paaugusies un laikam pēc
atgriešanās viņu nepazīs...
— Kamēr Kārlis bija prom, rādīju
Elīzai fotoattēlus, un arī internetā meita
redzēja tēti, izmantojot WEB kameru.
Stāstīju viņai par tēti, to, ka viņš ir karavīrs. Kārlim paciņās sūtīju diskus ar
videosižetiem, kuros safilmēta Elīza.
— Par ko Kārlis vēstulēs no misijas zonas rakstīja visvairāk?
— Par savu dienesta ikdienu viņš
rakstīja maz. Vairāk stāstīja par cilvēkiem, ko sastapis, par vietējiem
iedzīvotājiem un viņu dzīvesveidu,
par Irākas dabu. Kārlis, būdams tālu
prom no mājām, šķiet, pavisam citām
acīm skatījās uz ģimeni, sievu, bērnu.
Mēs viņam nekad neesam bijušas vienaldzīgas, un viņš vienmēr par mums ir
rūpējies un gādājis, bet misijas laikā attieksme kļuva vēl mīļāka un nopietnāka. Ģimenes nozīmi laikam tā pa
īstam var novērtēt, tikai esot svešumā.
Katram karavīram ir svarīgi, lai ir kāds
tuvs cilvēks, kas viņu gaida atgriežamies, un misijas laikā Kārlis novērtēja to, ka mēs viņu ļoti gaidām.
— Kā jūs uzzinājāt par traģisko
notikumu Irākā?
— Abas ar Elīzu pēc Ziemassvētkiem atgriezāmies Rīgā pēc ciemošanās pie maniem vecākiem Talsos.
Iebraucām Rīgā, es ieslēdzu mobilo

telefonu un saņēmu ziņu, lai nesatraucos. Ar Kārli viss esot kārtībā. Šo labo
ziņu pavēstīja rotas komandiera sieva,
kas bija centusies caur paziņu paziņām
sazvanīt karavīriem tuvos cilvēkos.
Labi, ka es vispirms uzzināju pozitīvo
ziņu. Tikai vēlāk dabūju zināt, ka divi
puiši gājuši bojā. Par vienu no Latvijas
karavīriem vēl brīdi nebija informācijas, un viņa draudzene ļoti uztraucās.
Pārdzīvojums bija liels. Vēlāk uzzinājām cietušo vārdus, un noskaidrojās,
ka viņas draugs ir sveiks un vesels.

Leitnanta Kārļa Eklona māte Velga
Eklona par dēla dienesta gaitām stāsta
ar apskaužamu prātīgumu.
— Kāds jums bija laiks, kamēr dēls
pildīja dienesta pienākumus misijā
Irākā?
— Man šis laiks pagāja ļoti ātri.
Darba bija daudz, un tajā netrūka
problēmu un kreņķu. Aizņemtība
darbā laika tecējumu paātrināja. Ik
vakaru pirms aizmigšanas un no rīta
pamostoties gan vienmēr domāju par
dēlu. Teicu sev, ka viss būs labi. Ticu

— Ko traģiskajās dienās pēc negadījuma no Irākas rakstīja Kārlis?
— Noskaņojums Latvijas kontingentā bija smags, īpaši dienā, kad
kapelā notika atvadīšanās no abiem
bojāgājušajiem. Karavīriem bija jāsaņemas un jāturpina pildīt savus pienākumus. Dzīve militārajā bāzē neapstājās.
— Kā jums šķiet, vai laiks, kamēr
vīrs bija prom, jūs abus nav atsvešinājis?
— Tuvu ir tas brīdis, kad Kārlis
pārbrauks mājās. Ļoti gaidām viņu,
bet es nespēju noticēt, ka viņš atkal būs
kopā ar mani un meitu, ka abas vairs
nebūsim divas vien. Man noteikti
palīdzēja regulārā sazināšanās ar vīru.
Tas radīja sajūtu, ka Kārlis ir nepārtraukti līdzās.
— Vai esat domājusi par atkalredzēšanās brīdi? Kāds tas būs?
— Es droši vien raudāšu. Man jau
tagad gribas raudāt, kad iedomājos, ka
varēšu Kārlim apkrist ap kaklu un
nelaist vairs prom. Bet tās jau būs
prieka asaras. Noteikti būs arī mulsums, jo tik sen neesam bijuši kopā.

tam, ka labās domas, ko raidām,
domājot par viņu, spēs Kārli pasargāt.
Agrāk es neinteresējos par politisko
situāciju Irākā un mani īpaši neinteresēja ziņas par notiekošo šajā valstī.
Taču šī pusgada laikā katru vēsti no
Irākas uztvēru ar īpašu interesi, klausījos, vai nakts pagājusi mierīgi, lasīju
par tajā reģionā notiekošo.
Ar dēlu apmainījāmies ar e-pasta
vēstulēm. Kārlis ne reizi neaizmirsa
apsveikt ģimenes locekļus vārda un
dzimšanas dienā. Ja nebija sanācis
laika agrāk apsveikt jubilāru, tajās reizēs,
kad dzimšanas diena bija brālim,
māsām vai tētim, Kārlis dažkārt piezvanīja pavisam vēlu, kad Latvijā bija
jau nakts. Būdams aizņemts, pildot
savus dienesta pienākumus, viņš
domāja par mums un nekad neaizmirsa nevienu.
— Kā jums šķiet, vai dēls misijas
laikā ir mainījies?
— Par to vaicāju Kārlim vēstulē.
Viņam pašam šķiet, ka, salīdzinot ar
citiem karavīriem, viņu misijas laiks ir
ietekmējis mazāk. Iespējams, ka dalībai misijā Kārlis bija morāli gatavāks
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Šī neziņas pilnā pusstunda bija
ļoti grūta, un man noteikti ir par
kādu sirmu matu vairāk.
Šķita, ka sirds noslīd vēderā un
negrib vairs atgriezties atpakaļ.

par daudziem citiem karavīriem. Viņam
raksturā ir morāla noturība. Kārlim ir
stingri uzskati par to, kas dzīvē ir
svarīgs, kas mazāk būtisks. Par daudzām lietām viņam ir savs stabils viedoklis. Stingra nostāja un patstāvība
dēlam tika ieaudzināta jau ģimenē.
Viņš ir vecākais dēls mūsu ģimenē,
kurā uzauguši četri bērni. Kā vecākajam viņam bieži vien nācās uzņemties
rūpes par jaunākajiem. Viņš pavadīja
brāli un māsas uz mūzikas skolu un
citām nodarbībām, uzņēmās atbildību
par viņiem. Jau pusaudža vecumā uz
Kārli varēja droši paļauties. Domāju,
ka atbildības izjūta par savu pienākumu izpildi Kārlim noteikti palīdzēja
vieglāk pārvarēt psiholoģiskas problēmas arī misijas laikā. Viņam noteikti
palīdzēja arī optimisms. Raksturā dēls
ir līdzīgs man. Arī man vienmēr šķiet,
ka viss būs labi. Sliktās domas sevī
cenšos ilgi neturēt, un ar Kārli ir
līdzīgi.

— Jūs par dēla dienesta gaitām
runājat ar apskaužamu nosvērtību.
Mēs, sievietes, šādās situācijās dažkārt
mēdzam ieslīgt pārāk dziļās emocijās.
— Ir taču tādas profesijas — ugunsdzēsēji, policisti un citas, kurās strādājot
arī mēdz notikt nelaimes gadījumi, un
bīstamas situācijas var izveidoties tepat
Latvijā. Mana meita strādā par mediķi
ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijā. Vēl nesen, savus pienākumus
pildot, viņa nonāca ļoti bīstamā situācijā.
Ikvienu no mums nelaime var piemeklēt
arī Latvijā. Katrs cilvēks strādā savā
izvēlētajā profesijā, un nedrīkst domāt
par to, ka ar viņu var notikt kas ļauns.
— Kāds būs jūsu satikšanās brīdis
ar dēlu?
— Jau šobrīd domās redzu, ka
atkal varu piespiest dēlu sev klāt un
mīļi sveikt ar atgriešanos mājās. Prātoju par to, kā, ieraugot tēti, reaģēs
mazā Elīza. Vai Kārlis, steidzoties
samīļot meitu, nesabiedēs viņu. Mazā
pa šo laiku tēti būs piemirsusi.
— Kā jūs uzzinājāt par nelaimes
gadījumu Irākā?
— Vispirms uzzināju, ka ir divi
kritušie, un aptuveni pusstundu nezināju, tieši kuri ir šie puiši. Šī neziņas
pilnā pusstunda bija ļoti grūta, un man

— Vai nebijāt pret to, ka dēls brauc
piedalīties starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās?
— Nē, es neiebildu. Pēc tam, kad
Kārlis sāka veidot karjeru bruņotajos
spēkos, es sapratu, ka agrāk vai vēlāk
viņam būs jābrauc un jāpiedalās misijā. Tas ir viņa dienesta pienākums.
Ģimenes locekļiem ar to ir jāsamierinās un Kārlis jāatbalsta.

noteikti ir par kādu sirmu matu vairāk.
Šķita, ka sirds noslīd vēderā un negrib
vairs atgriezties atpakaļ. Brīdi vēlāk uzzināju, ka Kārlis ir sveiks un vesels. Man
ļoti sāp sirds par bojāgājušajiem puišiem, bet savs bērns katram tomēr ir vistuvākais. Biju klāt abu kritušo karavīru
bērēs, un tas bija ļoti smagi. Karš ir karš,
un laikam jau ir jārēķinās ar to, ka karā
ir kritušie. Lai cik smagi tas būtu.
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16. — 19. 01. 2007.

Aizsardzības ministrijas
valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs Lielbritānijā piedalījās konferencē «NATO partneri un nākotnes
dalībnieki» (NATO Partners and Future
Members: Aiming for Global Reach).
Konferencē galvenā uzmanība tika
pievērsta NATO nākotnes stratēģijai
nākamo 20 gadu kontekstā. Konferences
būtiskāko jautājumu vidū bija NATO
vadītā operācija Afganistānā, NATO
paplašināšana un alianses attiecības ar
sadarbības partneriem — citām starptautiskām organizācijām un valstīm.
Diskusiju laikā konferences dalībnieki
apsprieda NATO valstu un valdības
vadītāju sanāksmes rezultātus Rīgā.
Konferencē piedalījās NATO Aizsardzības koledžas vadība, ka arī NATO un
alianses dalībvalstu augsta līmeņa
amatpersonas.

18. 01. 2007.

Aizsardzības ministrijā
Latvijas bērnu fonda viceprezidentei Vairai Vucānei un Latgales
reģionālā atbalsta centra «Dardedze»
vardarbībā cietušiem bērniem un viņu
ģimenēm direktorei Agnesei Megnei
tika pasniegts naudas čeks par 4200
eiro. Starptautiskajā NATO labdarības
pasākumā iegūtos līdzekļus pasniedza
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
militārā pārstāvja NATO brigādes
ģenerāļa Raimonda Graubes dzīvesbiedre Baiba Graube.
2006. gada 18. un 19. novembrī
Latvija jau trešo reizi piedalījās Starptautiskajā NATO labdarības pasākumā,
kas notika NATO galvenajā ēkā Briselē.
Labdarības pasākumā katra dalībvalsts
prezentēja un tirgoja savai valstij
raksturīgās preces un izstrādājumus.
Tā ir jau sena NATO dalībvalstu tradīcija, kas parāda NATO ne tikai kā militāri politisku organizāciju, bet arī kā
labdarības un valstu saliedētības sniedzēju. Visi labdarības pasākumā iegūtie
līdzekļi tiek izlietoti labdarības mērķiem — gan starptautiskiem, gan NATO
galvenās uzņēmējasvalsts Beļģijas iesniegtajiem projektiem.
Galvenie ziedotāji šim labdarības
pasākumam bija SIA «Zaksi», kas
nodrošināja ar savu produkciju, proti,
pēc sentēvu receptēm darinātu «Užavas»
alu, un Vecrīgas viesnīca «Ainavas», kas
piedāvāja dzīvošanu savā viesnīcā labdarības loterijas balvas ieguvējiem.
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Boņuks —
bruņoto spēku karavīrs
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Mērojuši tālo ceļu līdz Rēzeknei, sameklējam Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas (NMN) rotas 3. vada mītnes vietu Dzintara
ielā. Pretī «Tēvijas Sarga» komandai nāk karavīrs formas
tērpā, un es klusībā pie sevis nodomāju: «Karavīrs kā jau karavīrs.» Tikai tad, kad, runājot ar Andreju, izdodas izvilināt
viņa smaidu, atpazīstu: «Jā, tas patiešām ir viņš, Boņuks!»
Pat tad, ja latviešu kino klasikas darbu vidū ierindotā filma

14

«Cilvēkabērns» nav redzēta vairākus gadus, Boņuka smaidu
neatpazīt nav iespējams.
«Tēvijas Sargs» aicināja dižkareivi Andreju Rudzinski uz
sarunu, lai atcerētos tos tālos gadus, kad viņš bija iejuties
aktiera darbā, gan arī lai parunātu par šodienu. Patlaban
dižkareivis Andrejs Rudzinskis bruņoto spēku rindās pilda
Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas rotas operatora pienākumus. Viņš
ir piedalījies miera nodrošināšanas operācijā, apprecējies un
nu jau arī kļuvis par tēti.
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INTERVIJA
— Ar kādām atmiņām jūs atceraties to laiku, kad filmējāties Jāņa
Streiča filmā «Cilvēkabērns»?
— Tolaik, kad filmējos, biju septiņus
gadus vecs, tātad aizritējuši 16 gadi.
Iesauka Boņuks no tā laika ir kļuvusi
par manu otro vārdu, un man ar to ir
nācies samierināties. Arī vienības karavīri mani biežāk sauc nevis īstajā
vārdā, bet par Boņuku.
Filmēšanas laukumā pavadīto
laiku atceros tikai ar pozitīvām atmiņām. Šī filma ir ierakstījusi savu lapaspusi latviešu kinomākslas vēsturē,
un tā ir nezūdoša vērtība. «Cilvēkabērns» ir viena no nedaudzajām
latviešu kinofilmām, kuras vērtība
latviešu kino līdz ar gadiem nezūd.
— Kā jūs tikāt izraudzīts Boņuka
lomai?
— Piedalījos atlases konkursā. Uz
to pēc sludinājuma izlasīšanas vietējā
avīzē mani aizveda mamma. Piedalījos
trīs konkursa atlases kārtās. Bija
jāskaita dzejolis un jāpilda citi uzdevumi. Žūrijas komisija rūpīgi vērtēja
to, cik brīvi katrs no pretendentiem
Boņuka lomai jutās komisijas priekšā
un, protams, vērtēja arī sniegumu.
Tiku cauri visām konkursa atlases
kārtām. Kādu dienu mājās atskanēja
telefona zvans, un es tiku aicināts uz
kinoprovēm Rīgas kinostudijā. Abi ar
mammu devāmies ceļā uz Rīgu. Tur
tika vērtēts, kā es uzvedos kameru
priekšā. Tā ar mani, mazo aktieri, uz
Rīgu bieži kopā ceļoja mamma, retu
reizi vecmamma vai krustmāte. Man
kinostudijā nemaz nebija bail, bet ļoti
interesēja tas, kas notiek visapkārt un
kā top filma.
Jau tajā vecumā biju liels kino cienītājs, un man gribējās izzināt filmu
tapšanas tehnisko procesu. Par visu
priecājos un brīnījos. Dažkārt filmas
režisoram sagādāju problēmas, jo aizklīdu
prom pie gaismotājiem un citiem tehniskajiem darbiniekiem, sēdēju tur un
skatījos, kā tie strādā, un piemirsu, ka
mani gaida filmēšanās laukumā. Tāpēc
filmēšanā vienmēr klāt bija mamma,
kura mani pieskatīja. Pat vēl tagad,
skatoties kinofilmas, redzu nianses,
kur, manuprāt, tehniski lietas varēja
būt labāk un interesantāk nostrādātas.
Kino aizkulises man ir labi zināmas.
— Kāds jūs bijāt bērnībā?
— Kā vairākums bērnu šajā vecumā
biju ļoti nemierīgs — kā uz atsperēm. Ne
mirkli nespēju palikt mierā. Biju arī
liels pļāpa. Man patlaban pašam mājās
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ir sešgadīgs puika, mans audžudēls,
un viņš ir tāds pats, kāds savulaik biju
es. Te biju vienā vietā, bet pēc brīža jau
pavisam citur.
— Vai, pieaudzis būdams, negribējāt turpināt strādāt kino jomā?
Taciņa taču bija iestaigāta.
— Tajā laikā mūsu valstī kino jomā
nebija īpašas rosības, un jaunas lomas
man vairs netika piedāvātas. Ja būtu
bijusi iespēja, es droši vien no turpmākas aktiera karjeras nebūtu atteicies. Šeit nav Holivuda, kur top
viena filma pēc otras. Filmas «Viens
pats mājās» galvenais varonis Makolejs
Kalkins pēc filmas uzņemšanas kļuva
par miljonāru. Jāņa Streiča filma
«Cilvēkabērns» bija izvirzīta Oskara

mus… No tā laika «Pingvīna» kafejnīcās iekšā vairs negāju. Arī pēc filmas
pirmizrādes dāvanā saņēmu vairākus
kilogramus saldējuma. Abi ar mammu
aiznesām to uz viesnīcu, un tur tas arī
izkusa.
— Pastāstiet, lūdzu, kā nonācāt līdz
domai par dienestu bruņotajos spēkos?
— Mana saistība ar bruņotajiem
spēkiem ir kopš 12 gadu vecuma, kad
sāku darboties jaunsargos. Jaunsargu
nodarbības tolaik mums notika telpās,
kur patlaban ir mana dienesta vieta.
Tajā laikā te bija dislocēts Zemessardzes 36. bataljons. Mans tagadējais
komandieris, NMN rotas 3. vada komandieris virsleitnants Ilmārs Apeins,
bija arī mans komandieris jaunsargos.

No J. Klīdzēja grāmatas «Cilvēka bērns» («Jumava», 2007.).

nominācijā. Arī Gunāra Pieša pasaku
filma «Sprīdītis» un citas latviešu filmas to, manuprāt, bija pelnījušas, bet
mēs dzīvojam citā valstī, un šīs filmas
tapušas pavisam citā laikā. Atceroties
to, ko es saņēmu kā aktiera darba
novērtējumu, man kļūst skumji. Pēc
filmas pirmizrādes man svinīgi tika
paziņots, ka turpmāk «Pingvīna» saldējumu neierobežotā daudzumā varu
ēst līdz savai pilngadībai. Mazpilsētas
puika būdams, Rīgā biju reti. Reiz,
ciemojoties galvaspilsētā, iegāju kafejnīcā «Pingvīns» un pie kārotā garduma — vienas porcijas saldējuma —
tiku tikai pēc brīdi ilgas nepatīkamas
skaidrošanās. Reiz kopā ar klasi bijām
atbraukuši uz Rīgu ekskursijā, un es
biju iecerējis, ka vienreiz taču varu sacienāt ar saldējumu savus klasesbiedrus. Man taču apsolīja, ka šo
kārumu varu dabūt neierobežotā
daudzumā. Pārdevējas man solīja
labākajā gadījumā iedot divus saldēju-
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Var teikt, ka esmu izgājis pilnu militārās attīstības ceļu. 18 gadu vecumā
iestājos ārrindas Zemessardzes rindās.
Pēc tam devos dienēt obligātajā militārajā dienestā. Atgriezies no tā, kādu
laiku strādāju civilā profesijā. Mani
aizvien vilināja lietas, kas saistītas ar
kino un televīziju. Biju videooperators
Latgales reģionālajā televīzijā. Nostrādāju tur tikai pusgadu, tad izlēmu
doties laimes meklējumos uz Rīgu.
Biju domājis tikt strādāt kādā no
televīzijas studijām. Mani centieni
atrast darbu Rīgā šajā jomā nevainagojās panākumiem. Iztikas pelnīšanas
nolūkā kādu laiku strādāju «Molā» par
pārdevēju. Tad man paveicās, un es
dabūju videooperatora darbu videostudijā. Darbs bija interesants un radošs, bet dzīve Rīgā gan mani
nesagaidīja ar atplestām rokām. Laikam nepratu tai pielāgoties. Ieslīgu naudas problēmās un pamazām sāku domāt
par atgriešanos dzimtajā Rēzeknē.
Turpinājums 16. lpp.

15

INTERVIJA
Sākums 14. un 15. lpp.

Devos uz Nacionālo bruņoto spēku
Rekrutēšanas un atlases centru un izturēju atlasi, lai turpmāk varētu dienēt
kā profesionāls karavīrs. Tā arī nonācu
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
rotā. Šobrīd mana amata nosaukums ir
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
operators.
Darbs ar nesprāgušo munīciju
nodrošina savu adrenalīna devu. To
veicot, vajadzīgas specifiskas zināšanas. Gandarījumu rada tas, ka NMN
speciālista darbs ir reāli nepieciešams
sabiedrībai, jo sprādzienbīstamie priekšmeti apdraud cilvēku dzīvības.

Iesauka Boņuks no tā laika ir
kļuvusi par manu otro vārdu, un
man ar to ir nācies samierināties.
Arī vienības karavīri mani biežāk
sauc nevis īstajā vārdā, bet par
Boņuku.
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— Pastāstiet, lūdzu, kur NMN
rotas 3. vada apkalpes zonā nesprāgušo munīciju atrod visvairāk?
— Patlaban ir iestājusies klusā sezona. Pavasarī un rudenī, kad notiek
zemes apstrādes darbi, izsaukumu ir
visvairāk. Daudz granātu atrod lauksaimniecībā apstrādājamās zemēs,
mežos, veicot mežizstrādes darbus.
Mēdz būt gadījumi, kad NMN speciālistiem nesprāgušo munīciju nākas
iznest no dzīvokļiem, jo ir cilvēki, kuri
kolekcionē sprādzienbīstamos priekšmetus. Daugavpilī lielu apjomu sprādzienbīstamo priekšmetu evakuējām
no kāda daudzdzīvokļu nama. Vērojot
to, kā mūsu rotas puiši nes no mājas
ārā vienu lādiņu pēc otra, šī nama
iedzīvotāji apjauta, uz kādas pulvera
mucas ir dzīvojuši.
Zona, ko apkalpo NMN rotas 3. vads,
ir ļoti plaša. Tajā ietilpst Rēzeknes,
Ludzas, Daugavpils, Jēkabpils, Preiļu,
Alūksnes, Balvu, Krāslavas un Gulbenes rajons, kā arī daļa Madonas rajona. Reizēm karstajā sezonā dienā ir
četri līdz pieci izsaukumi un nākas nobraukt līdz pat 500 — 600 kilometriem.
— Jūs piedalījāties starptautiskajā
operācijā. Pastāstiet, lūdzu, par pieredzi, ko guvāt tajā?
— Starptautiskajā operācijā Afganistānā piedalījos 2006. gadā, no marta
līdz jūlijam. Tur pildīju nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas speciālista

pienākumus. Misijas laikā guvu vērtīgu
pieredzi profesionālā jomā. Vērtīgi bija
arī iepazīt starptautiskās operācijas
būtību un tās dalībnieka ikdienu. Iepazinu, kā notiek sadarbība ar citiem starptautiskajiem kontingentiem, kā veidojas
karavīru savstarpējās attiecības, esot tālu
prom no mājām. Dienot svešumā, visas
izjūtas ir saasinātas, mainās cilvēka
vērtību sistēma. Tikai aptuveni pēc pusgada pēc atgriešanās mājās biju pilnībā
adaptējies Latvijas vidē, pazuda
trauksmes sajūta, kas ne mirkli neatstāja, dienot Afganistānā. Pamazām
pieradu pie domas, ka esmu mājās, ka
te ir mierīgi un labi.
— Jums tagad ir sava ģimene.
— Vasarā pēc atgriešanās no misijas Afganistānā abi ar Diānu apprecējāmies un sarīkojām kāzas. Tajās bija
ap 90 viesu, un svinības ilga divas dienas. Septembrī piedzima mūsu meitiņa Laura. Ģimenē mums ar sievu ir
divi bērni. Audžudēlam Jānim ir seši
gadi. Lielu daļu mazuļa gaidīšanas
laika Diāna bija viena, un viņai nepavisam nebija viegli. Cik vien bieži bija
iespējams, zvanīju Diānai un sarakstījāmies ar e-pasta vēstulēm.
— Vai atceraties, kā Diāna reaģēja
jūsu iepazīšanās sākumā, kad uzzināja, ka viņas draugs ir Boņuks?
— Viņai tas nebija pārsteigums, jo
mēs mācījāmies vienā skolā. Diāna jau
zināja par manu aktiera pieredzi.
Varētu teikt, ka mana un Diānas pirmā
iepazīšanās notika skolas gaiteņos.
Viņa mēdza mani dzenāt pa tiem.
Vēlāk satikāmies kādas kopīgas paziņas dzimšanas dienā, bet tā pa īstam
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viens otru noskatījām kādā nejaušā
tikšanās reizē kafejnīcā. Pēc pusotra
gada ilga pazīšanās laika mijām
gredzenus un kļuvām par vīru un
sievu. Ģimene man nozīmē ļoti daudz.
Esmu audzināts kā ģimenes cilvēks.
Manā dzīvē, protams, bija arī trakulīgais pusaudža vecums, bet tas man
diezgan ātri pagāja un gribējās just
savā dzīvē stabilitāti.
— Vai kino un televīzijas jomu šobrīd esat piemirsis?
— Patlaban vaļasprieka līmenī vairāk
esmu pievērsies fotografēšanai. Gribu
nodarboties arī ar videofilmēšanu, bet
patlaban nevaru atļauties iegādāties
tik labu aparatūru, kādu vēlos. Savulaik videostudijā strādāju ar ļoti kvalitatīvu aparatūru un tāpēc tagad nespēju
sevi piespiest strādāt ar sliktāku. Daudz
laika šobrīd aizņem bērni, tāpēc hobijiem brīvu brīžu tikpat kā neatliek.
Kad bērni paaugsies, vairāk pievērsīšos arī saviem vaļaspriekiem.
— Vai profesionāli šobrīd jūtaties
sevi atradis bruņotajos spēkos?
— Tieši šajā, NMN, vienībā — jā.
Citā vienībā es sevi nespēju iedomāties.
Arī kolektīvs šeit ir labs. Lielu daļu
mūsu rotas puišu pazīstu jau vairākus
gadus. Man ir darbs, un es esmu apmierināts ar saviem dienesta apstākļiem. Rēzeknes pusē, kā zināms, darba
vietu ir maz. Ne viens vien mans kolēģis uz dienesta vietu Rēzeknē mēro
vairākus desmitus kilometru tālu ceļu.
Ja atalgojums par dienesta pienākumu
pildīšanu būs vēl lielāks, teikšu — paldies.
Man šobrīd ir labi tā, kā ir. Priecājos, ka
varu dienēt savā dzimtajā pilsētā.
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PROFESIONĀL AIS DIENESTS

Dienestā nav vietas rutīnai
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Tas laiks, kad jauniešus iesauca armijā,
nevaicājot, vai viņi to vēlas, ir pagājis.
Taču daudzi jaunieši turpina brīvprātīgi
izvēlēties savu dzīvi saistīt ar armiju un
kļūt par profesionālā dienesta karavīriem.
Sandis Zandavs, kam ir 20 gadi, ir viens
no puišiem, kurš brīvprātīgi izvēlējies dienestu bruņotajos spēkos un saskata tajā
savu nākotni.

Kad notika saruna ar «Tēvijas Sargu»,
kareivis Sandis Zandavs mācījās Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolā
Alūksnē kājnieku vada kareivja pamata
apmācības kursā profesionālā militārā
dienesta karavīriem. «Tēvijas Sargs» izvaicāja viņu par kursa norisi un vēlējās
uzzināt jaunā kareivja pārdomas, sākot
savu militāro karjeru.

— Pastāstiet, lūdzu, par kājnieku vada
kareivja pamata apmācības kursu? Ko jūs
apguvāt šī kursa laikā?
— Šajā kursā apguvām pamatzināšanas, kuras jāzina katram karavīram. Tajā ir
iekļauta mācība par izdzīvošanu, lauka
kaujas iemaņas, kas saucas «Uguns un
kustība», darbošanās lauka apvidū un citas
vajadzīgas zināšanas. Kurss ilga 11 nedēļas.
Mācību programmai ir trīs posmi —
sākuma, kaujas posms un beigu barjera.
Sākuma posmā notika teorētiskās nodarbības, kaujas posmā — pārgājieni, izdzīvošana un kaujas apmācība mežā, bet
beigu barjerā mums bija jāparāda viss, ko
kursa laikā esam apguvuši.
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— Kas jums šķita interesantākais
šajā kursā?
— Kājnieku vada kareivja pamata apmācības kursā visinteresantāk man šķita
apgūt šaušanu, lauka kaujas iemaņas un
alpīnisma pamatelementus.
Kursa laikā notika vairākas mācības
mežā. Piecās dienās, uzturoties mežā,
apguvām izdzīvošanu, patruļbāzes izveidošanu, dzīvošanu patruļbāzē un citas
tamlīdzīgas lietas. Otrajās mācībās mežā,
kas ilga desmit dienas, apguvām šaušanu,
darbu ar salūtmunīciju un lauka kaujas
iemaņas. To nosaukums ir «Uguns un
kustība». Šajā pārgājienā laika apstākļi
mūs nemaz nelutināja. Lija lietus, naktī
piesala, uzsniga sniegs. Pierast pie tik
straujas laika apstākļu maiņas bija ļoti
grūti. Šīs dienas mežā bija ļoti nogurdinošas un morāli smagas. Bija brīži, kad
šķita, ka tas man ir par grūtu. Ienāca prātā
pat šaubu pilnas domas, vai es to spēju un
vēlos turpināt. Saņēmos un pārvarēju
grūtos brīžus.
— Vai ir kas tāds, ko jūs vēlētos
mainīt kursa norisē?
— Manuprāt, kurss ir mazliet par īsu,
un tāpēc tas ir pārāk intensīvs. Programma, kas jāapgūst 11 nedēļās, ir pārāk
saspringta un noslogota. Ir grūti tik īsā
laikā uztvert tik apjomīgu informācijas
daudzumu.
— Kāpēc esat izvēlējies kļūt par profesionālā dienesta karavīru?
— 12 gadu vecumā iestājos jaunsargos
un aktīvi darbojos šajā kustībā. Jaunsargu
nodarbības mums notika, sadarbojoties ar
Zemessardzes 15. kājnieku bataljonu.
Man jaunsargos bija paveicies ar pasniedzēju, jo Jānis Keidāns prata ieinteresēt skolēnus, veidot izpratni par
militārām lietām. Viņš deva pozitīvu
stimulu manai virzībai uz priekšu.
Jau pēc pamatskolas beigšanas Rīgas
19. vidusskolā ļoti vēlējos turpināt mācības skolā, kurā būtu iespējams iegūt
plašākas zināšanas militārā jomā. Pēc
jaunsargu pasniedzēja ieteikuma devos
prom no Rīgas un iestājos Kazdangas profesionālajā vidusskolā automehāniķa specialitātē. Šīs skolas mācību spēki teica, ka
papildus pamatprogrammai šajā skolā
būs iespēja apgūt arī valsts aizsardzības
mācību un varēšu apgūt militārā autotransporta speciālista profesiju. Solījumi
nepiepildījās, un man nācās meklēt citus
ceļus, kā sasniegt savu mērķi.
Esmu paspējis darīt arī citas lietas —
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strādājis mārketinga jomā un apsardzē.
Šis darbs man šķita apnicīgs, bet dienēt
armijā man neapnīk. Pildot dienesta
pienākumus, katra diena ir interesanta,
katru dienu ir kādas pārmaiņas, un te nav
vietas rutīnai. Ir arī atbildība, spriedze un
sava adrenalīna deva. Tas viss dienestu
padara interesantu. Man arī patīk valkāt
formas tērpu. Kad esmu uzvilcis karavīra
formu, tā uzliek atbildību. Gribas taisnāk
izsliet muguru un pasniegt sevi karavīram cienīgi.
— Kādu redzat savu dzīvi turpmāk — pēc gadiem trim vai pieciem?
— Mans dienests tuvākajos gados jau
ir saplānots. Esmu iekļauts vienībā, kurā
ļoti vēlos dienēt.
— Vai, pildot dienesta pienākumus, vēlaties uzņemties atbildību un
reiz būt komandējošajā sastāvā?
— Es nebaidos no atbildības. Esmu
domājis mācīties Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā, bet vispirms man jāiegūst
augstākā izglītība kādā civilajā specialitātē. Savu dzīvi noteikti vēlos saistīt ar
profesionālo dienestu. Profesionālais dienests mūsu valstī vēl ir tikai attīstības
sākumā. Domāju, ka nākotnē tas nodrošinās plašas militārās karjeras iespējas,
aizraujošu dienestu un noteikti uzlabosies
arī karavīru atalgojums. Pienāks laiks, kad
armija Latvijā tiks cienīta tāpat kā daudzās citās pasaules valstīs.
— Kā jūs vērtējat pāreju uz profesionālo dienestu?
— Es atbalstu pāreju no obligātā uz
profesionālo dienestu. Jāatzīst gan, ka pagaidām profesionālā dienesta karavīri
dažkārt ir neapmierināti ar to, ka netiek
laikus informēti par vienību, kurā viņi
nokļūs. Ir puiši, kuri ļoti vēlas dienēt kādā
noteiktā vienībā. Ja šī vēlme netiek ņemta
vērā, karavīrs jūtas vīlies, un gadās, ka
viņš pamet dienestu. Ja karavīru, kuru
vairāk interesē dienesta kaujinieciskā
puse, iekļauj vienībā, kur šī sadaļa nav
būtiska, tiek riskēts ar to, ka karavīrs dienesta gaitas pārtrauks.
— Vai jūsu lēmums palikt armijā
ir ciešs un negrozāms?
— Man pirmām kārtām ir svarīgi darīt
to, kas man patīk. Lai gan atalgojums karavīriem šobrīd nav augsts, es ticu, ka drīz
tas strauji kāps.Armijā dienot, katra diena
ir citāda, un šajā dienā es nezinu, ko darīšu
nākamajā. Ja izdodas labi izpildīt vienu atbildīgu uzdevumu, gandarījums dod
stimulu, pildot nākamo uzdevumu.
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Jaunākie «Taser» neletālie ieroči
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ASV kompānija «Taser ® International» ir pasaules līderis individuālo
elektronisko neletālo ieroču konstruēšanā, ražošanā un izplatīšanā. Kompānija dibināta 1993. gadā, un tās pirmais
nosaukums bija «Air Taser» ®, kas atbilda tās pirmajam izstrādājumam —
neletālai elektrošoka pašaizsardzības
ierīcei. Šodien tā savus izstrādājumus
eksportē uz vairāk nekā 60 valstīm.
Liela daļa vardarbīgu konfliktsituāciju neprasa letāla spēka vai ieroču lietošanu to atrisināšanai, taču šajos
gadījumos nav iespējams pilnībā aizsargāt sevi no agresīvas personas darbības. Efektīvi neletālie ieroči palielina
policijas darbinieku un aizturamo
personu drošību, saglabā dzīvības, ļauj
izvairīties no ilgstošiem un nepatīkamiem tiesas procesiem un uzlabo
sabiedrības attieksmi pret spēka struktūrām.
Pirmās paaudzes «Taser» produktu
elektrošoka ierīces jauda bija septiņi
vati. Šīs paaudzes ierīces darbojās,
traucējot un nomācot centrālās nervu
sistēmas elektrisko signālu pārraidi.
Pārmērīgi stimulējot smadzenes ar
strāvas izraisītu kairinājumu, cilvēks
parasti tiek padarīts pretotiesnespējīgs. Šo iekārtu efektivitāte tika konstatēta vairāk nekā 80% gadījumu.
Otrās paaudzes elektrošoka ierīces
tapa 1995. gadā — divas reizes tika
samazināti to izmēri un masa, kā arī
padarīti vienkāršāki un uzskatāmāki
ierīces bateriju uzlādes kontroles indikatori. Ar pirmās un otrās paaudzes
iekārtām bieži vien nesasniedza gaidītos rezultātus, jo lietotājs pārāk ātri to atslēdza, pirms vēl pretinieks bija padarīts
nekaitīgs un pretotiesnespējīgs.

1999. gadā kompānija «Taser International» sāka izplatīt trešās paaudzes
ierīces. Atšķirībā no iepriekšējiem
ražojumiem šo ierīču izejas jauda ir 14
vati, turklāt impulsam ir īpaša forma.
Tie ne tikai nomāc smadzeņu impulsus, bet arī iedarbojas uz muskuļiem,
izraisot nekontrolējamas muskuļu
kontrakcijas, efektīvi iedarbojoties uz
personu neatkarīgi no fiziskās kondīcijas, sāpju sliekšņa, medikamentu,
alkohola vai narkotiku iedarbības. Nekontrolējamu kontrakciju iespaidā momentā tiek pārtraukta pārvietošanās,
cilvēks krīt un nav spējīgs koordinēti
kustēties un pretdarboties. Šādus ieročus
dēvē par elektromuskulāro traucējumu
ieročiem, jo tie tieši un nepastarpināti
iedarbojas uz skeleta muskulatūru —
ģenerēto izlādes impulsu frekvence un
forma ļoti precīzi atdarina tos impulsus, kurus uz muskuļiem sūta cilvēka
nervu sistēma, vienlaikus amplitūdas
ziņā tos ievērojami pārsniedzot.
«Taser» ieroču priekšējā daļā atrodas nomaināma kasete, kurā ir divas
izšaujamas šautriņas, savienojošie vadi
un konteiners ar saspiestu slāpekli, kura
spiediens ir 1800 Psi. Katra šautriņa
sver 1,7 gramus, tās enerģija trāpījuma
brīdī ir vidēji 1,03 džouli. Šautriņu galā
ir izvietotas adatas ar atkarpi, lai nodrošinātu fiksāciju apģērbā. Adatu
garums atkarībā no kasetes tipa ir 6, 10
un 13 milimetri. Pateicoties šautriņas
nelielajai masai un sākuma ātrumam,
šaušanas brīdī nav jūtams atsitiens.

laiks, lai cilvēks nokristu, lai tam pietuvotos un to aizturētu. Elektriskā veidā
konteiners ar saspiesto slāpekli tiek
atvērts, gāze novadīta uz kasetes stobriem, kuros ir ievietotas šautriņas,
tādējādi tās izgrūžot un piešķirot sākuma ātrumu aptuveni 60 m/s. Atkarībā
no kasetes modeļa tās var tikt izgrūstas 4,5 , 6,3 , 7,5 un 10,5 metru attālumā. Pirmās un otrās paaudzes ierīces
ģenerēja vienkāršas formas impulsus,
kurus līdz 90% absorbēja apģērbs.
Salīdzinājumā ar tām trešās paaudzes
ierīces ar savu īpašās formas impulsu
izlādes enerģijas pirmo daļu izmanto,
lai veicinātu apģērba caurduršanu ar
šautriņu, kamēr lielākā daļa izlādes
enerģijas nodrošina turpmāko maksimālo iedarbību uz cilvēka ķermeni.
Ierocis ir efektīvs, ja apģērba biezums
ir pieci centimetri, dažreiz pat vairāk.
Arī no ādas šūts apģērbs pret to
neaizsargā. Pēc gadījumiem, kad ASV
policistiem šādi ieroči atņemti uzbrukuma laikā un lietoti pret viņiem
pašiem, ir izveidots speciāls audums,
kurš nevada elektrisko strāvu un pasargā pret «Taser» ieročiem. Pagaidām
šāda auduma apģērbs tiek pārdots
tikai policistiem un citu drošības struktūru pārstāvjiem.
Jo lielāks ir attālums starp cilvēka
ķermeni skārušajām šautriņām, jo vairāk
muskuļu pakļauts elektrisko impulsu
iedarbībai un lielāks ir iedarbības efekts.
Lai to panāktu, stobru asis ir savstarpēji nobīdītas par astoņiem grādiem.

Šautriņas ar vadu palīdzību ir savienotas ar kasetes kontaktiem, kuri
savukārt piespiežas paša ieroča kontaktiem, tādējādi pārnesot elektriskos
impulsus no impulsu ģeneratora uz
šautriņas galiem. Ģenerators ar automātisko vadības ierīci nosaka impulsu
frekvenci, formu un amplitūdu. Izlādes impulsi nepārtraukti tiek ģenerēti
piecas sekundes, kas ir pietiekams

Tādējādi augšējā šautriņa pēc izšaušanas
izlido taisni, bet apakšējās trajektorija ir
vērsta nedaudz uz leju. Trīs metru
distancē attālums starp šautriņām būs
30 centimetri, 6,3 metru attālumā jau 70
centimetri. Tādēļ šaujot ierocis ir jātur
vertikāli, citādi apakšējā šautriņa tiktu
novirzīta no mērķa. Abu šautriņu
kritums 6,3 metru attālumā gravitācijas ietekmē ir četri centimetri.
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Izņēmums ir vienīgi kasete, kura ir
paredzēta šaušanai 10,5 metru attālumā. Lai sasniegtu šādu attālumu,
augšējai šautriņai ir piešķirts neliels
pacēlums, kas piecu metru attālumā
nodrošina trajektoriju ar piecu centimetru
pacēlumu virs tēmēšanas līnijas. Pēdējā
tipa kasetēm atšķirībā no citām ir norādīta augšpuse. Ielādējot kaseti otrādi,
trāpījumi maksimālajās distancēs sasniegtu mērķi zemāk, nekā paredzēts.
Ja arī neviena no šautriņām nav
trāpījusi mērķī, ierocis turpina darboties kā parasta elektrošoka ierīce, vienalga, vai kasete ir ielādēta vai ne. Šajā
gadījumā ar atslēgtu drošinātāju ir
jānospiež mēlīte, bet ieroča priekšdaļa
jāpiespiež un jānotur pie pretinieka
ķermeņa. Tā kā strāva tiek vadīta tikai
starp diviem ieroča elektrodiem, tā
lietotājs nesaņems un nejutīs elektrisku
triecienu, ja tam būs kontakts ar aizturamo. Visefektīvākās ieroča lietošanas vietas šādā gadījumā ir krūškurvja
vidus, pleci, kakls un gurni.
Pirms trešās paaudzes izstrādājumu M sērijas ražošanas uzsākšanas tie
tika izmēģināti pret 60 brīvprātīgajiem
no speciālo spēku vienībām, SWAT
grupām un policistiem. Izmēģinājumā
izmantoja uzlabotos «Taser» M-26 ar
50 000 voltu spriegumu un 26 vatu jaudu.
Visi brīvprātīgie 100% gadījumu tika
neitralizēti ātrāk nekā 0,5 sekundēs.
Definējot drošo izlādes iedarbības līmeni, par atskaites līmeni tika noteikts
divus gadus vecam bērnam vai 75 gadus
vecam sirmgalvim drošais. Turpmāk
plašos pētījumos, ko bija veikuši Dienvidkarolīnas universitātes zinātnieki,
tika konstatēts, ka reālais iedarbības
līmenis ir simts reižu zemāks par
atskaites līmeni un paliekošu seku nav
vispār, ja neskaita kļūdainus trāpījumus acīs, dzimumorgānos, neaizsegtā
kaklā, kā arī traumas, kuras iegūtas
krītot. Pēc «Taser» lietošanas cietušais
parasti atgūstas dažu minūšu laikā un
ir spējīgs patstāvīgi pārvietoties un
adekvāti uztvert notiekošo. Tas jāuzskata par lielisku rezultātu salīdzinājumā ar 9 mm šaujamieročiem, kad pēc
trāpījuma, ja nekavējoties tiek sniegta
medicīniskā palīdzība, izdzīvo apmēram puse, savukārt pastāvīgas paliekošas sekas ir 100% cietušo. Turklāt
«Taser» neatstāj ietekmi uz sirds stimulatoriem, jo tie ir radīti, lai izturētu
defibrilatoru radītās izlādes, kas ir
simtiem reižu lielākas nekā «Taser»
radītās.
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«Taser» ieroču modeļi

«Taser» M 18
Ieroča korpusa forma maksimāli
pietuvināta kaujas pistoles formai.
Korpuss ir veidots no polimēra un
paredzēts drošai un garantētai darbībai pēc kritiena uz cietas virsmas no
trīs metru augstuma. Vienīgās kustīgās
daļas ir mēlīte un abpusējā drošinātāja
svira. Garums ar ielādētu kaseti —
21 cm, augstums — 15 cm, biezums —
4,5 centimetri. Masa — 610 grami.
Izejas jauda — 18 vati. Korpuss tiek

izgatavots melnā krāsā, tam ir iespējas
uzmontēt dzeltenas krāsas sānu uzlikas, tādējādi to vizuāli apzīmējot kā
neletālo ieroci. Tiek izmantotas klasiskās tēmēšanas ierīces ar graudu un
tēmēkļa plāksni. Brīdī, kad drošinātāja
svira tiek nospiesta apakšējā stāvoklī,
ierocis ir gatavs darbībai. Zem tēmēkļa
plāksnes atrodas gaismas diode, kura
pēc ieslēgšanas, ja baterijas ir uzlādētas, mirgo. Ja baterijas ir izlādētas, tā
spīd nepārtraukti. Ar ieroci var raidīt
ierobežotu skaitu šāvienu, bet baterijas
jānomaina pēc iespējas ātrāk. Ja baterija ir izlādēta tiktāl, ka nav iespējams
lietot ieroci, indikators nespīd nemaz.
Parasti dažādām iekārtām briesmu,
bojājumu vai nepareizas darbības gadījumā indikatori mirgo, tāpēc nav
skaidrs, kādēļ ir izvēlēts tieši šāds,
nepierasts indikācijas veids. Arī ražotāji to nepaskaidro. Tiek izmantotas
AA tipa «Energizer ®Alkaline» baterijas.
Var izmantot arī citu ražotāju AA tipa
baterijas vai akumulatorus, taču tad
izlādes indikators var strādāt neprecīzi. Garantētā darba temperatūra ir no
-10 līdz +45 0C. Tā kā vienīgie ierobežojumi temperatūras ziņā ir saistīti tikai
ar baterijām, principā to ir iespējams
lietot arī ārpus norādītā diapazona,
pievēršot īpašu vērību ieroča glabāšanai siltā vietā un regulāri pārbaudot
bateriju uzlādi. Baterijas nomaina,
izņemot tās no roktura, — līdzīgi kā
vairākumam kaujas pistoļu, izjaucot
aptveres, proti, ar smailu priekšmetu
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ir jāiegremdē roktura apakšējā daļā
izvietotais fiksators un, virzot uz priekšu, jānoņem bateriju nodalījuma sedzējplāksne. Tad jāizņem bateriju rāmis un
jānomaina baterijas. Komplektā ietilpst
astoņas AA tipa baterijas.
Šaujamieroči pēc to lietošanas tiek
identificēti pēc dažādām tiešām un
netiešām pazīmēm — pēc pēdām, ko
uz izšautās lodes un čaulītes ir atstājis
stobrs un citas ieroču daļas. Lai varētu
identificēt šāvēju, arī «Taser» ir paredzēta īpaša sistēma. Kopā ar šautriņām no stobriem tiek izgrūstas un
tuvākajā apkārtnē izkaisītas līdz 40
konfeti lieluma apaļas plāksnītes ar
identifikācijas kasetes numuriem. Ja
notiek kasešu uzskaite, tas ļauj šāvēju
identificēt. Ieroča komplektā ietilpst
četras kasetes, pārnēsāšanas soma un
DVD disks ar apmācības materiāliem un
instrukcijām. Šis modelis tiek izmantots
policejiskām un pašaizsardzības vajadzībām. Pirmsākumos civilpersonām bija
atļauts lietot tikai kasetes ar attālumu 4,5
metri. Minimālais lietošanas attālums,
kurš būtu jāievēro no efektivitātes viedokļa, ir viens metrs, savukārt praksē ir
pierādījies, ka efektīvais lietošanas attālums ir līdz trīs metri.
«Taser» M 18 L
No «Taser» M 18 atšķiras tikai ar
650 nm lāzera tēmēkli. Paredzēts
policijas vajadzībām un civilpersonām
netiek pārdots. Ir melnā krāsā ar
dzeltenām uzlikām un dzeltens ar
melnām uzlikām.

«Taser» M 26
No «Taser» M 18 atšķiras tikai ar
izejas jaudu — 26 vati — un iebūvēto
mikroprocesoru. Katru reizi, kad «Taser»
M 26 tiek lietots, tā mikroprocesors
reģistrē datumu un laiku. Informācija
tiek nolasīta ar datoru. Protams, ir
jābūt instalētai attiecīgai programmai,
un tam jābūt savienotam ar īpašu
kabeli ieroča rāmja aizmugurējā daļā.
Tas paredzēts policijas vajadzībām un
civilpersonām netiek pārdots. Ir melnā
krāsā ar dzeltenām uzlikām un dzeltens ar melnām uzlikām.
Turpinājums 20. un 21. lpp.
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BRUŅOJUMS
Sākums 18. un 19. lpp.

«Taser» MX
Dzīvnieku nervu sistēmas impulsi
atšķiras no cilvēka impulsiem. Tā kā
«Taser» tika radīts iedarbībai uz cilvēku, pret dzīvnieku tā iedarbība var būt
grūti aprēķināma, jo īpaši pret mežonīgiem, uzbrūkošiem dzīvniekiem.
Tādēļ izveidota modifikācija darbībai
pret dzīvniekiem, galvenokārt pret
suņiem, kura savukārt nav efektīva
pret cilvēku. Šīs «Taser» M 26 modifikācijas rāmis ir sarkanā krāsā. Pretstatā
pārējiem modeļiem impulsi tiek nepārtraukti sūtīti vienu minūti ar vienas
sekundes pauzi pēc katrām 10 sekundēm. Ir izmantojamas visas M un X
modeļu kasetes. Visi pārējie dati kā
citiem M 26 modeļiem.

«Taser» X 26
Kā jau liecina ieroča nosaukums,
izejas jauda ir 26 vati, taču ģenerētā
impulsu forma ir nedaudz atšķirīga un
nodrošina efektīvāku iedarbību. Korpusa forma veidota, lai samazinātu
gabarītus un atvieglotu pārnēsāšanu.
Vienīgās kustīgās daļas ir mēlīte un
abpusējā drošinātāja svira. Garums ar
ielādētu kaseti — 18 cm, augstums —
8 cm, biezums — 3,3 cm, masa — 270
grami. Korpusu izgatavo no melna,
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dzeltena vai caurspīdīga plastikāta ar
uzlikām. Tiek izmantotas klasiskās tēmēšanas ierīces ar graudu un tēmēkļa
plāksni. Bez tām ir uzstādīts arī 650 nm
lāzera tēmēklis un diodes lukturis.
Slēdzis, kas atrodas tēmēkļa plāksnes
priekšpusē, ļauj izvēlēties vienu no
četriem mērķa apstarošanas veidiem —
lāzers un lukturis, tikai lāzers, tikai
lukturis, lāzers un lukturis izslēgti. Pret
šāvēju ir pavērsts divciparu šķidro

kristālu displejs, kurš informē par
bateriju izlādi, aprēķina atlikušo darba
sekunžu laiku, sistēmas diagnosticēšanas rezultātus, laiku un ieroča sistēmas
temperatūru. Brīdī, kad drošinātāja
svira tiek nospiesta apakšējā stāvoklī,
ierocis ir gatavs darbībai. X modeļiem
nav paredzēta lietošanas datu reģistrācija, taču tiem rokturī ievietojamā
bateriju bloka vietā līdzīgi kā kaujas
pistoļu aptvere tiek pievienots modulis «Taser» CAM, kas sastāv no baterijas
un miniatūras videokameras, kuras
atmiņa ļauj veikt ierakstu līdz 1,5 stundām. Ierakstu nolasa ar datora palīdzību.

Tiek paredzēta iespēja pievienot arī
dažāda veida kronšteinus papildu tēmēkļu uzstādīšanai, tomēr šādā gadījumā «Taser» X 26 zaudē savu galveno
priekšrocību, proti, mazos gabarītus.
Turklāt tuvās distancēs papildu tēmēšanas ierīču izmantošana nav lietderīga. Paredzēts policijas vajadzībām,
civilpersonām netiek pārdots.
«Taser» C 2
No «Taser» X 26 atšķiras galvenokārt ar formu, kas atvieglo pārnēsāšanu. Paredzēts lietošanai attālumā
līdz 4,5 metriem. Lai nepieļautu citu
modeļu kasešu izmantošanu, kas paredzētas lielākām distancēm, «Taser» C 2
kasetei ir cita forma. Aktivizēšanas
poga atrodas rāmja augšdaļā un ir
apgādāta ar drošības pārsegu, kurš ir
atbīdāms pirms lietošanas.

«Taser» M un X modeļiem ir kasetes,
kuras var lietot abu modeļu ieročos.
Tomēr tās atšķiras ar šautriņu izmešanas attālumu un attiecīgo priekšējās
nosedzošās plāksnes krāsas marķējumu. Kasete, kas paredzēta 4,5 metru
attālumam, marķēta dzeltenā, bet 6,3
metriem paredzētā — sudraba krāsā.
Kasetēs, kas paredzētas 7,5 un 10,5 metru
attālumam, ir ievietotas šautriņas ar
paaugstinātas caursišanas īpašībām,
un tās ir marķētas attiecīgi zaļā un
oranžā krāsā. Oranžajai kasetei augšpuse ir apzīmēta ar labi redzamām
bultiņām. Vēl tiek ražotas demonstrācijas kasetes, kuras izmanto, lai demonstrētu «Taser» ieroču iedarbību uz dzīvu
cilvēku. Šīm kasetēm šautriņu nav,
vadi ar biezu izolācijas materiāla slāni
atrodas ārpus kasetes un tiek pievienoti cilvēka ķermenim ar «krokodila»
tipa kontaktiem. Apmācību vajadzībām paredzētās kasetes ir zilā krāsā,
šautriņu korpuss izgatavots no plastikāta un ir savienots ar kaseti ar neilona
auklu. Visu veidu kasešu savienojošo
vadu garums par 15 centimetriem
pārsniedz kasetes paredzēto maksimālo attālumu. Kasetes kopējā masa —
64 grami.

Rāmja apakšējā daļā ir uzstādīts
diodes lukturis. Ja vēlas, ir pasūtāma
arī lāzera tēmēkļa uzstādīšana. Pēc šāviena izlādes impulsi nepārtraukti tiek
ģenerēti 30 sekundes, kas ļauj uzbrukuma gadījumā iedarboties uz
uzbrucēju un, atstājot darbojošos ierīci
notikuma vietā, droši attālināties. Modelis paredzēts civilpersonu pašaizsardzībai.
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Kasetes ielādēšana ir ļoti vienkārša —
tā jāievieto tai paredzētajā vietā, līdz
noskan raksturīgs klikšķis, kas liecina,
ka kasete ir gatava darbībai. Pirms
kasetes nomaiņas ir jāpārliecinās, ka
ierocis ir nodrošināts, tad no labās un
kreisās puses jānospiež apaļas fiksējošās pogas un kasete jāizņem virzienā
uz priekšu. Kasetes pozīcija nav būtiska
(izņemot 10,5 metru attālumam paredzētajai), tai nav augšējās un apakšējās
daļas — tā ir ievietojama arī, pagriežot
pa 180 grādiem. Uz katras no kasetēm
ir norādīts derīguma termiņš. Ja kasetes derīguma termiņš ir beidzies, to
izmantot nedrīkst. Pēc drošības sistēmas atvienošanas tiek ģenerēti elektriskie impulsi arī tad, ja šāviens netiek
izdarīts, un, pieskaroties kasetei, var
saņemt strāvas triecienu. Tāpēc nedrīkst izņemt kaseti brīdī, kad drošinātāja svira ir apakšējā stāvoklī un ierocis
ir ieslēgts.

«Taser» ieroču trūkumi

 Neturot ieroci šaušanas brīdī vertikāli, maksimālajās distancēs apakšējā
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šautriņa var netrāpīt mērķī. No šī
trūkuma var izvairīties, precīzi ievērojot pareizu ieroča stāvokli.
 Maksimālais praktiskās lietošanas
attālums ir ierobežots. Taču policejiskās operācijās pistoļu un «Taser» ieroču
lietošana notiek līdz septiņu metru
attālumā, biežāk ap trīs metru attālumā,
tā ka šaušanas attālumu var uzskatīt par
pietiekamu. Protams, šāvējam jātrenē
precīza attāluma noteikšana līdz mērķim, jo, ja attālums būs lielāks nekā
vadu garums, ieroča izmantošana nebūs efektīva.
 Pārāk biezs apģērbs var traucēt sasniegt nepieciešamo iedarbību un rezultātu. Pirms lietošanas novērtējot mērķi
un nepieciešamības gadījumā vēršot
ieroci pret citām ķermeņa daļām, piemēram, kājām, ir iespējams sasniegt
maksimālo rezultātu.
 Vienai šautriņai netrāpot mērķī,
netiek sasniegts vajadzīgais rezultāts.
Iedarbība ir atkarīga no pamata — uz
sausa asfalta vai betona rezultāta nebūs,
taču uz zemes seguma, jo īpaši —
mitra, iedarbība būs pietiekama.
 Šautriņām trāpot ķermeņa vietās,
kur atrodas muskuļi ar nelielu masu
(piemēram, vēdera sānu daļa), iedarbība var nebūt pietiekama.
 «Taser» ieroči var aizdedzināt ugunsnedrošas gāzes un šķidrumus, tādēļ
jābūt īpaši uzmanīgiem, pieņemot lēmumu par to lietošanu šādu vielu
tuvumā. Arī dažādu pašaizsardzībai
paredzēto gāzes baloniņu izsmidzinātās gāzes var būt ugunsnedrošas.

bojājumi un paliekošās sekas ir krietni
lielākas, taču cilvēka apstādināšana ne
vienmēr tiek nodrošināta.
 Pēc formas pēdējie «Taser» modeļi
ir līdzīgi pistolēm. Tas ļauj sagatavotam tiesībsargājošo institūciju pārstāvim līdz minimumam samazināt
apmācību, lai apgūtu lietošanai nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Analizējot «Taser» īpašības, jāsecina, ka M, X un C modeļi nodrošina
efektīvu, neletālu iedarbību uz potenciālo noziedznieku, uzbrucēju vai cilvēku, kurš nepakļaujas likuma prasībām.
«Taser» lietošana policejisku funkciju
pildīšanas laikā līdztekus citiem ieročiem un līdzekļiem ļauj paplašināt
spēka izmantošanas diapazona kā
efektivitātes, tā arī nekaitīguma segmentu. «Taser» ieroču iekļaušana bruņojumā iesakāma gan policijas, gan
bruņoto spēku vienību pārstāvjiem,
kuri nodarbojas ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, noziedznieku aizturēšanu, ieslodzījuma vietu apsardzi, kā
arī atsevišķu kategoriju medicīniskajam personālam.

«Taser» ieroču priekšrocības

 Tuvās distancēs tie ir efektīvāki
par citiem neletālajiem ieročiem un
speciālajiem līdzekļiem — stekiem,
elektrošokiem, asaru gāzes baloniņiem,
neletālo munīciju u. c.
 Salīdzinājumā ar citiem neletālajiem
ieročiem ir būtiski mazāks paliekošo
seku procents, īsāks cietušās personas
atjaunošanās laiks pēc trāpījuma.
 Lietojot «Taser» ieročus atbilstoši
tehniskajam raksturojumam, aizturamās
personas pretdarbība praktiski ir izslēgta, neņemot vērā trāpījuma vietu,
aizturamās personas agresivitāti, konstitūciju, sāpju slieksni, atrašanos medikamentu, alkohola, narkotisko un
toksisko vielu ietekmē. Salīdzinājumā
ar šaujamieročiem (pistolēm) tie apstādina aizturamo personu nekavējoties,
neļaujot pārvietoties. Pistolēm atkarībā no munīcijas un ieroča tipa miesas
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Pagājušais gads Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) bija smags.
Pildot dienesta pienākumus, izdzisa
četru karavīru dzīvības. Arī šis gads
sācies skumji. Ir jau viens bojāgājušais.
Kritušajiem palīdzēt vairs nav iespējams. Ir jāpalīdz pilnvērtīgi turpināt
dzīvot bojāgājušo karavīru dienesta
biedriem, tuviniekiem.
Nelaimes gadījumi bruņotajos spēkos vēl vairāk aktualizējuši jautājumu
par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību tiem cilvēkiem, kas ir saistīti
ar notikušo. No pagājušā gada jūlija
Nacionālajos bruņotajos spēkos darbu
sācis Psihologu dienests. Kāda palīdzība tiek nodrošināta pēc traģiskā negadījuma Irākā, stāsta NBS Psihologu
dienesta priekšnieks majors Vilnis
Čerņavskis.
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— Darba grupa, kas tika izveidota
pēc traģiskā notikuma starptautiskās
misijas laikā Irākā, informēja kritušo
un negadījumā cietušo karavīru tuvos
cilvēkus par iespēju saņemt psiholoģisko palīdzību. Šo palīdzību psihologs sniedz, respektējot šo cilvēku
vēlmi un saņemot viņu piekrišanu.
Drīz pēc negadījuma uzsākām
gatavošanos braucienam pie Latvijas
8. kontingenta karavīriem. Pēc 27. decembra notikuma psiholoģiskais noskaņojums kontingenta karavīru vidū
Irākā bija smags. Īpaši grūti pārdzīvot
notikušo bija puišiem, kuri tajā traģiskajā brīdī bija klāt. Ne mazāk slikti
jutās pārējie kontingenta karavīri.
Viņu vidū iestājās psiholoģiskā šoka
stāvoklis.
Psiholoģiskā palīdzība bija vajadzīga arī Latvijas 9. kontingenta karavīriem, kuri tobrīd rotācijas kārtībā jau
gatavojās doties ceļā uz Irāku. Karavīri
bija smagas izvēles priekšā. Viņi apzinājās, ka nevar mainīt savu cieši pieņemto lēmumu un atteikties piedalīties
starptautiskajā operācijā Irākā, pievilt
biedrus, bet vienlaikus izjuta spēcīgu
spiedienu no sev tuvajiem cilvēkiem.
Tie karavīri, kuri vēlējās, saņēma individuālas psiholoģiskās konsultācijas.
Vienības dalībnieku vidū bija nopietna
psiholoģiskā spriedze, bet neviens no
viņiem neatteicās no dalības misijā.
Uz Kuveitu, kur mājupceļā uz
Latviju tobrīd atradās 8. kontingenta
karavīri, psihologs izbrauca 3. janvārī

Atbalsts
traģiskajās
dienās

kopā ar nākamā kontingenta karavīriem un uzturējās tur līdz 8. janvārim.
Kuveitā, militārajā bāzē, norisinājās individuāls psiholoģiskais darbs, darbs
grupās, tika veikta psihodiagnostika,
kas palīdz noteikt karavīru psiholoģiski emocionālo stāvokli un palīdzības apjomu, kas katram no viņiem
būtu nepieciešams. Kā zināms, traģiskais negadījums notika brīdī, kad iepriekšējā kontingenta karavīri izrādīja
atbildības rajonu jaunā kontingenta
karavīriem. Traģēdijas aculieciniekiem
palikt misijas zonā un turpināt pildīt
savus pienākumus ir īpaši smagi.
Puišiem, kuri atgriezās mājās no starptautisko operāciju zonas, atgūties pēc
pārdzīvotā palīdz gan tuvie cilvēki,
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gan vide. Tiem karavīriem, kuriem
jāturpina dienesta gaitas Irākā, ar savām
iekšējām izjūtām galā ir jātiek pašiem,
tāpēc bāzē Kuveitā pirms atkārtotas atgriešanās misijas zonā viņiem tika pievērsta īpaša uzmanība.
Psihologa darbu apgrūtina tas, ka ne
visi karavīri vēlas runāt par savām
iekšējām izjūtām, noslēdzas sevī. Psihologu dienests bruņotajos spēkos ir jauna
institūcija un priekšstats par tā darbu un
iespējamo palīdzību vēl ir nepilnīgs.
Tomēr pamazām karavīri sāka atvērties,
uzticēties un runāt par savām problēmām. Šobrīd varu teikt, ka man ar
viņiem veidojas labs kontakts.
Gribu piebilst, man zināmā pieredze
liecina, ka pie citu valstu kontingentu
Turpinājums 25. lpp.

N R .

1,

J A NV Ā R IS ,

2 0 07

SPORTS

Sporta laureāts — 2006
!- (

29. decembrī Ogres ledus hallē
notika svinīgais pasākums «NBS gada
sportists 2006». Pasākums tika veltīts
aizvadītā gada NBS labāko sportistu
un treneru godināšanai.
NBS sporta kluba priekšnieks pulkvežleitnants Agris Lībergs atzina, ka
aizvadītais gads armijas sportā bijis
notikumiem bagāts, jo tika izcīnītas
dažāda kaluma medaļas pasaules un
Eiropas čempionātos, labā līmenī aizvadītas 4. Baltijas karavīru sporta spēles,
NBS čempionāti, 4. NBS spartakiāde un
15. Zemessardzes vasaras sporta spēles.
NBS labākie sportisti un treneri
saņēma piemiņas balvas. Par ieguldījumu sportā piemiņas balva tika pasniegta ilggadējam modernās pieccīņas
trenerim Aināram Lejam, kas ar savu
neatlaidību, profesionalitāti un darba
sparu ir izaudzinājis ne vienu vien
augstas klases pieccīņnieku.
Savukārt par sporta spēļu labāko
treneri tika atzīts «ASK/Gulbene» basketbola komandas galvenais treneris
Arvis Steckis, kas savu komandu spēja
aizvest līdz uzvarai NATO SHAPE
turnīrā Briselē. Labākā basketbolista
godu izpelnījās 25. KB zemessargs
Ingus Bankevics, kas bija arī rezultatīvākais komandas spēlētājs šajā turnīrā.
Par izcīnītajām bronzas medaļām
pasaules militārajā čempionātā modernajā pieccīņā atzinību izpelnījās
kaprāle Jeļena Rubļevska un kaprālis
Deniss Čerkovskis.
Par teicamu sniegumu Pasaules
kausa finālā modernajā pieccīņā NBS
sporta laureāta balvu saņēma kaprālis
Sandris Šika. Kā atzina pats sportists,
pagājušās sezonas starti Pasaules kausa
posmos modernajā pieccīņā bija veiksmīgi, jo starpsezonā tika veikts liels
treniņdarbs, kas ļāva cerēt uz labiem rezultātiem visas sezonas garumā. Turpmākie
plāni ir saistīti ar gatavošanos 2007. gada
sezonas Pasaules kausa 1. posmam Meksikā, kam sekos nākamie posmi Ēģiptē
un Anglijā. Pasaules kausa posmi sāksies
martā un turpināsies līdz pat jūnijam.
Jūnijā visi spēki tiks veltīti Rīgā notiekošajam Eiropas čempionātam. Jācer,
ka pašmāju sporta bāzes būs labvēlīgas un līdzjutēju atbalsts sekmēs Latvijas sportistu startus.
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Balvu orientēšanās sportā ieguva
ZS 27. KB zemessardze Aija Skrastiņa,
kas 2006. gada sezonā no CISM pasaules čempionāta Brazīlijā mājās atgriezās ar sudraba medaļu. Aija
Skrastiņa atzina, ka sacensības tika
aizvadītas veiksmīgi un izcīnītā otrā
vieta ir labākais sasniegums līdzšinējā
karjerā.

startēja 40 vienības, kas sacentās 16
sporta veidos, no kuriem tika vērtēti
astoņi labākie rezultāti. Jau otro gadu
uzvarētāja godā bija ZS 65. KB. Otrajā
vietā ierindojās Valsts drošības dienesta, bet trešajā — 56. KB sportisti.

«Protams, iespēja cīnīties par zelta medaļu
bija pilnīgi reāla. Fiziski jutos labi, bet distancē pieļautās kļūdas bija iemesls, lai piekāptos Krievijas sportistei, kas ir pieredzējusi
un spēcīga gan skriešanā, gan orientēšanās
tehnikā,» uzskata Aija Skrastiņa.

Par 2006. gada labāko sniegumu militārajā
pieccīņā — jaunu Eiropas rekordu šķēršļu
joslā — balvu saņēma leitnante Inga
Dauškane.

Kaprālis Sandris Šika Pasaules kausa finālā
izcīnīja otro vietu.

Foto — no NBS sporta kluba arhīva.

2006. gadā 987 virsnieki piedalījās
reglamenta prasību izpildē fiziskajā
sagatavotībā. Par augstvērtīgākajiem
rezultātiem fizisko normu kārtošanā
balvas saņēma pulkvežleitnants Agris
Lībergs (505 punkti) un NAA pārstāve
virsleitnante Ilona Kojaloviča (467
punkti).
Ar NBS sporta kluba kausu tika apbalvoti NBS čempionātu kopvērtējuma
uzvarētāji. 2006. gadā NBS čempionātos
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Studentu bataljona pārstāvis kapteinis Aleksis Ozoliņš 2006. gada sniegumu
vērtēja kā teicamu, jo kopvērtējumā uzvara tika izcīnīta ar septiņām pirmajām vietām (peldēšana, basketbols,
militārā pieccīņa, orientēšanās, pavasara kross, orientēšanās biatlons un
rudens kross). Studentu bataljona komanda savu cīņas sparu un teicamo
fizisko sagatavotību pierādīja arī 4.
NBS spartakiādē un 15. Zemessardzes
vasaras sporta spēlēs Salacgrīvā, kur
kopvērtējumā tika izcīnīta pārliecinoša
uzvara. Studentu bataljona komandas
uzvaras kaldināšanā lielu ieguldījumu
ir devis kapteinis Aleksis Ozoliņš, veicot galvenos organizatoriskos darbus.
Pēc svinīgās ceremonijas visi dalībnieki tika aicināti uz fiziskajām aktivitātēm neformālā gaisotnē. Aktīvākajiem
sportotgribētājiem bija iespēja piedalīties jautrās stafetēs uz ledus, uzklausīt
ziemas olimpisko spēļu dalībnieces un
Latvijas rekordistes ātrslidošanā Ilondas Lūses padomus slidošanas tehnikas apguvē un vērot viņas sniegumu.
Par lielisko iespēju izbaudīt ziemai
raksturīgās aktivitātes uz ledus un
mājīgo gaisotni parūpējās «ASK/Ogre»
hokeja komandas valdes priekšsēdētājs Juris Feodorovs.
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Jaunais lauka formas tērps
Par jaunā lauka formas tērpa
dizaina īpatnībām

Profesionālais karavīrs būs kaujasspējīgs un varēs efektīvi pildīt savu
uzdevumu, ja viņš tiks nodrošināts ar
mūsdienu kara prasībām atbilstošu
lauka formas tērpu, kam ir attiecīga
maskēšanās apdruka, dizains un noteiktu uzdevumu pildīšanai paredzēto
apģērba gabalu komplekts. Komplektācijas elementiem ir jābūt savstarpēji
salāgotiem un jākalpo vienam mērķim —
karavīra kaujas un izdzīvošanas spēju
nodrošināšanai.
Pašlaik NBS karavīru ekipējumā
ietilpst noteikta parauga lauka formas
tērpa komplekts, kas kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas ir kalpojis par lauka formas tērpu atjaunotajiem
Latvijas Republikas bruņotajiem spēkiem. Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
vecā parauga formas tērpam par
pamatu izmantots ASV armijas formas
tērps (Battle dress uniform).
Apkopojot datus par NBS lauka
formas tērpa komplekta lietošanu visa
veida operācijās, arī starptautiskajās
operācijās, un izvērtējot citu valstu
pieredzi bruņoto spēku lauka formas
tērpu lietošanā un to attīstības tendences, kā arī izanalizējot problēmas
militāro uzdevumu izpildē, ko izraisījis
militāro operāciju prasībām neatbilstošs lauka formas tērps vai to atsevišķas sastāvdaļas, tika nolemts, ka
NBS formas tērpa komplekts ir jāmodernizē atbilstoši mūsdienu militāro
operāciju prasībām un uzdevumiem,
kuri ir izvirzīti mūsu bruņotajiem
spēkiem.
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NBS karavīrs Afganistānā, 2007. gada janvāris.

Dizaina izstrādē tika ņemti vērā
šādi nosacījumi:
 Iepriekšējo gadu pieredze NBS lauka formas tērpa lietošanā Latvijas
Republikā un starptautiskajās operācijās;
 Katram elementam ir konkrēta
funkcija, un visi elementi kopumā kalpo
vienam mērķim;
 Dizains jāizstrādā tāds, lai atvieglotu kaujas darbību atbilstoši mūsdienu kara prasībām;
 Jāmaina karavīra tēls NBS un
sabiedrībā kopumā;
 Formas tērps kā tehnoloģiski augsti
attīstītam un modernam karam atbilstošs
kaujas tērps, nevis lēts darba apģērbs;
 Lauka formas tērpam primāri jābūt paredzētam lietošanai karadarbības apstākļos, sekundāri — kā
ikdienas formas tērpam.
Izstrādājot prasības audumam un
furnitūrai, kā arī plānojot turpmākā
iepirkuma veidu, tika ņemti vērā šādi
pamatnosacījumi:
• Pamatā izmanto materiālus un
furnitūru, ko jau lieto NATO valstu
bruņotie spēki;
• Visi materiāli ir patentēti izstrādājumi atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem tekstilrūpniecībā;
• Audumam ir jābūt izturīgam, bet
jānodrošina attiecīga komforta pakāpe
karavīram;
• Korekcijas ievieš maskēšanās
apdrukas un pamattoņa noteikšana;
• Audumam jābūt izturīgam, bet
ar salīdzinoši nelielu virsmas blīvumu;
• Tiek izmantoti tikai NATO valstu
lietošanā esošie un militārajās operācijās pārbaudītie tekstilmateriāli;
• Mainot tikai vienu materiālu
kādai no lauka formas tērpa sastāvdaļām, netiks iegūta vienota sistēma,
kas kalpotu vienam mērķim;
• Lauka formas tērpam jābūt integrētam lauka formas komplektā.
Īpaša uzmanība tika pievērsta
jaunā lauka formas tērpa maskēšanās
rakstam. Maskēšanās raksts izstrādāts,
ievērojot vairākus nosacījumus un
operacionāli taktiskās prasības:
 Vizuālā kamuflāža visā novērošanas spektrā ir tikai neliela daļa no
mūsdienu karadarbības prasībām
attiecībā uz maskēšanos kaujas laukā;
 Pašlaik 45% pasaules iedzīvotāju
dzīvo pilsētās. Līdz 2025. gadam pilsētās dzīvos 70—85% iedzīvotāju;
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 Vizuālā maskēšanās apdruka kalpo
vairāk kā atpazīšanas zīme piederībai
pie noteiktas valsts bruņotajiem spēkiem. Līdz šim Latvijas karavīrs bija
maz atpazīstams starptautiskajās operācijās;
 Starptautisko operāciju norise Irākā
un Afganistānā parādīja visu valstu nespēju nodrošināt karavīrus ar ekipējumu piemērotā maskēšanās rakstā
(līdzšinējais ekipējums paredzēts mežainam apvidum);
 Lēš, ka nākotnē starptautiskās
operācijas pārsvarā norisināsies pilsētu
teritorijās un Vidusāzijas reģionā, taču
maskēšanās apdrukai jānodrošina noteikta līmeņa vizuālā maskēšana arī
mežainā teritorijā;
 Jaunā maskēšanās raksta pamatā
ir izmantota pikseļu raksta tehnoloģija, kas, kā pierāda teorija, daudz
labāk atdarina raibas struktūras un
nelīdzenas robežas, ko parasti sastop
dabiskā vidē.
Salīdzinot ar vecā parauga NBS
lauka formas tērpu, jaunā NBS lauka
formas tērpa konstrukcijā ir ieviestas
šādas galvenās izmaiņas un papildinājumi:
 Lauka formas tērpa jaka ir
saīsināta un būs platāka, lai nodrošinātu labāku ergonomiku;
 Lauka formas tērpa jakas apakšējās kabatas ir noņemtas, jo, valkājot
bruņu vesti vai uzkabes vesti, funkcionāla noslogojuma šīm kabatām nav;
 Lauka formas tērpa jakas uzpleči
ir noņemti, jo funkcionālā noslogojuma šiem elementiem nav;
 Lauka formas tērpa jakai ir izveidotas slīpas augšdelmu kabatas abās
pusēs, kas, izmantojot bruņu vesti un
uzkabes vesti, tiek papildus noslogotas. Pie katras kabatas uz līpaizdares
paredzēta vieta vienības emblēmai,
Latvijas karoga zīmei, starptautiskās
operācijas emblēmai vai citai atpazīšanās zīmei;
 Krūšukabatas ar līpaizdari ir izvietotas slīpi, kas atvieglo lietu izņemšanu, valkājot bruņu vesti vai uzkabes
vesti;
 Krūšu zonā uz līpaizdares ir karavīra uzvārds un pakāpes zīme.
 Apakšdelmu un ceļgalu daļā ir
izvietotas speciālas kabatas papildu
polsterējuma ievietošanai;
 Lauka formas tērpa jakas
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NBS
aizdares pamatā ir rāvējslēdzējs, kas ir
pastiprināts ar līpaizdari.
 Lauka formas tērpa bikšu augšstilbu daļā sānu kabatas ar līpaizdari
ir izvietotas slīpi un pastiprinātas ar
savilcējšņori. Bikšu sānkabatu slīpums
palielina to lietošanas ērtumu, braucot
automašīnā;
 Papildus jaunā lauka formas tērpa
bikšu apakšstilbu daļā sānos uzšūtas
kabatas ar līpaizdari, kas lieti noder,
braucot automašīnā.
Lauka formas tērpam karavīri jau
no pašiem tā pirmsākumiem ir pievērsuši pastiprinātu uzmanību un centušies
to pilnveidot, jo tā ir viena no visvairāk
valkātajām formas tērpa sastāvdaļām.
Lauka formas tērpa izstrādes
darba grupa lūdz arī turpmāk ikvienu iesaistīties šī formas tērpa pilnveidošanas procesā un pateicas
visiem, kas devuši savu ieguldījumu tā tapšanā un atsaukušies uz
aicinājumu ierosināt nepieciešamās
izmaiņas jaunajā NBS lauka formas
tērpā. Būsim pateicīgi par katru komentāru un ierosinājumu, kas nosūtīts uz e-pasta adresi uniform@mil.lv.

Sagatavojis NBS NP štāba Iepirkumu un
infrastruktūras pārvaldes Materiāltehnisko
līdzekļu izpētes daļas virsnieks leitnants Igors Šitvjenkins.
Foto — Priednieks Upītis.

Sākums 22. lpp.

karavīriem, ja tie nonākuši grūtībās, nekavējoties izbrauc īpaša darba grupa
un operatīvi sniedz nepieciešamo psiholoģisko atbalstu.
Pie Latvijas kontingenta karavīriem
starptautisko operāciju rajonā psihologiem ir jābrauc ne tikai brīdī, kad noticis kas ārkārtējs, bet jāapmeklē viņi ik
pa laikam. Misiju dalībniekiem ikdienā
ir vajadzīgs profesionāls psiholoģisks
atbalsts. Arī šobrīd psihologam vajadzētu būt kopā ar Latvijas 9. kontingenta karavīriem Irākā, lai analizētu,
kas ar viņiem notiek pēc traģiskā negadījuma, sniegtu nepieciešamo atbalstu. Notikušais nevar palikt bez sekām.
Pēc šādām smagām psiholoģiskām
traumām karavīriem var sākties depresija, trauksme, tieksme savas psiholoģiskās problēmas risināt, lietojot
alkoholu, agresijas izpausmes, kas
liecina par iekšēju diskomfortu un var
novest pie nopietniem veselības traucējumiem. Ne katrs cilvēks ar savām
izjūtām ir spējīgs tikt galā pats.
Patlaban vēl turpinās darbs pie psi-
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holoģiskās rehabilitācijas programmas
izstrādes. Tas ir jau nobeiguma stadijā,
un pēc šīs programmas ieviešanas karavīriem būs iespēja izmantot plašākas
rehabilitācijas iespējas. Daļa puišu pēc
atgriešanās no Irākas izmantoja iespēju
saņemt medicīnisko rehabilitāciju Jaunķemeru sanatorijā. Šīs rehabilitācijas
laikā sadarbībā ar sanatorijas medicīnisko personālu un psihologu karavīriem palīdzību sniedza arī Nacionālo
bruņoto spēku psiholoģijas dienesta
psihologi. Līdztekus notika un aizvien
turpinās individuāla konsultēšana.
Tikšanās laikā ar karavīriem cenšos
apzināt, kāda palīdzība viņiem ir nepieciešama un kādu atbalstu viņi vēlētos saņemt, lai justos labāk. Traģēdija
Irākā ir nopietns pārbaudījums Nacionālo bruņoto spēku Psihologu dienestam. Arī Latvijā kopumā nav
pieredzes risinājuma meklēšanā šādā
situācijā. Ar šo traģisko gadījumu gūtā
mācība psiholoģijas dienestam nesusi
rūgtu, bet nopietnu pieredzi par to, kā
turpmāk ar starptautisko operāciju
dalībniekiem strādāt ne tikai krīzes
situācijās, bet arī ikdienā. Ļoti ceram,
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ka mēs kā Psihologu dienests turpmāk
saņemsim vairāk sapratnes un atbalsta
no vienību komandieriem. Savstarpēji
sadarbojoties, mūsu veikums būs vēl
efektīvāks un vēlamo mērķi sasniegt
būs vieglāk.
Katrs karavīrs, to skaitā ikviens
starptautiskās miera uzturēšanas misijas dalībnieks, ar Nacionālo bruņoto
spēku Psihologu dienesta speciālistiem var sazināties, zvanot pa telefona
numuriem 29465636 vai 26125577 un
rakstot. Uz e-pasta adresi psihologiem
@inbox.lv karavīri var rakstīt, lai
pieteiktu vizīti vai uzdotu jautājumus
un saņemtu psihologa atbildi.
Darbs ar starptautisko operāciju
dalībniekiem ir tikai aizsākts, un
darāmā vēl ir daudz. Pēc dalības jebkurā miera uzturēšanas misijā, bet jo
īpaši pēc atgriešanās no pēdējās misijas, karavīri ir psiholoģiskā diskomfortā. Būtiski ir panākt, lai viņi pieņem
mūs kā psihologus, spēj pieņemt to palīdzību, ko mēs varam viņiem sniegt,
un prot novērtēt, ka viņiem ir vajadzīgs psiholoģiskais atbalsts, lai nerastos tālākas veselības problēmas.

25

AKTUĀLI

Šī ziema jau ir iegājusi vēsturē kā
siltākā, jo gaisa temperatūra gandrīz
vai katru dienu sasniedz jaunus rekordus. Šādas hidrometeoroloģiskās anomālijas ne vien izraisa sēņu augšanu
Latvijas mežos, kas ir netipiski ziemas
mēnešos, bet ir pagarinājušas arī vētru
sezonu. Pirms diviem gadiem janvārī
Latvijai pāri brāzās līdzīga stipruma
vētra, kas nodarīja būtisku kaitējumu
Kurzemei. Atšķirībā no iepriekšējā
orkāna šoreiz vētra nodarīja postījumus arī jūrā.
15. janvārī Ventspils ostas reidā
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Glābšanas operācija
viļņi un vējš norāva no enkura Kipras
sauskravas kuģi «Golden Sky» un
izmeta to uz piekrastes sēkļiem netālu
no Staldzenes.
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku Krasta apsardzes dienests
un Gaisa spēki nekavējoties uzsāka cilvēku glābšanas operāciju. Šajā darbā
papildus tika iesaistīts arī Zviedrijas
glābšanas helikopters. Kopīgiem spēkiem no avarējušā kuģa tika evakuēti 16
apkalpes locekļi. Taču lielākās briesmas
pēc avārijas šoreiz draudēja nevis cilvēku dzīvībām, bet apkārtējai videi.
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Vētrā cietušajam kuģim ir bojāts korpuss un applūdusi mašīntelpa. Uz
kuģa ir 500 tonnas degvielas, pārsvarā —
mazuts. Kuģa kravas tilpnēs atrodas
25 tūkstoši tonnu kālija minerālmēslu.
«Golden Sky» glābšanas operācijā tiek
veikti nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu jūrā
un neapdraudētu vidi. Objektīvi vērtējot,
var secināt, ka šajā gadījumā nedraud
tāda mēroga ekoloģiskā katastrofa kā pie
Spānijas krastiem, kad tur 2002. gadā
avarēja tankkuģis «Prestige».
Foto — Normunds Mežiņš.
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19. gadsimts — militāri tehniskā
revolūcija
'

Ja atskatāmies uz to, kā ir mainījušies karošanas līdzekļi un kaujas metodes
vēstures gaitā, konstatējama skaidri izteikta atšķirība starp diviem beidzamiem
gadsimtiem un vēl agrākiem laikiem. Gan 19., gan 20. gadsimta beigās armijas
bija apgādātas ar kardināli atšķirīgām ieroču un kaujas tehnikas sistēmām nekā
tā paša gadsimta sākumā. Automātiskie strēlnieku ieroči, tālšāvējartilērija,
bruņutehnika, militārie lidaparāti, kaujas kuģi un zemūdenes, vadāmo raķešu
ieroči, radiolokācija un daudzas citas lietas prasīja nepārtraukti pārskatīt taktikas normas un karošanas paņēmienus, kas konkrētajā brīdī bija radušies iepriekšējo karu rezultātā. Turklāt šis process notika tādā tempā, kas pat sapņos
nerādījās mūsu tālajiem senčiem.
Šis nebeidzamais process iesākās 19. gadsimta pirmajā pusē reizē ar jauniem
atklājumiem fizikā, ķīmijā, metalurģijā un citās zinātnēs, reizē ar mehānisko
dzinēju ieviešanu ražošanā un transportā — vārdu sakot, vienlaikus ar rūpniecisko revolūciju. Civilizācijas ražošanas un karošanas spējas visos laikmetos
ir bijušas nesaraujami saistītas, kas arī ļauj beidzamos divus gadsimtus dēvēt
par militāri tehniskās revolūcijas laiku.
Kā šis process ietekmēja pasaules lielvalstu armiju apbruņojumu un kaujas
metodes — par to «Tēvijas Sarga» 2007. gada numuros.

1. daļa. Krimas karš —
tālšāvējšautenes

Imperatora Napoleona I un viņa
ienaidnieku armijas karoja ar ieročiem,
kas daudz neatšķīrās no tiem, ko lietoja Frīdriha Lielā vai Pētera Pirmā
kareivji. 19. gadsimta sākuma šautenes
un lielgabali principā tikai nedaudz
atšķīrās pat no 16. un 17. gadsimta
analogiem. Jā, bija ieviesti dažādi konstruktīvi uzlabojumi, kas ļāva šaut
nedaudz precīzāk un nedaudz ātrāk,
taču karaspēka taktiku tas viss ietekmēja minimāli. Artilērija kaujas laukā
joprojām pozīcijas ieņēma pretinieka
tiešās redzamības robežās, kājnieki
uzbruka slēgtā ierindā, kavalērija
rēķinājās gandrīz tikai ar aukstajiem

ieročiem — zobeniem un pīķiem.
Vairākus gadu desmitus pēc tam, kad
Napoleons bija aizceļojis piespiedu ekskursijā uz Svētās Helēnas salu, Eiropa
pavadīja mierīgā pārliecībā, ka lielvalstu savstarpējo karu laiks ir pagājis,
kas, protams, nesekmēja armiju pārapbruņošanu. Tomēr zinātnieki un konstruktori darīja savu darbu, un agri vai
vēlu tam vajadzēja dot praktiskus
rezultātus. Sauszemes kara jomā šie
rezultāti pirmām kārtām izpaudās kājnieku apbruņošanā ar jauna veida šautenēm, kas pirmo reizi plašā mērogā
tika aprobētas Krimas kara laikā
(1853.—1856. gadā).
19. gadsimta pirmajā pusē strēlnieku ieroču progresu veicināja divi

19. gadsimta šautenes kapsulu aizdedzes
mehānisms tuvplānā.

izgudrojumi. Vienu no tiem — aizdedzes kapsulu — mēs plaši izmantojam
vēl šodien. Kapsulas galvenais elements ir tā sauktais sprāgstošais dzīvsudrabs (dzīvsudraba fulmināts
Hg(ONC)2) — 1799. gadā atklāta viela,
kuras eksplozijas spēks ir piecas reizes
lielāks nekā vecajam labajam melnajam pulverim. Skaidrs, ka lodes izšaušanai šo brizanto sprāgstvielu
izmantot nevar, bet tā var labi kalpot
pamatlādiņa iniciēšanai. Sprāgstošais
dzīvsudrabs vienīgi jāievieto vara vai
cita metāla kapsulā jeb vāciņā, ko uzmauc uz speciālas caurulītes, kas ved
stobra dziļumā. Gailis trāpa pa kapsulu, liesma iet dziļumā un aizdedzina
melno pulveri. Galvenā priekšrocība,
salīdzinot ar iepriekšējo gadsimtu
degļa un krama aizdedzes sistēmām —
spēja nodrošināt šāvienu lietū, vējā un
neatkarīgi no ieroča stāvokļa. Šautenes
darbības drošums daudzkārt uzlabojās, taču ar pulveri un lodi to pielādēja
tāpat kā iepriekš — pa stobra galu.

1

2

4

3

Minjē lode: 1 — lodes svina korpuss, 2 —
tukšums, 3 — sānu gropes, 4 — dzelzs ķīlis.
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Jaunā izgudrojuma ieviešanā ģenerāļi izrādīja tradicionālu konservatīvismu. Pirmie eksperimenti armiju
apbruņošanā sākās tikai 19. gadsimta
trīsdesmitajos gados, kad kapsulu aizdedzes mehānisms jau bija pierasta lieta
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medību un sporta ieročos. Nākamajā
gadu desmitā vairākums Eiropas valstu
armiju pieņēma apbruņojumā dažādas
gludstobra šautenes — gan oriģinālas
konstrukcijas, gan pārtaisītas no agrākajām kramenīcām — ar kapsulu aizdedzes mehānismu.
Otrs 19. gadsimta pirmās puses izgudrojums bija ekspansīvā Minjē lode,
kas ļāva armijām pilnībā pāriet uz
vītņstobra šautenēm. Šādus ieročus
ražoja un izmantoja jau vairākus gadsimtus, taču to izplatību kavēja pielādēšanas problēmas. Lai nodrošinātu
lodes ciešu saskari ar stobra sieniņām
un pulvera gāzu obturāciju, tā bija
jādzen iekšā ar spēku, kas, salīdzinot
ar analoģisku gludstobra ieroci, vairākkārtīgi samazināja šaušanas tempu.
Protams, varēja ņemt mazāka diametra
lodi un stobra iekšējā galā to saplacināt
ar lādspieķi, taču tad deformētā lode
lidojumā novirzījās no mērķa. Izgudrotāji meklēja citus risinājumus. Varēja
izgatavot lodi ar stobra vītnēm atbilstošiem izciļņiem, taču kaujas laikā
šādu sīku priekšmetu precīzi iedabūt
stobrā nebija viegli. Tomēr 1843. gadā
tieši šādas šautenes, tā sauktos Ljēžas
štucerus, pieņēma Krievijas armijas
apbruņojumā. Šautene vienlaikus
pārstāvēja divus jauninājumus — vītņu
stobru un kapsulas aizdedzes mehānismu. Štucerus uzskatīja par tik vērtīgiem, ka pat neņēma līdzi uz mācībām
un manevriem...
Labāko konstruktīvo variantu
1848. gadā piedāvāja Francijas armijas
kapteinis Klods Etjēns Minjē. Tā bija
cilindriska lode ar smailu galu un
konisku iedobumu aizmugurējā daļā.
Šāviena brīdī pulvera gāzu spiediena
ietekmē šādas konstrukcijas diametrs
nedaudz palielinājās, un svins cieši
piekļāvās vītnēm. Rezultātā precīzas
šaušanas tālums pieauga trīs un vairāk
reižu. Protams, tas nenozīmē, ka kilometra attālumā individuāls strēlnieks
varēja trāpīt atsevišķam cilvēkam. Tas
būtu bijis iespējams tikai ar optiskā
tēmēkļa palīdzību, taču tāds vēl nebija
izgudrots. Jaunie vītņstobra ieroči
derēja kolektīvā kaujā — piemēram,
ķēdē izvērstai rotai šaujot uz pretinieka kājnieku bataljona kolonnu.
***
19. gadsimta vidū koloniālo karu
pieredze un Napoleona laika tradīcijas
apvienojumā ar augsto ražošanas un
finanšu potenciālu Francijas armiju
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Krimas kara laika vītņstobra kapsulu šautenes: krievu Ljēžas štuceris (augšējais) un britu
Enfīldas šautene ar durkļiem.

bija padarījušas par labāko pasaulē.
Francijā eksistēja obligātais karadienests, tiesa gan, ar aizvietotāju noalgošanas tiesībām. Lai gan dienesta
ilgums bija septiņi gadi, trīs ceturtdaļas no jauniesauktajiem tika ieskaitīti rezervē pēc dažu mēnešu ilgas
apmācības. Tāda sistēma ļāva uzturēt
ievērojamu — 200 000 cilvēku — veterānu kontingentu, ko papildināja 300 000
vīru rezerve. Šāda komplektēšanas
sistēma labi atbilda ieilgušā Alžīrijas
kara prasībām. Šis «zemas intensitātes
konflikts» pēc sava rakstura bija visai
līdzīgs krievu Kaukāza iekarošanas
karam. Atšķirība tikai tā, ka Krievijas
gadījumā Kaukāzā gūtā pieredze palika lokāla parādība, bet Francijā tika
ieviesta visā armijā.

Krievu kājnieku pulka ierindnieks vasaras
lauka formas tērpā, 1854. gads.
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Franču kājnieki — komandieri un
ierindnieki — bija iemācījušies cienīt
izklaidus ierindu, mācēja novērtēt
strēlnieku uguni, mācēja piemēroties
apvidum — slēpties aiz reljefa veidojumiem un veģetācijas. Vienlaikus mazā
kara īpatnības radīja priekšstatu, ka
nav vajadzīga spēcīga artilērija un nav
nepieciešami flangu manevri.
Uz Krimu Francijas valdība bija
nosūtījusi savus labākos karavīrus —
Alžīrijas veterānus, apbruņotus ar
vītņstobru šautenēm. Franču armijas
taktikas pamatā bija novecojuši reglamenti, kas kaujas laukā pārsvarā tika
ignorēti. Kājnieku apakšvienības šaušanai izmantoja biezas strēlnieku
ķēdes, straujam durkļu triecienam —
bataljonu kolonnas, lauka artilērijas atbalsts bija minimāls. Pati kauja zināmā
mērā notika haotiski, tā cēlonis bija
franču komandieru enerģija un iniciatīva, karaspēka vadības metodes, kas
bija radušās Alžīrijas kara laikā.
Lielbritānija 19. gadsimta vidū bija
ekonomiskajā ziņā visattīstītākā valsts
pasaulē. Taču paradoksāli — tās armija
lielā mērā bija saglabājusi vēl iepriekšējā gadsimta iezīmes: karavīru piespiedu vervēšanu, virsnieku amatu
pārdošanu un pirkšanu, miesas sodus,
vācu un šveiciešu algotņus, aizvēsturisku loģistikas sistēmu. Viens no
cēloņiem bija impērijas ģeogrāfija, kad
tradicionāli par galveno bruņoto spēku
veidu tika uzskatīta jūras kara flote —
«Senior Service», bet sauszemes spēku
pamatuzdevums bija koloniālie aizjūras kari. Tāpēc armija bija skaitliski
neliela, un Londona drīzāk paļāvās uz
savu diplomātu prasmi atrast sabiedrotos kontinentā. Šos objektīvos
iemeslus papildināja subjektīvie faktori — turpat vai pusgadsimtu armijas
attīstības pamatprincipus noteica konservatīvi komandieri, kuru slavas dienas bija saistītas ar Vaterlo kauju un
citām uzvarām pār frančiem.
Turpinājums 30. lpp.

29

INTERESANTI
Sākums 28. un 29. lpp.

Tāpēc nav brīnums, ka angļu
bataljoni stingri pieturējās pie līniju
taktikas postulātiem, lai gan bija apbruņoti ar modernām Enfīldas sistēmas
šautenēm. Taktiskajā līmenī angļi gan
nacionālā rakstura, gan vardarbīgās
disciplīnas dēļ bija labi aizsardzībā,
taču karavīru morālās īpašības nebija
tādas, kas motivētu enerģiskam uzbrukumam.
Krievijas armijas komplektēšanas
veids neatbilda laikmeta prasībām —
no septiņiem 21 gada vecumu sasniegušajiem vīriešiem dienēt devās viens.
Pārējie nekādu militāro apmācību nesaņēma. Vēl vairāk, ilgais dienesta
laiks (25, vēlāk 20 gadi) un lielā karavīru mirstība (divas trešdaļas rekrūšu
nomira dienesta laikā — miera, nevis
kara apstākļos!) nozīmēja, ka armija

30

Skotu fuzilieru gvardes bataljona seržants
parādes formas tērpā, 1854. gads.

neuzkrāja praktiski nekādas mobilizācijas rezerves, kas bija kritiski situācijā,
kad citās Eiropas valstīs jau praktizēja
relatīvi īsa laika obligāto karadienestu.
Krievu kājnieku pamatierocis bija
apmēram 18 mm kalibra gludstobra
šautene ar kapsulas aizdedzes mehānismu. Tās efektīvās uguns tālums nepārsniedza 200 metrus, vidējais šaušanas
temps bija viens divi šāvieni minūtē.
Jāatzīmē, ka labi trenētie britu kājnieki
šāva divreiz ātrāk. Krievi ar savām
gludstobra kapsulu šautenēm 300 soļu
attālumā spēja trāpīt mērķim 30%
gadījumu. Vītņstobra štucera parametri
bija krietni labāki: pie 500 soļiem —
55%, pie 800 soļiem — 27% trāpījumu.
Taču ar modernajām beļģu šautenēm
bija apbruņoti tikai 5% kājnieku — seši
«snaiperi» katrā rotā un viens bataljons
katrā korpusā. Saprotams, sākoties
karam, beļģi pārtrauca ieroču piegādi
Krievijai, un armija nokļuva neapskaužamā stāvoklī, jo visi pretinieka
kājnieki bija apbruņoti ar tālšāvējšautenēm. Turklāt atšķirībā no iepriekšējā gadsimta pēc jauno ložu
izgudrošanas gludstobra un vītņstobra
ieroču pielādēšanas laiks būtiski neatšķīrās.
Krievu kājnieku divīzijā ietilpa
divas brigādes, brigādē — divi pulki,
pulkā — četri kaujas, kā arī divi rezerves bataljoni. Katru kājnieku bataljonu veidoja viena grenadieru un trīs
musketieru rotas, jēgeru bataljonu —
viena karabinieru un trīs jēgeru rotas.
Neraugoties uz atšķirīgajiem un skaistajiem nosaukumiem, karavīru apbruņojums un taktika neatšķīrās. Rotas
bija visai lielas: četri virsnieki, 19
apakšvirsnieki, 230 ierindnieki. Katrā
armijas korpusā ietilpa trīs kājnieku
divīzijas plus vieglās kavalērijas divīzija,
artilērija un sapieri.
Krievu kājnieku kaujas ierinda
sastāvēja no bataljonu vai rotu kolonnām — tas to atšķīra no Napoleona
kariem, kad mazākā taktiskā vienība
bija vesels bataljons. Toties laika prasībām neatbilda ciešā ierinda trīs cilvēku
dziļumā — gluži kā pirms simt
gadiem.
Strēlnieku cīņa reglamentos netika
ignorēta; katrā rotā vajadzēja būt atlasītiem 48 labākiem šāvējiem, bet ko
tas deva, ja viņi nebija apbruņoti ar
tālšāvējšautenēm. Krievijā par kājnieku
galveno ieroci joprojām tika atzīts durklis, bet šauteņu uguns trieciena laikā
tika uzskatīta tikai par kavēkli.
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Vēl vairāk krievu kājnieku kaujas
spējas pazemināja tas, ka karot krievu
ģenerāļi gatavojās kā parādes laukumā —
slēgtā un strikti izlīdzinātā ierindā:
rota blakus rotai, bataljons blakus
bataljonam nemainīgos intervālos. Pat
strēlnieku ķēdes soļoja vienā solī.
Skaisti un apmānoši parādē, bet nederīgi karā.
Krievijas armijas lauka artilērija
bija apbruņota ar gludstobra lielgabaliem un haubicēm — būtībā tādiem
pašiem ieročiem, kādus lietoja gadsimta sākumā Napoleona karos. Šaušanas temps nepārsniedza vienu vai
divus šāvienus minūtē. Lielgabalu pamatmunīcija bija lodes un karteča,
haubiču — sprāgstošās granātas.
Lodes un granātas lidoja vairākus kilometrus tālu.
Uzbrukuma gaitā kājnieku pulkiem
bija jāpietuvojas pretinieka ierindai
800—1000 metru attālumā un jāizvērš
artilērijas baterijas uguns pret ienaidnieka lielgabaliem. Apšaudes laiks tika
izmantots apvidus un pretinieka kaujas izkārtojuma rekognoscēšanai un atbilstošai savu bataljonu izvēršanai. Pēc
tam no sākuma kājnieki, tad artilērija
pārvietojās tālāk uz priekšu. Karteču
uguns maksimālais tālums sasniedza
500—600 metrus, un tas nozīmēja, ka
baterijas bija jāizvērš pretinieka strēlnieku uguns sniedzamības rādiusā —
agrāk artilērija nekad nebija nonākusi
tādā situācijā. Jaunajos apstākļos gan
lielgabalu apkalpes, gan ciešā ierindā
soļojošie kājnieki cieta ievērojamus zaudējumus, pirms vēl spēja atklāt uguni
uz pretinieku. Ja arī viņiem izdevās
nonākt līdz durkļu triecienam, tad uzvarēt nebija lielas cerības.
Pati Krimas kampaņa ir zīmīga ar
savu pirmo kauju 1854. gada 20. septembrī pie Almas upes ietekas Melnajā
jūrā. Sabiedrotajiem bija ievērojams
skaitliskais pārsvars: 55 000 karavīru
pret 35 000 krievu, 112 lielgabali pret
84, neskaitot vēl flotes artilērijas atbalstu. Kauja nepārprotami demonstrēja
vītņstobra šauteņu un strēlnieku ķēžu
pārsvaru pār gludstobra ieročiem un
iepriekšējos gadsimtos praktizēto slēgto ierindu, vienalga, kolonnu vai līniju
formā.
Arī turpmākās gandrīz gadu ilgās
cīņas ap un par Sevastopoli liecināja
par to pašu — kājnieku ieroču jomā
militārā revolūcija, pareizāk sakot, tās
pirmais posms, bija kļuvusi par realitāti.
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Franču aviācijas bāzes kuģis

Francijas Aizsardzības ministrija ir
pieņēmusi lēmumu piedalīties britu
aviācijas bāzes kuģu izveides programmā CVF. Galvenais šāda lēmuma
cēlonis acīmredzot ir vēlme samazināt
jaunā kuģa konstruēšanas izdevumus.
Franči ir apņēmušies samaksāt trešdaļu no CVX izstrādes summas — apmēram 100 miljonus sterliņu mārciņu.
Francija ir ieinteresēta aizgūt kuģa
korpusa konstrukcijas elementus un
lidklāja konfigurāciju, lai pēc tam jau

tālāk uzstādītu savu apbruņojumu, elektroniku un citas iekārtas. Projekta diversifikācija ir saistīta arī ar to, ka briti uz saviem «Queen Elizabeth» tipa kuģiem
plāno izmantot amerikāņu ražojuma iznīcinātājus F-35B ar saīsinātu pacelšanās
ceļu un vertikālu nosēšanos, bet franči savus iznīcinātājus «Rafale-M» un
amerikāņu tālās radiolokācijas novērošanas lidmašīnas E-2C «Hawkeye».
Pēc pašreizējiem aprēķiniem, franču aviācijas bāzes kuģa ūdensizspaids būs
70 000 tonnu, uz tā bāzēsies 32 iznīcinātāji, trīs tālās radiolokācijas novērošanas lidmašīnas un pieci helikopteri NH-90. Flotes sastāvā kuģi ir plānots nodot 2015. gadā,
kad pašlaik vienīgajam franču aviācijas bāzes kuģim «Charles de Gaulle» būs pienācis kapitālā remonta un atomreaktoru aktīvās zonas nomaiņas laiks. Abiem britu
aviācijas bāzes kuģiem «Queen Elizabeth» un «Prince of Wales» pēc plāna ierindā ir
jāstājas 2012. un 2015. gadā.

«BattleHog»

Franču aviācijas bāzes kuģis «Charles de Gaulle».

Kompānija «American Dynamics»
veic vertikālās pacelšanās un nolaišanās kaujas bezpilota lidaparāta «BattleHog» izmēģinājumus. «BattleHog» ir
projektēts neliela karaspēka apakšvienību atbalstam kaujās pilsētās, mežos
vai arī citos rajonos ar īpaši sarežģītu
reljefu. Speciālisti uzskata, ka šādas
konstrukcijas bezpilota lidaparāts, tieši
pateicoties spējai pacelties un nolaisties vertikāli, būs īpaši derīgs taktiskajās situācijās, kad kaujas apstākļi
strauji un negaidīti mainās. Pirmo lidojumu «BattleHog» veica 2005. gadā.
Tā uzlaboto modifikāciju «BattleHog100X» demonstrēja 2006. gada vidū.
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Perspektīvais britu aviācijas bāzes kuģis un klāja iznīcinātājs F-35B.

Konstruktori apgalvo, ka
lidaparāts spēšot turēties gaisā
astoņas stundas un attīstīt
ātrumu līdz 330 kilometriem
stundā. Mežainā apvidū «BattleHog» varēs lidot zemāk par
koku galotnēm, kas ļaus nemanīti pietuvoties ienaidniekam. Distances vadība tiek
nodrošināta, sekojot lidaparātam ar radiolokācijas stacijas
palīdzību. Īpatnēji, ka bezpilota
lidaparāta korpuss ir izgatavots no kevlara, kas nodrošina
aizsardzību pret strēlnieku
ieroču lodēm 50 metru attālumā.
«BattleHog-100X» pilnā masa ir 1450 kilogrami, spārnu izpletums — 5,2 metri,
garums — 3,8 metri. Apbruņojums: «gaiss—zeme» klases vadāmās raķetes AGM-114K,
nevadāmie reaktīvie šāviņi «Hydra 70», kā arī 7,62 milimetru kalibra daudzstobru ložmetējs M134 «Minigun».
2008. gadā «American Dynamics» plāno izmēģināt vēl iespaidīgāku aparātu
«BattleHog 350X». Tā masa sasniegs 16,8 tonnas, spārnu izpletums būs 10 metri,
bet derīgās kravas masa — 4500 kilogrami.
Pēc ārvalstu preses sagatavojis pulkvežleitnants Indulis Skrastiņš.
Foto — no ārvalstu preses.
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Pirms 90 gadiem Tīreļpurvā…
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1917. gada 5. janvārī sākās militārā
operācija, kas izvērtās par lielākajām
Pirmā pasaules kara kaujām Rīgas
frontes sektorā. Atbilstoši vecajam laika
skaitīšanas stilam tas bija 1916. gada
23. decembris, un tā gada Ziemassvētkus Krievijas impērijas armijā dienošajiem latviešu strēlniekiem nācās sagaidīt
asiņainās kaujās Tīreļpurvā. Šī iemesla
dēļ krievu armijas plānos oficiāli
dēvētā Mītavas (Jelgavas) operācija
ieguva Ziemassvētku kauju nosaukumu.
Šo militāro operāciju veica krievu
12. armija, kurā ietilpa arī astoņi
latviešu strēlnieku pulki, kas Ziemassvētku kauju priekšvakarā pirmo reizi
tika apvienoti latviešu strēlnieku divīzijā. Krievu armijas plānos uzbrukuma mērķis bija pārraut vācu pozīcijas
frontes iecirknī no Lielā Tīreļa purva
Lielupes kreisajā krastā līdz Olainei,
lai veiksmes gadījumā tālāk uzbruktu
Jelgavas virzienā. Kopumā visā armijas frontē krievu armijai uz uzbrukuma sākumu bija sapulcināts gandrīz
trīskārtīgs dzīvā spēka pārsvars, bet
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Latviešu strēlnieki Tīreļpurvā Ziemassvētku kauju laikā.

uzbrukuma Tīreļpurva sektorā, apmēram 12 km garā frontes posmā, pat
seškārtīgs pārsvars (8 vācu bataljoni
pret 48 krievu).
Tomēr šis lielais pārsvars bija
pietiekams tikai vietēja rakstura taktisku panākumu gūšanai. Lielāku
mērķu sasniegšanai, pat pēc tajā laikā
krievu armijā pastāvošās instrukcijas
uzbrukumu organizēšanai, tik plašā
frontes sektorā veicamam uzbrukumam skaitliskajam pārsvaram bija
jābūt lielākam. No tā var izdarīt secinājumu, ka krievu armijas vadības

Ziemassvētku kaujas. 1917. gada 5. janvāris (1916. gada 23. decembris).
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plāni šajā operācijā nebija lielāki kā
Ložmetējkalna un tam pieguļošā rajona ieņemšana, kas bija vienīgā vieta,
no kurienes vācieši varēja ar artilēriju
apšaudīt Ķemeru—Slokas dzelzceļu.
Acīmredzot šīs operācijas plānotāji
labākā gadījumā cerēja, ka uzbrukumam būs kādi nelieli taktiski panākumi.
Tāpēc arī nebija skaidri formulēta uzbrukuma mērķa, bet uzbrūkošo karaspēku daļu pavēlēs bez konkrētām
vietām ienaidnieka tuvākajā aizmugurē par tālāko darbību doti
salīdzinoši miglaini uzdevumi — respektīvi, uzbrukt Jelgavas virzienā.
Savukārt no strēlnieku atmiņām
var gūt priekšstatu par noskaņojumu,
kāds valdīja latviešu strēlnieku vidū
pirms kaujas, un to, ka viņi patiesi
ticēja lielāka uzbrukuma sākumam un
cerēja nākamajā dienā pēc uzbrukuma
sākuma pat sasniegt Jelgavu. To apliecina kaut vai latviešu strēlnieku pazīšanās zīme jeb parole 5. janvāra naktī —
«Sveiks Jelgavā». Iespējams, to sekmēja 12. armijas komandiera un šīs operācijas aizbildņa ģenerāļa Radko
Dmitrijeva vairākkārt izteiktie solījumi
par Kurzemes atbrīvošanu.
Plānojamā uzbrukumā latviešu
strēlnieku pulkiem, kas divīzijas
sastāvā bija sadalīti divās brigādēs,
tika uzticēts uzbrukums iecerētā kaujas sektora vidusdaļā — 2. brigādei
tika noteikts Tīreļpurva rajons starp
Ložmetējkalnu un Mangaļiem, bet 1.
brigādei Mangaļu nocietinājumu dienvidaustrumu puse. Latviešu vienībām
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abās pusēs uzbrukumā vajadzēja
doties Sibīrijas strēlnieku vienībām,
kas krievu armijā skaitījās labākās
karaspēka daļas. Uzbrukumā tika
plānots izmantot šāda mēroga kaujām
jaunu taktiku — negaidītu nakts
uzbrukumu bez artilērijas sagatavošanas uguns. Uzbrukuma sākums tika
nolikts pulksten piecos no rīta, kad
uzbrūkošām vienībām pa sapieru iepriekš sagatavotām ejām vācu dzeloņdrāšu žogos bija jādodas pārsteidzošā
triecienā.
No visām uzbrūkošajām krievu
armijas daļām, neskaitot latviešu strēlnieku abas brigādes, vācu aizsardzības
pirmo līniju izdevās ieņemt arī 14.
Sibīrijas strēlnieku divīzijas 55. un 56.
sibīriešu pulkam, kas uzbruka latviešu
strēlnieku divīzijas labajā flangā.
Tomēr šajā vietā vācieši ar pretuzbrukumu, sagādājot krievu armijas
daļām lielus zaudējumus, salīdzinoši
ātri atjaunoja agrāko stāvokli. Līdz ar
to tikai latviešu strēlnieku daļas,
veiksmīgi pārsteidzot vāciešus, vienīgās
bija ievirzījušās vācu armijas aizmugurē. Vērtējot šī uzbrukuma pārsteiguma momentu, pat tāds augsti stāvošs
virsnieks kā vācu armijas austrumu
frontes štāba priekšnieks vēlāk rakstīja, ka visā karā austrumu frontē šis
uzbrukums bija vienīgais pārsteigums
vāciešiem. Tomēr, ātri atguvušies no
pārsteiguma, balstoties uz saviem pamatīgi izbūvētajiem nocietinājumiem,
vācieši vērsa pret savā aizmugurē esošajām latviešu strēlnieku vienībām
spēcīgus pretuzbrukumus, tā ka varēja pārsviest spēkus no sektoriem,

kur krievu armijas uzbrukums nebija
izdevies.
Šo pretuzbrukumu rezultātā
1. latviešu strēlnieku brigādes daļas,
par spīti labajiem panākumiem uzbrukuma sākumā, kas ļāva ievirzīties apmēram 3 km dziļi ienaidnieka aizsargātā
teritorijā, nespēja turpināt un attīstīt
uzbrukumu. Palīgā atsūtītās 9. un 10.
Sibīrijas strēlnieku pulku daļas nespēja
situāciju jūtami uzlabot, lai gan beidzot izdevās ieņemt spēcīgi nocietinātos
Mangaļus, kas līdz tam neļāva abām
latviešu strēlnieku brigādēm apvienoties. Sakaru un precīzas informācijas trūkuma dēļ abām brigādēm
neizdevās apvienoties arī pēc Mangaļu
krišanas, kaut gan, spriežot pēc vēstures avotiem, vācu karaspēks šajā
laikā teritoriju starp abām pārrāvuma
vietām bija pametis. 5. janvāra vakarā
sāktā vācu pretuzbrukuma spiestas,
sajaukušās 1. latviešu strēlnieku brigādes un sibīriešu strēlnieku daļas bija
atgājušas līdz pat pārrāvuma vietai.
Šādā situācijā latviešu strēlnieku
divīzija tika pakļauta 3. Sibīrijas strēlnieku divīzijas komandierim ģenerālim
Trikovskim, kas, iepazinies ar kaujas
apstākļiem, deva rīkojumu 1. latviešu
strēlnieku brigādes daļām pārrāvumu
pamest un atiet izejas pozīcijās. Līdz ar
to 1. brigādes zaudējumi 5. janvārī —
apmēram 480 krituši un 350 pazuduši
un gandrīz 2000 ievainoti strēlnieki —
bija bezjēdzīgi.
Arī 2. latviešu strēlnieku brigādes
priekšgalā uzbrūkošie 7. Bauskas un
8. Valmieras latviešu strēlnieku pulks
5. janvāra rītā veiksmīgi pārrāva vācu

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieki pie Ziemassvētku kaujās kritušā poručika Socka
mirstīgajām atliekām. 1917. gada 12. janvāris.
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nocietinājumu pirmo līniju starp Ložmetējkalnu un Mangaļiem un nostiprinājās ieņemtajā teritorijā — Tīreļpurva
dienvidu pusē. 2. latviešu strēlnieku
brigādes daļas daļēji izrādījās atgrieztas, jo vācieši ļoti labi varēja apšaudīt
pārrāvuma vietu Tīreļpurvā, kas bija
vienīgais satiksmes koridors ar pamatspēkiem. Bez palīgspēkiem nogurušās
karaspēka daļas uzbrukumu tālāk
turpināt nespēja. Ar šo apstāšanos un
1. brigādes atkāpšanos turpināt uzbrukumu Jelgavas virzienā vairs nebija
iespējams, jo aizmugurē paliktu pamatīgi nocietinātais Ložmetējkalns.
Tādēļ tapa jauns plāns apejošam uzbrukumam Ložmetējkalnam, kas bija jāveic
latviešu strēlnieku vienībām ar palīgā
atsūtīto sibīriešu strēlnieku atbalstu.
7. janvāra rītā latviešu strēlnieku
daļas veica Ložmetējkalnu apejošu
uzbrukumu, un vācieši, baidoties no
ielenkuma, Ložmetējkalnu pameta.
Līdz pat 14. janvārim latviešu strēlnieku daļas sniegā un salā turpināja atvairīt vācu pretuzbrukumus, kas
centās atgūt apmēram 35 kvadrātkilometrus zaudētās teritorijas. Tomēr atsevišķi latviešu strēlnieku pulki palika
frontes tuvumā līdz pat 19. janvārim,
kad varēja doties atpūtā, kas, kā vēlāk
izrādījās, nebija ilga.
Vācieši pēc spēcīgu rezerves spēku
pievilkšanas (daļa no tiem bija domāta
nosūtīšanai uz Rietumu fronti) 23. janvārī ar stipru artilērijas apšaudi, izmantojot arī ķīmiskus lādiņus, uzsāka
neatlaidīgus uzbrukumus. Vācu armijas
mērķis bija ne tikai atgūt Ziemassvētku
kaujās zaudētās teritorijas, bet arī attīstīt uzbrukumu un ieņemt Jūrmalu.
Ar to sākās Ziemassvētku kauju otrais
posms, tā sauktās Janvāra kaujas.
Spēcīgais vācu uzbrukums ātri
iedragāja krievu armijas aizsardzību,
un tā atvairīšanai tika mobilizēti visi
pieejamie resursi. No Ziemassvētku
kauju zaudējumiem vēl neatguvušās
latviešu strēlnieku vienības tika atsauktas no atpūtas un no 25. līdz 31.
janvārim atkal iesaistītas kaujās Ložmetējkalna rajonā.
Jau 25. janvārī latviešu strēlnieku
vienības sūtīja nepārdomātā uzbrukumā vāciešiem. Īpaši nepiemērots
uzbrukuma sektors bija 3. Kurzemes un
4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulkam,
kurus sūtīja uzbrukumā vāciešiem gaišā
dienas laikā no Ložmetējkalna pāri labi
pārskatāmajam Tīreļpurvam.
Turpinājums 34. lpp.
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Sākums 32. un 33. lpp.

Uzbrukumam nebija nekādu militāru panākumu, tomēr latviešu strēlnieki
cieta milzīgus zaudējumus. 4. Vidzemes
latviešu strēlnieku pulkā no 1590 karavīriem, kas devās uzbrukumā, krita,
tika ievainoti vai pazuda 896 strēlnieki. 3. Kurzemes pulkā zaudējumu
apmērs bija līdzīgs. Kritušie strēlnieki
kaujas laukā palika starp divām frontes līnijām, un tos nebija iespējams
iznest. Vēl 1917. gada pavasarī un
vasarā latviešu strēlnieku daļām, kas
atradās Ložmetējkalna rajonā, vajadzēja skatīt ainu, ko vēlāk tēlaini
apraksta kāds latviešu strēlnieks: «Kā
mācības laukumā, virkne aiz virknes, te
gulēja jautrie Vidzemnieki un varonīgais Kurzemes pulks, pelēko zaldātu
mēteļos ģērbti miroņi, ar zemes melnām appuvušām sejām un maitu putnu
izknābātām acīm, kuru tukšie dobumi
mēmi vērās Latvijas debesīs.»
Arī 30. janvārī, kad vācieši jau praktiski bija pārrāvuši Krievijas armijas nocietinājumu līniju, latviešu strēlnieku
vienību pretuzbrukums izšķirīgā brīdī
glāba situāciju un lika vāciešiem atkāpties. Šajā laikā latviešu strēlnieku vienību
skaitliskais sastāvs bija stipri sarucis.
Līdz pat 4. februārim vācieši spēcīgos uzbrukumos centās atgūt Ziemassvētku kaujās zaudēto teritoriju, tomēr
viņiem tas neizdevās, un tas daudzkārt bija latviešu strēlnieku nopelns.
Aktīvās karadarbības izbeigšanā sava
loma bija arī stiprajam salam, kas jan-
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Latviešu strēlnieki un vācu karagūstekņi pēc Ziemassvētku kaujām Tīreļpurvā.

vāra beigās sasniedza pat mīnus 36
grādus. Ieroči un munīcija šādā aukstumā darbojās neprecīzi vai vispār
pārstāja darboties. Kā raksta vācu kara
ziņotājs Herolds: «Faktiski janvāra
kauja pie Rīgas priekštilta nocietinājumiem sastinga un iesala.»
Tā noslēdzās Ziemassvētku un Janvāra kaujas, par kurām rakstīja daudzu
pasaules valstu avīzes, slavējot latviešu
strēlniekus, to varonību un izturību,
ilgo kauju laiku pavadot nežēlīgos
kauju apstākļos Tīreļpurvā. Galvenais
krievu armijas ieguvums Ziemassvētku
kaujās bija apmēram 35 kvadrātkilometru teritorija, kas principā bija
lielākais teritoriālais ieguvums krievu
armijai Pirmā pasaules kara laikā Rīgas
frontē. Tomēr tas prasīja milzīgus upurus. Ložmetējkalna un tam pieguļošās
teritorijas ieņemšanā un noturēšanā

tika nogalināti, ievainoti un bez vēsts
pazuda ap 45 000 krievu armijas karavīru. No viņiem apmēram 5000 latviešu
strēlnieku Ziemassvētku kaujās un apmēram 4000 Janvāra kaujās krita, tika
ievainoti vai pazuda. Tātad gandrīz
9000 latviešu strēlnieku no tiem 12 000,
kuri iesāka Ziemassvētku kaujas, bija
izsisti no ierindas, un apmēram 2000 no
viņiem bija krituši.
Ziemassvētku kauju lielie zaudējumi, ko grūti atsvērt ar ieguvumiem,
strēlniekos izraisīja vilšanās un nodevības sajūtu, jo sen gaidītā Kurzemes atbrīvošana nesekoja. Pēc Ziemassvētku
kaujām strēlnieku vienībās ierindā tikai
reti karavīri bija palikuši no tiem, kuri
brīvprātīgi pieteicās dienestam latviešu
strēlniekos. Šiem apstākļiem bija sava
loma 1917. gada revolucionārajās norisēs Krievijas impērijā.

3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka izlūki mācībās.
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Ziemassvētku kauju 90 gadu
atceres pasākumi kauju vietās

2007. gada 6. janvārī notika Ziemassvētku kauju atceres pasākumi: dievkalpojums Piņķu baznīcā ar tam
sekojošo jaunsargu zvērestu, kaujās
kritušo atceres brīdis Rīgas Brāļu
kapos un tradicionālais noslēgums
Ložmetējkalnā. Pašās kauju vietās
šajā laikā noritēja citi ar Ziemassvētku
kauju atceri saistīti pasākumi. Tā Ložmetējkalnā jaunieši no Latvijas Skautu
un gaidu centrālās organizācijas pulcējās tradicionālajā nometnē «Baltais
vilks», bet kara vēstures kluba «Lat-

viešu strēlnieks» biedri Babītes pagastā pie «Antiņu» kapiem «Rīgas
mežu aģentūras» atjaunotajos Pirmā
pasaules kara krievu armijas ierakumos deva iespēju interesentiem apskatīt šā kara liecības.
Latvijas Kara muzeja filiālē «Ziemassvētku kauju muzejs», Valgundes pagasta «Mangaļu» mājās — vietā, kuras
tiešā tuvumā ar 1. latviešu strēlnieku
brigādes uzbrukumu sākās Ziemassvētku kaujas, muzeja darbinieki bija
sagatavojuši īpašu programmu.

Iepazīties ar Ziemassvētku kaujām un latviešu strēlnieku lomu tajās Latvijas Kara
muzeja filiāles apmeklētājiem bija iespējams
jaunizveidotajā ekspozīcijā «Mangaļu» mājās. Liecības par tālaika notikumiem sniedz
vairāk nekā 150 fotogrāfijas, kauju shēmas
un Tīreļpurva apkārtnē atrastie priekšmeti.
Orientēšanās sporta kartogrāfu biedrības
«Leonardo» un «Raid. lv» rīkoto un Nacionālo
bruņoto spēku un «Latvijas valsts mežu» atbalstīto piedzīvojumu sacensību «Kara taka»
dalībnieku starts. Vairāk nekā 200 sacensību
dalībniekiem «kaujas uzdevums» sākās ar
Latvijas Kara muzeja filiāles teritorijā rekonstruētās vācu pirmās nocietinājumu līnijas
pārvarēšanu. Latviešu strēlniekiem, pārvarot
vācu nocietinājumu pirmo līniju, pirms 90
gadiem sākās Ziemassvētku kaujas.

Lielā interesentu skaita dēļ (šajā dienā muzeju apmeklēja pāri par
2200 cilvēkiem) dažreiz nācās drūzmēties rekonstruētajā vācu blindāžā, kur par Kurzemes bēglēm pārtapušās muzeja darbinieces
cienāja ar tēju no purva zālītēm, kas tika vārīta uz autentiski izbūvētas plītiņas, un stāstīja par kara laika aizmugures dzīvi.

TĒ VI J A S

Ziemassvētku kauju piemiņas pasākumu noslēgums Ložmetējkalnā,
kur vairākus simtus interesentu uzrunāja arī Nacionālo bruņoto
spēku komandieris brigādes ģenerālis Juris Maklakovs un aizsardzības ministra padomnieks viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.

Sagatavojis Dagnis Dedumietis, Latvijas Kara muzeja filiāles «Ziemassvētku kauju muzejs» vadītājs.
Foto — Anita Vidzidska.
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KULTŪRA

Cienījamie lasītāji!
Militārā žurnāla «Tēvijas Sargs»

2006. gada decembra numurā

aicinājām jūs atbildēt uz lasītāju
aptaujas jautājumiem.

Pateicamies visiem, kas atsūtīja

anketas. Jūsu viedoklis, ieteikumi un
vēlmes ir būtiski un tiks ņemti vērā
žurnāla tālākajā attīstībā!

Uzvarētājus lūdzam sazināties ar
redakciju pa tālruni 7114788.

FEBRUĀRIS, 2007

Lielā zāle
1. februārī plkst. 19.00
2. februārī plkst. 19.00
3. februārī plkst. 13.00
4. februārī plkst. 15.00
17. februārī plkst. 18.00

18. februārī plkst. 18.00
20. februārī plkst. 19.00
21. februārī plkst. 19.00
22. februārī plkst. 19.00
24. februārī plkst. 13.00
plkst. 18.00
25. februārī plkst. 15.00
27. februārī plkst. 19.00
28. februārī plkst. 19.00

Meža gulbji
Meža gulbji
Cits Šerloks Holmss
Izvirtulis
Pērs Gints nav mājās —
primizrāde
Pērs Gints nav mājās, 1. ab.
Pērs Gints nav mājās, 2. ab.
Kaligula
Kaligula
Penelope un Diks
Penelope un Diks
Cits Šerloks Holmss
Pērs Gints nav mājās, 3. ab.
Pērs Gints nav mājās, 4. ab.

Pirmie trīs anketas iesūtīja un
žurnāla «Tēvijas Sargs»
pusgada abonementu saņems:
Juris Cāriņš no Rīgas,
Rita Veržbilovska no Mērsraga,
Rita Pranckone no Limbažu rajona.

Visas iesūtītās anketas piedalījās
izlozē, ko veica militārā žurnāla
«Tēvijas Sargs» redakcijas darbinieki.

Aizsardzības ministrijas un
valsts aģentūras «Tēvijas sargs»
balvas šoreiz saņems:
Aldis Dūmiņš no Baldones,
Visvaldis Puriņš no Jūrmalas,
Artūrs Švenis no Rīgas,
Ilma Hermansone no Jelgavas,
Gunta Sloga no Rīgas,
Viesturs Lūsis no Valkas rajona,
Andris Ķēniņš no Bauskas rajona,
Vilnis Šaicāns no Rīgas rajona,
Maruta Malinovska no Dagdas,
Anete Berķe no Rīgas.

Mazā zāle
2. februārī plkst. 19.00
3. februārī plkst. 18.00
4. februārī plkst. 15.00
6. februārī plkst. 19.00
7. februārī plkst. 19.00
8. februārī plkst. 19.00
9. februārī plkst. 19.00
10. februārī plkst. 13.00
plkst. 18.00
11. februārī plkst. 13.00
plkst. 18.00
15. februārī plkst. 19.00
18. februārī plkst. 18.00
21. februārī plkst. 19.00
22. februārī plkst. 19.00
23. februārī plkst. 19.00
24. februārī plkst. 18.00

Kvartets
Naži vistās
Spilvencilvēks
Ziņķārīgais zilonēns un citas pasakas
Sūnu ciema zēni
Naži vistās
Filadelfija, te es nāku!
Striptīzs
Striptīzs
Laimīgu ceļu, Kristofer Robin!
Laimīgu ceļu, Kristofer Robin!
DT pirts
DT pirts
Kvartets
Ziņkārīgais zilonēns un citas pasakas
Naži vistās
Filadelfija, te es nāku!

Kases darba laiks:
darbdienās — 10.00—19.00
brīvdienās — 11.00—19.00
Tālrunis 7279566
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LĪDZJŪTĪBA
Reģistrācijas apliecība nr. 90001846974
Izdevējs — VA «Tēvijas sargs»
Dibinātājs — LR Aizsardzības ministrija
Redakcijas adrese:
K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1010
Tālr. 7114783, 7114788, fakss 7114784
e-mail: redakcija@sargs.lv
http://www.sargs.lv

Eiropas Militārās preses
asociācijas biedrs

Iespiests SIA «Premo» tipogrāfijā
Biķernieku ielā 18, Rīgā
Iespieduma veids — ofsets
Metiens — 5000 eks.
Galvenā redaktore
Līga Lakuča – 7114783
Redaktora vietniece
Zane Šmite – 7114788
Militārais konsultants
Jānis Kušķis – 7114786
Korektore
Rasma Priekule
Maketētājs
Aigars Nesters – 7114791
Žurnāliste
Ilze Lavrinoviča – 7114785

Žurnāla «Tēvijas Sargs» padome:
NBS komandieris brigādes ģenerālis
Juris Maklakovs,
Zemessardzes komandieris pulkvežleitnants
Juris Bezzubovs,
AM valsts sekretāra vietnieks aizsardzības
plānošanas jautājumos
Jānis Karlsbergs,
Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors
pulkvežleitnants
Gunārs Upītis,
NBS Rekrutēšanas un atlases centra
priekšnieks pulkvežleitnants
Valerians Supe,
AM Sabiedrisko attiecību departamenta
direktors
Airis Rikveilis

Vāka foto — Normunds Mežiņš.

Red. pārstāvis ASV
V. Kukainis
237 Springmont Road. Sagamore Hills,
Northfield,
OH 44067, USA.Tālrunis (330) 467 1232.
Red. pārstāve Vācijā
I. Marx
Tālrunis 89 4530 1802,
e-pasts: iveta_marx@web.be
Red. pārstāvji Kanādā:
V. Dreifelds
90 Cornell Ave. Scarbo-rough, ON M1N 2Y4
Canada,
J. Bilinskis
# 210-570 Proudfoot Lane,
London, ON N6H 4Z1, Canada.
Tālrunis 519 474 1080
Red. pārstāvis Austrālijā
J. Vējiņš
17 Inverell Ave., Mt. Waverley, Vic. 3149
Tālrunis 61 3 9802 9913
Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar
autoru viedokli.
Autoru manuskriptus atpakaļ neizsniedz.

Pagājušā gada 27. decembrī, pildot dienesta
pienākumus miera nodrošināšanas operācijā
Irākā, traģiski gāja bojā Nacionālo bruņoto spēku
Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas 3. kājnieku vada 2. kājnieku nodaļas
sakarnieks autovadītājs dižkareivis Gints Bleija un
vecākais granātnieks dižkareivis Vitālijs Vasiļjevs.
Gints Bleija
(29.04.1981. — 27.12.2006.)

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes
spēku 1. kājnieku bataljona 2. kājnieku
rotas 3. kājnieku vada 2. kājnieku nodaļas sakarnieks autovadītājs dižkareivis Gints Bleija pēc dienesta obligātajā
militārajā dienestā (no 2001. gada 26. aprīļa līdz 2002.
gada 26. aprīlim) uzsāka profesionālo dienestu 2002. gada
3. septembrī Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona Štāba
un apgādes rotā. 2003. gadā Gints Bleija dienēja Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotā un
pēc tam turpināja dienestu Sauszemes spēku 1. kājnieku
bataljona 2. kājnieku rotā.
Gints Bleija 2004. un 2006. gadā piedalījās miera nodrošināšanas misijā Irākā. 1999. gadā viņš beidzis Rīgas
rajona Ropažu vidusskolu.
Pildot dienesta pienākumus Nacionālajos bruņotajos
spēkos, Gints Bleija 2004. gadā saņēmis NBS piemiņas
medaļu «Par piedalīšanos starptautiskajās operācijās» un
2007. gadā (pēc nāves) — NBS piemiņas medaļu «Par
piedalīšanos starptautiskajās operācijās», misija nr. 2, ar
pievienotu divu sakrustotu zobenu zīmi.

Vitālijs Vasiļjevs
(11.12.1982. — 27.12.2006.)

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes
spēku 1. kājnieku bataljona 2. kājnieku
rotas 3. kājnieku vada 2. kājnieku nodaļas
vecākais granātnieks dižkareivis Vitālijs
Vasiļjevs pēc dienesta obligātajā militārajā
dienestā (no 2002. gada 18. septembra līdz
2003. gada 18. septembrim) uzreiz uzsāka profesionālo dienestu Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona 2. kājnieku rotā.
Vitālijs Vasiļjevs 2004. un 2006. gadā piedalījās miera
nodrošināšanas misijā Irākā.
2000. gadā viņš beidzis Rīgas universālo komercskolu.
Pildot dienesta pienākumus Nacionālajos bruņotajos
spēkos, Vitālijs Vasiļjevs 2004. gadā saņēmis NBS piemiņas medaļu «Par piedalīšanos starptautiskajās operācijās»,
paaugstinājumu dižkareivja pakāpē 2005. gadā un 2007.
gadā (pēc nāves) — NBS piemiņas medaļu «Par piedalīšanos starptautiskajās operācijās», misija nr. 2, ar pievienotu
divu sakrustotu zobenu zīmi.

Imants Dičs
(23.05.1961. — 08.01.2007.)

Šā gada 8. janvārī traģiski gāja bojā
Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
(NMN) rotas 2. NMN vada 3. NMN
grupas komandieris štāba virsseržants Imants Dičs.
1992. gada 28. janvārī Imants Dičs deva zvērestu Zemessardzei un uzsāka dienestu kā ārrindas zemessargs.
1998. gadā viņš sāka pildīt Operatīvās nodaļas vecākā instruktora pienākumus Zemessardzes 26. Madonas bataljonā. 1999. gada 1. jūlijā viņš kļuva par 26. Madonas
bataljona jaunsargu speciālistu. 2002. gada 15. aprīlī viņš
uzsāka dienestu 2. kājnieku brigādes NMN nodaļā, pildot
NMN grupas speciālista pienākumus. 2004. gada 10.
aprīlī Imants Dičs uzsāka dienestu Ādažu Mobilo strēlnieku mācību centra NMN rotas 2. NMN vada 6. NMN
grupas improvizēto sprādzienbīstamo ierīču neitralizēšanas (ISIN) speciālista amatā, bet no 2004. gada 1. jūlija
Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas rotas 2. NMN vada 3. NMN grupas komandiera amatā.
2003. gadā Imants Dičs pildīja NMN vecākā operatora
pienākumus NMN atsevišķā vada 2. NMN grupā miera
nodrošināšanas misijā Irākā, bet 2005. gadā — Latvijas
kontingenta starptautiskajā operācijā Afganistānā NMN
galvenā operatora pienākumus.
Imants Dičs militāro izglītību ieguvis 2002. gadā Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā jaunākā instruktoru kursā.
Pildot dienesta pienākumus Nacionālajos bruņotajos
spēkos, Imants Dičs ir apbalvots ar vairākiem apbalvojumiem — Zemessardzes (ZS) 2. brigādes komandiera
krūšu nozīmi 1996. gadā, ZS komandiera 4. pakāpes
zemessarga izdienas zīmi 1996. gadā, ZS 26. bataljona komandiera pateicību 1998. gadā, ZS 26. bataljona komandiera krūšu nozīmi 1998. gadā, ZS komandiera
pateicību 1998. gadā, ZS komandiera atzinības rakstu
1998. gadā, NBS komandiera medaļu «Par 600 sprāgstošu
priekšmetu iznīcināšanu» 1999. gadā, NBS komandiera
medaļu «Par 1000 un vairāk sprāgstošu priekšmetu
iznīcināšanu» 2001. gadā, ZS 26. bataljona komandiera
pateicību 2002. gadā, ZS komandiera zemessarga izdienas
zīmi 2003. gadā, ZS komandiera goda zīmi 2003. gadā,
NBS komandiera goda rakstu 2005. gadā, NBS komandiera
medaļu «Par piedalīšanos starptautiskajās operācijās», misija nr. 2, 2005. gadā, Dānijas kontingenta komandiera
medaļu 2005. gadā, Norvēģijas kontingenta 3. kaujas grupas komandiera pateicību 2005. gadā, NATO ģenerālsekretāra medaļu «Par dienestu kopā ar NATO spēkiem
starptautiskajā misijā» 2005. gadā.

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vadība, kā arī dienesta biedri izsaka visdziļāko līdzjūtību
bojāgājušo tuviniekiem.

