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Latvijas ziņas

Ārzemju ziņas

Afganistānas nākotne:
kļūt par stabilizētu valsti vai sadalīties?

Aizsardzības ministrs tiekas ar NVO

Gaisma tuneļa galā

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris izvirza
NBS attīstības uzdevumus

Rīgas konference — 2007

NATO audiovizuālie speciālisti
tiekas Nīderlandē

EMPA kongress 2007

Grūtu dienestu un labu rūdījumu!

Darbu sācis jaunais rektors

Jaunsardze atzīmē 15. gadadienu

Jūras spēki nākotnē raugās optimistiski

Zemessargi tiekas Valmierā

Bataljona gadadienas
svinības sportiskās noskaņās

Karavīram dienestā ir jājūt perspektīva

Ģenerāļa Pētera Radziņa
karavīra gaitu sākums



01. 10. 2007.
Darba vizītē Latvijā viesojās NATO Speciālo

operāciju koordinācijas centra direktors kontr-
admirālis Viljams Makreivens (William McRaven).

Uzturoties Latvijā, kontradmirālis V. Makreivens tikās
ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri brigādes ģenerāli
Juri Maklakovu, kā arī apmeklēja Speciālo uzdevumu vie-
nību, kur iepazinās ar vienības uzdevumiem, attīstības plā-
niem, materiāli tehnisko nodrošinājumu un personālsa-
stāva apmācību gaitu.

01. — 04. 10. 2007.
Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku (NBS

GS) mācībās «Gaisa dūre 2007» piedalījās 203
NBS Gaisa spēku karavīri. Mācību mērķis bija veicināt NBS
GS vienību sadarbības spējas rīcībai dažāda rakstura krīzes
situācijās.

02. 10. 2007.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienota-

jā štābā notika NBS Štāba bataljona komandiera
maiņas ceremonija. Parakstot amata pieņemšanas un no-
došanas aktu, bataljona komandiera amatā stājās majors
Mareks Ozoliņš, nomainot līdzšinējo komandieri majoru
Uldi Vadoni, kurš līdz iecelšanai amatā ir norīkots Apvie-
notā štāba priekšnieka rīcībā. Ceremonijā piedalījās NBS
komandieris brigādes ģenerālis Juris Maklakovs, spēku
veidu un pavēlniecību komandieri, kā arī Štāba bataljona
personālsastāvs.

Majors Mareks Ozoliņš bruņotajos spēkos dien kopš
1993. gada. Pildot obligāto militāro dienestu, viņš ir dienējis
NBS Štāba bataljonā. Pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas absolvēšanas 1997. gadā M. Ozoliņš dienestu
uzsāka Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestā, bet
1999. gadā dienestu turpināja NBS štābā. Kopš 2004. gada
augusta pildīja NBS štāba komandpunkta priekšnieka pie-
nākumus.

03. 10. 2007.
Aizsardzības ministrs Atis Slakteris tikās ar

Latviešu virsnieku apvienības locekļiem, lai pa-

teiktos par apvienības ieguldīto darbu, veicinot Latvijas ka-
ravīru piemiņas saglabāšanu, nododot Latvijas armijas
tradīcijas nākamajām paaudzēm un piedaloties jaunatnes
patriotiskajā audzināšanā.

04. 10. 2007.
3. Zemessardzes novada Studentu bataljons

atbalstīja Latvijas multiplās sklerozes asociācijas
pasākumu VEF kultūras pilī. Četri bataljona zemessargi

palīdzēja pārvietoties pa kāpnēm slimniekiem ratiņkrēslos.
Civilmilitārās sadarbības ietvaros zemessargi regulāri

sniedz atbalstu pašvaldību un Valsts policijai pazudušu cil-
vēku meklēšanā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestam dabas stihiju, plūdu seku un ugunsgrēku likvi-
dēšanā, kā arī pašvaldībām, valstiskām un nevalstiskām
organizācijām.

04. — 05. 10. 2007.
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Ap-

vienotā štāba priekšnieks pulkvedis Andis Di-
lāns, Igaunijas Aizsardzības spēku štāba priekšnieks pulk-
vedis Nēme Veli (Neeme Väli), Lietuvas Bruņoto spēku štā-
ba priekšnieks brigādes ģenerālis Vitālijs Vaikšnors (Vitali-
jus Vaikšnoras) un citi šo štābu pārstāvji tikās Baltijas valstu
bruņoto spēku štāba priekšnieku kārtējā sanāksmē, kurā
izskatīja jautājumus par Baltijas aizsardzības koledžas,
Jūras spēku jaunākā štāba virsnieka kursa, Baltijas gaisa tel-
pas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas un gaisa tel-
pas patrulēšanas, Baltijas bataljona un Baltijas valstu mīnu
kuģu eskadras pašreizējo un turpmāko darbību, kā arī at-
tīstības tendences.

04. 10. 2007.
Dobelē aizsardzības ministrs Atis Slakteris

apmeklēja Zemessardzes (ZS) 51. kājnieku ba-
taljonu un tikās ar zemessargiem, kuri piedalās apmācības
kursā pirms došanās uz NATO
vadīto Starptautisko drošības
atbalsta spēku (ISAF) operāci-
ju Afganistānā. Aizsardzības
ministrs tika iepazīstināts ar
kursa norisi un zemessargu
panākumiem starptautiskajā
operācijā nepieciešamo iema-
ņu apguvē.

05. 10. 2006.
Kuldīgas rajona Padures pagasta «Lapsās»

notika Kurzemes novada Jaunsardzes «Vīru
spēles». Tajās no visas Latvijas piedalījās vairāk nekā 250
jaunsargu vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Kurzemes novada «Vīru spēļu» mērķis ir gatavot jau-
niešus valsts aizsardzībai, pārbaudīt jaunsargu fizisko sa-
gatavotību, noskaidrot labākos sportistus jaunsargu vidū,
kā arī attīstīt prasmi strādāt komandā.

05. 10. 2007.
Inaugurācijas ceremonijā sakarā ar pulkve-

ža Jāņa Hofmaņa iecelšanu Latvijas Republikas
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(LR) aizsardzības atašeja Krievijā, Baltkrievijā un Armēni-
jā un majora Aivara Miruškina iecelšanu LR aizsardzības
atašeja Itālijā un Portugālē amatā piedalījās Aizsardzības
ministrijas valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs, Aizsardzības
ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas.
Līdz šim pulkvedis Jānis Hofmanis pildīja LR aizsardzības
atašeja pienākumus Itālijā, Portugālē un Grieķijā. Savukārt
majors Aivars Miruškins LR aizsardzības atašeja amatu ap-
vienos ar līdzšinējiem Nacionālo bruņoto spēku valodu
skolas komandiera amata pienākumiem. LR aizsardzības
atašejs pulkvedis Jānis Hofmanis amatā nomainīs brigādes
ģenerāli Valdi Matīsu, kas LR aizsardzības atašeja pienā-
kumus Krievijā pildīja no 2003. gada oktobra. LR aizsardzī-
bas atašejs majors Aivars Miruškins amatā nomainīs
pulkvedi Jāni Hofmani, kurš LR aizsardzības atašeja pie-
nākumus Itālijā, Portugālē un Grieķijā pildīja no 2003. gada
oktobra.

05. 10. 2007.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandie-

ris brigādes ģenerālis Juris Maklakovs apmeklē-
ja Baltijas aizsardzības koledžu, kur uzstājās ar lekciju
augstākās vadības kursā. NBS komandieris kursa studen-
tus iepazīstināja ar valsts aizsardzības sistēmas transfor-
māciju Latvijā pēc iestāšanās NATO. Studentiem tika
sniegta informācija par plānoto NBS struktūras reorgani-
zāciju, spēju attīstību, kā arī dalību NATO reaģēšanas spē-
kos un starptautiskās operācijās.

Viesojoties koledžā, viņš tikās arī ar tās vadību un Lat-
vijas studentiem.

06. 10. 2007.
Noslēdzās Kurzemes piekrastē notiekošās

militārās mācības «Amber Sea 2007». Mācībās
bija iesaistīti Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Jūras spēku
kuģi A53 «Virsaitis» (BALTRON štāba kuģis), mīnu meklē-
tāji M04 «Imanta» un M05 «Viesturs», patruļkuģi «Zibens»
un «Linga», krasta apsardzes kuģis KA-14 «Astra», Jūras
spēku flotiles (JSF) personāls, Militārās policijas vads, Gai-
sa spēku helikopters, kā arī Nodrošinājuma pavēlniecības
1. reģionālā nodrošinājuma centra karavīri. No Lietuvas
mācībās tika iesaistīts mīnu meklētājs «Kuršis».

Mācību uzdevumi tika izpildīti daļēji, jo kuģošanai ne-
labvēlīgo laika apstākļu dēļ plānotā scenārija pasākumi jū-
rā nenotika. Šajā laikā kuģu personāls veica dažāda veida
treniņus Ventspils ostā.

09. 10. 2007.
Aizsardzības ministrs Atis Slakteris tikās ar

jauno Lielbritānijas vēstnieku Latvijā Ričardu
Mūnu (Richard Moon). Šī bija vēstnieka iepazīšanās vizīte,
kuras laikā tika pārrunātas Latvijas un Lielbritānijas drošī-
bas un aizsardzības aktualitātes.

09. — 16. 10. 2007.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Sauszemes

spēku (SZS) orķestris devās komandējumā uz
Hannoveri (Vācijas Federatīvā Republika), lai piedalītos 32.
starptautiskajā militāro orķestru festivālā «Musikparade der
Nationen 2007», ko rīko Vācijas karavīru kapu aprūpes
biedrība. Kopā ar SZS orķestri uz Hannoveri devās arī NBS
deju kopa «Bramaņi».

10. 10. 2007.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Edgars

Rinkēvičs tikās ar jauno Austrālijas vēstnieku Lat-
vijā Hovardu Kreigu Braunu (Howard Craig Brown). Šī bija vēst-
nieka akreditācijas vizīte, kuras laikā tika pārrunātas abu valstu
aizsardzības politikas aktualitātes un sadarbība ar NATO.

12. 10. 2007.
Ādažu poligonā notika apkārtnes sakopša-

nas talka, kuru rīkoja Nacionālo bruņoto spēku
Nodrošinājuma pavēlniecības 3. reģionālais nodrošināju-
ma centrs, lai sakoptu Mazuikas ezera apkārtni. Tas ir ie-
kļauts dabas liegumā «Lieluikas un Mazuikas ezeri». Talkā
piedalījās Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku
un Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras, kā arī Ādažu
mežniecības un Ādažu novada domes pārstāvji.

12. 10. 2007.
Cēsīs, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) in-

struktoru skolā notika instruktora kursa izlai-
dums, kuru absolvēja 28 NBS instruktori no dažādiem NBS
spēku veidiem un vienībām. Izlaiduma ceremonijā piedalī-
jās NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkve-
dis Valdis Tālbergs, NBS vienību komandieri un pārstāvji.

12. — 13. 10. 2007.
Splitā, Horvātijā, notika ASV un Adrijas har-

tas valstu un Baltijas valstu ārlietu un aizsardzī-
bas ministru sanāksme. Latvijas Aizsardzības ministriju
šajā sanāksmē, kurā tika apspriests 2008. gada pavasarī Bu-
karestē notiekošais NATO samits, sadarbības un drošības
aktualitātes Dienvidaustrumeiropas reģionā, kā arī disku-
tēts par bruņoto spēku lomu mūsdienu drošības vidē, pār-
stāvēja valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs.

16. 10. 2007.
Ar svinīgu ziedu nolikšanas ceremoniju pie

pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa uzsākās

NATO spēku Eiropā komandiera ģenerāļa Džona Kredoka
(John Craddock) oficiālā vizīte Latvijā. NATO spēku Eiropā
komandieris bija ieradies pie Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandiera brigādes ģenerāļa Jura Maklakova un vizītes lai-
kā apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Apvienoto štābu
Rīgā un tikās ar NBS vadību.

Ģenerālis Džons Kredoks tikās arī ar Valsts prezidentu
Valdi Zatleru, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas
priekšsēdētāju Juri Dalbiņu un Aizsardzības ministrijas
valsts sekretāru Edgaru Rinkēviču.

Sagatavojusi Zane Šmite.
Foto — Normunds Mežiņš un Gatis Dieziņš.



un celtniecības projektos dalībvalstu teritorijā tiek finansēta saskaņā ar drošības
investīciju programmu NSIP. NATO līdzdalība Emari bāzes modernizācijā būs
pirmais lielais alianses investīciju projekts Igaunijā.

Komentējot Emari bāzes modernizāciju atbilstoši NATO standartiem, aizsar-
dzības ministrs Jāks Āvikso norādīja, ka tas ļaus Igaunijai dot ievērojami lielāku ie-
guldījumu alianses uzdevumu veikšanā, kā arī uzlabos valsts aizsardzības spējas.

B E Ļ Ģ I J A

NATO gatavojas modernizēt 1999. gadā
pieņemto alianses kodolkoncepciju, kuras
jaunā redakcija varētu tik publiskota 2009.
gadā. Pēc aukstā kara beigām drošības
situācija pasaulē ir ievērojami mainījusies —
NATO arsenālā samazinot uzsvaru uz ko-
dolieročiem. Tas ļauj NATO pārskatīt un
mainīt savu kodolkoncepciju, lai tā atbilstu
mūsdienu situācijai un draudiem.

Kā paziņojis NATO ģenerālsekretāra viet-
nieks Gijs Robertss (Guy B. Roberts), pašlaik
NATO spēku pavēlniecības rīcībā ir tikai
viens kodolieroču tips — tās ir brīvā kritiena
aviācijas bumbas B61. Taču jau kopš 1985.
gada neviena NATO lidmašīna, kura var
nest kodolbumbas, nav atradusies paaugstinātā kaujas gatavībā.

Pašlaik NATO kodolieroču politikas izstrādi veic NATO ietvaros izveidotā
Kodolplānošanas grupa, kurā ietilpst visu dalībvalstu pārstāvji, kaut gan tikai
trim alianses dalībvalstīm — ASV, Lielbritānijai un Francijai — ir kodolieroči.
Kodolbrīvo valstu pārstāvju dalība konsultācijās par kodolieroču jomas plānošanu
vai iespējamu šo ieroču lietošanu ir paredzēta NATO Stratēģiskajā koncepcijā,
kura garantē, ka visas dalībvalstis būs aizsargātas, kā arī vienādā mērā uzņemsies
atbildību un risku, ja pret ienaidnieku nāksies lietot kodolieročus.

Kā liecina Stokholmas Starptautiskā miera izpētes institūta dati, ASV
piederošo kodolieroču arsenāli ir izvietoti vairākās Eiropas valstīs — Beļģijā,
Vācijā, Itālijā, Nīderlandē, Turcijā un Lielbritānijā. Jautāts par ASV kodolieroču
atrašanos Eiropā, G. Robertss neminēja konkrētas valstis, tikai norādīja, ka NATO
pastāvīgi veic alianses kodolieroču arsenālu uzbūves analīzi, lai saskaņā ar
vispārējo drošības stratēģiju un kodolkara novēršanas stratēģiju nodrošinātu
minimāli nepieciešamo nekonvencionālo ieroču daudzumu. Pēc G. Robertsa
teiktā, ASV kodolieroču izvietošana Eiropas valstīs ir viena no atbildības sadales
formām, kuru pilnībā atbalsta dalībvalstis, jo tas veicina solidaritāti un nostiprina
īpašas politiskas un militāras saiknes starp visām NATO dalībvalstīm. NATO
kodolieroči ir viens no septiņiem Stratēģiskās koncepcijas pīlāriem, un NATO
kodolieroči kalpo galvenajam mērķim — saglabāt mieru un nepieļaut, ka
potenciālie agresori varētu izmantot piespiešanas un šantāžas taktiku. NATO
kodolieročiem var būt izšķiroša nozīme miera un stabilitātes saglabāšanā Eiropā,
jo potenciālais agresors apzinās, ka kodolieroču lietošana pret aliansi izraisīs
adekvātu atbildes reakciju, kas viennozīmīgi nebūs izdevīga agresoram. Mūs-
dienu apstākļos kodolkara draudu novēršana, visticamāk, nebūtu iespējama, ja
NATO rīcībā nebūtu nekonvencionālo ieroču, kādi ir vai arī būs nākotnē po-
tenciālo agresoru arsenālos.

V Ā C I J A

Eiropas aizsardzības koncerns «Aero-
nautic Defence and Space» (EADS) apgādās
Vācijas bruņotos spēkus un robežsargus ar
jauna tipa universālo radaru «Bodenüber-
wachungsradar» (BŰR), kas paredzēts zemes
virsmas un virs tās esošās gaisa telpas
simultānai kontrolei, nodrošinot aizsar-
dzību arī no asimetriskajiem draudiem.

Notikumi Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas (NATO) dalībvalstīs

I G A U N I J A

Igaunijā uzsākta Emari izvietotās
(Ämari) Gaisa spēku bāzes modernizā-
cijas programma, ko saskaņā ar Igau-
nijas aizsardzības stratēģijas pamatno-
stādnēm plānots pabeigt līdz 2010. ga-
dam. Bāze atrodas 50 km no Tallinas,
un pēc modernizācijas šis objekts va-
rēs uzņemt dažādu klašu NATO lid-
mašīnas, sākot ar iznīcinātājiem un
beidzot ar mūsdienīgām militārajām
transporta lidmašīnām. PSRS laikā
Emari bāzējās liels skaits padomju ar-
mijas kaujas lidmašīnu.

Bāzes modernizācija izmaksās ko-
pumā aptuveni 64,3 miljonus eiro, un
šos izdevumus gandrīz vienādā pro-
porcijā uzņemsies Igaunija un NATO.
Bāzes modernizācijas dažādos posmos
varēs piedalīties ne tikai vietējās, bet
arī ārvalstu kompānijas, kuru pietei-
kumu izskatīšanas rezultāti tiks pub-
liskoti 2008. gada vidū. Piemēram,
Emari bāzes apkopes zonas projektu ir
piedāvājusi Vācijas firma «Rademac-
her&Partner Ingenieurberatung GmbH».

Igaunija ir viena no daudzām ali-
anses dalībvalstīm, kurās tiek realizēti
NATO līdzfinansēti projekti, piemēram,
lidlauku, informatīvo sistēmu, cauruļ-
vadu, degvielas glabātavu, ostu, rada-
ru sistēmu u. c. modernizācija vai bū-
vēšana no jauna. NATO līdzdalība da-
žādu militāro objektu modernizācijas
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Emari bāzes teritorijas daļa.

Emari bāzes aviācijas degvielas uzglabāša-
nas cisternas avārijas stāvoklī.

1966. gadā izgatavotā kodoltermiskā
bumba B61 (tagad — muzeja eksponāts),
uz kuras bāzes vēlāk tika izgatavotas
dažādiem spēka veidiem piemērotas ko-
dolbumbu modifikācijas.

BŰR darbības principa shēma.



Divu uzdevumu vienlaicīga veikšana iespējama,
pateicoties aktīvās elektroniskās skenēšanas teh-
noloģijai, kas turklāt spējīga pat lielā attālumā
atklāt mazpamanāmus objektus, piemēram, cilvē-
kus. Speciālisti norāda, ka katrs BŰR efektivitātes
ziņā aizvietos trīs parastos radarus. Jāatzīmē, ka
BŰR izmantotās tehnoloģijas ir līdzīgas tām,
kuras ir Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmā
«Medium Extended Air Defence System» (MEADS),
NATO izlūksistēmā «Aerial Reconnaissance System»
(ARS) un uz Vācijas Jūras spēku F124 «Sachsen»
tipa fregatēm.

Vācijas pasūtītie radari tiks izvietoti uz
bruņumašīnām «Dingo-2», kuras ražo kompānija
«Krauss-Maffei Wegmann». Pateicoties veiksmīgam
ekspluatācijas risinājumam, apkalpe var iedarbi-

nāt un izmantot radaru BŰR, neatstājot bruņumašīnas kabīni.
Saskaņā ar līgumu divus eksperimentālos uz «Dingo-2» izvietotos radarus

Vācija saņems 2009. gada beigās, bet līdz 2012. gadam tiks piegādāti pavisam 78 šī
tipa radari, kuri bruņotajiem spēkiem ļaus likvidēt pēdējos gados radušos
atpalicību virsmas novērošanas jomā. Jauno radaru ekspluatācija (atkarībā no
piegādes brīža) ir paredzēta līdz 2037. gadam.

S P Ā N I J A

Spānijas bruņotajos spēkos (BS), kuri kopš 2001. gada tiek komplektēti tikai
no līgumdienesta karavīriem, jau sešus gadus pastāv kadru deficīts. Lai gan 2006.

gada pavasarī par 20% tika palielinātas
profesionālo karavīru algas, kadru pieplūdums
bija neliels. Šī gada vidū kadru deficīta
problēmas risināšanai Aizsardzības ministrija
(AM) visos masu medijos bija izvērsusi plašu
reklāmas kampaņu, kuras moto bija: «Iestājies
armijā savas nākotnes vārdā un visu iedzīvotāju
nākotnes vārdā!» Šī kampaņa izmaksāja valstij
kopumā 12 miljonus eiro, tomēr arī tā nelīdzēja,
jo 120 000 plānoto karavīru vietā armijā un flotē
dien aptuveni 77 000 karavīru — 53,5 tūkstoši
Sauszemes spēkos, 11,6 tūkstoši Jūras spēkos un
11,2 tūkstoši — Gaisa spēkos.

Jāatzīmē, ka 14% no visa BS personāla ir sievietes, kuras dien ne tikai
palīgpersonālā un medicīnas sektorā, bet arī kaujas vienībās — desantnieku,
artilēristu, smagās kaujas tehnikas u. c. apakšvienībās. Tik liels sieviešu īpatsvars
armijā ierindo Spāniju pirmajā vietā Eiropas Savienības dalībvalstu vidū un
trešajā vietā — NATO ietvaros, kur pirmās divas vietas ir ASV un Kanādai.

Viens no kadru deficīta problēmas samazināšanas paņēmieniem ir algotņi no
Latīņamerikas valstīm, kurus interesē Spānijas pilsonības iegūšana pēc divu gadu
dienesta. Algotņu skaits gadu no gada mainās 5—7% robežās. Savukārt, lai
samazinātu pieredzējuša komandējošā sastāva deficītu, AM pieņēmusi lēmumu
uzņemt atpakaļ armijā aptuveni 3000 virsnieku, kuri savulaik tika demobilizēti
vecuma dēļ, lai gan bija spējīgi pilnvērtīgi pildīt visus uzticētos uzdevumus.

Viena no pēdējām socioloģiskajām aptaujām liecina, ka, vērtējot
vispopulārākās profesijas, iedzīvotāji ierindo dienestu armijā tikai 20. vietā.

A S V

Pēdējos mēnešos ļoti liela uzmanība tiek pievērsta ASV plāniem izvietot Polijā
un Čehijā pretraķešu aizsardzības elementus, kā arī tiek analizēta varbūtība, ka
nākamā militārā konfrontācija varētu izvērsties Irānā. Šī informācija aizēno kādu
svarīgu notikumu — pasaulē ir radies jauns karadarbības lauks — kibervide,
respektīvi, mūsdienu augsto tehnoloģiju attīstības apstākļos vispasaules tīmeklis
ir pārvērties par reālu karadarbības lauku. Šajā karā var veikt visdažādākos
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pasākumus, piemēram, iegūt slepenu
informāciju vai arī izplatīt dator-
vīrusus, kas jaunajā karalaukā kalpo
par savdabīgu Trojas zirgu.

Lai būtu gatavi šādam karam, ASV
Gaisa spēki (GS) jau veido pagaidu
speciālo pavēlniecību, kura būs
atbildīga par karadarbību vispasaules
tīmeklī. Tuvākajā perspektīvā Penta-
gons plāno pārvēst šo jauno struktūru
par pilnvērtīgi funkcionējošu GS ki-
berpavēlniecību. Tas nozīmē, ka ASV
aizsardzības pasākumu komplekss
ietvers arī interneta vidi. Šāda rīcība ir
likumsakarīga, jo mūsdienās vispasau-
les tīmeklis ir pieejams visās valstīs un
katra no valstīm caur interneta vidi var
veikt citas valstis apdraudošus pasā-
kumus, piemēram, datorvīrusu izplatī-
šanu. Šādus pasākumus hakeri var
veikt arī vienas valsts ietvaros, uzlau-
žot datoru aizsardzības kodus, lai
dezorganizētu jebkuru valstī funkcio-
nējošo sektoru — sākot ar bankām un
pārvaldes sistēmu un beidzot ar
bruņoto spēku kopējo pavēlniecību,
aizmugures apgādi vai militāro vie-
nību komandsistēmu. Tādējādi kļūst
vitāli svarīgs jautājums, vai kiber-
uzbrukumu novēršanas nolūkā ir ie-
spējams nodibināt likumīgu un vis-
aptverošu kontroli pār vispasaules
tīmekli? Cīņu pret hakeriem apgrūtina
tas, ka viņi savus noziegumus var
veikt tūkstošiem kilometru attālumā
no pašu atrašanās vietas.

Ņemot vērā iepriekš teikto, ASV GS
jaunajai pavēlniecībai ir uzticēts ļoti
komplicēts uzdevums — kontrolēt
bruņoto spēku informatīvajos tīklos
ienākošās informācijas autentiskumu un
aizkavēt profesionāli maskēto dator-
vīrusu iekļūšanu armijas kibersistēmās.
Tā kā kiberuzbrukumus var organizēt
jebkuras valsts interesēs speciāli ap-
mācīts cilvēks vai cilvēku grupa, jaunā
ASV pavēlniecība uzmanīgi seko citu
valstu pasākumiem kiberuzbrukumu
iespēju attīstības jomā. Piemēram, Ķīnas
Tautas atbrīvošanas armijas militāri
informatīvā stratēģija jau kopš 2000.
gada paredz speciālo kibergrupu formē-
šanu, kuras spējīgas uzbrukt ienaidnieka
datorsistēmām. Pentagona izplatītā
informācija vēsta, ka pašlaik kaujas da-
torapmācība jau ir obligāts priekšmets
Ķīnas militārajā izglītības sistēmā. Līdz
ar to Ķīnai ir potenciālas iespējas uz-
brukt gan ASV, gan citu valstu mili-
tārajām un civilajām informatīvajām
sistēmām, kuras ir vājāk aizsargātas.

Ziņas sagatavojusi virsleitnante
Vizma Kaļčeva.

BŰR, uzstādīts uz «Dingo-2».

Dažādu Spānijas BS spēka veidu
ierinda 2006. gada rudens parādē.
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Atis Lejiņš,
Latvijas Ārpolitikas
institūta direktors

Septembrī notika divu
dienu ilgs Baltijas aizsar-
dzības koledžas rīkots se-
minārs ar nosaukumu
«NATO Afganistānā —
nebaidīties trūkuma un

saredzēt panākumus». Saiets bija ie-
spaidīgs. Uz Igaunijas otru lielāko pil-
sētu Tartu tālu ceļu bija mērojuši
augsta ranga lietpratēji un amatperso-
nas no NATO mītnes Briselē, no Vašing-
tonas, dažādām ES un Dienvidkau-
kāza valstīm, arī no pašas Afganistā-
nas. Vācijas armijas virspavēlnieks ģe-
nerālis Volfgangs Šneiderhāns teica
galveno runu.

Bija daudz interesantas informāci-
jas par zemi, kurā mums drīz būs
krietni vairāk karavīru nekā savulaik
Irākā. Tāpēc zināšanu par Afganistānu
nekad nevar būt par daudz. No turie-
nes tik drīz neaiziesim — kā atgādināja
vācu ģenerālis: mazajā Bosnijā un Her-
cegovinā tepat Eiropā 60 000 NATO
karavīru vajadzēja desmit gadus, lai
ieviestu kārtību, tāpēc grūti iedomā-
ties, ka Afganistānā tas varētu notikt
ātrāk.

Lielā padomju armija ar vairāk ne-
kā 100 000 karavīru zaudēja, bet kā
klāsies NATO ar tās 40 000 karavīru un
miera uzturētāju, kura uzņēmusies
galveno atbildību izpostītās Afganistā-
nas atjaunošanas darbā un pasargāša-
nā no tālibu nemierniekiem, kas
atraduši otru elpu? Seminārā izskanē-
ja jautājums — kā tas nākas, ka, pieau-
got drošības spēkiem, parastais afgā-
nis nejūtas drošāks? Kāpēc, par spīti
ekonomiskai augšupejai un milzīgām
naudas summām, kas valstī ieplūdu-
šas kopš tālibu padzīšanas 2001. gada
beigās, parastais afgānis saka — savā
ciematā nekā no tā visa neredzu?

Jāatzīst, ka es gan redzēju intensīvu
saimniecisku rosību ciematā, kur pirms
divdesmit gadiem atradu patvērumu,
kad visapkārt runāja lielgabali un sprā-
ga bumbas. Krievu lielo raķešu čaulas
tad kalpoja kā dūmeņi daudziem ma-
zajiem cepļiem, kas strādāja ar pilnu

jaudu, lai apmierinātu iedzīvotāju va-
jadzības pēc būvmateriāliem. Bet šose-
ju, pa kuru mēs braucām 60 kilometrus
no Kabulas, varētu apskaust jebkurš
Latvijas autovadītājs — vai pienāks
laiki, kad mēs tādas mācēsim būvēt?
To bija būvējuši turki.

Atslēgas vārds Afganistānas dau-
dzām likstām mums nav svešs — ko-
rupcija. Seminārā dzirdējām katego-
risku jautājumu — vai ir jēga maksāt
milzīgus honorārus Rietumu pretko-
rupcijas ekspertiem (kas ar prieku tos
paņem), lai mācītu Kabulas valdības
viskorumpētākajiem ierēdņiem caur-
spīdīgu grāmatvedību? Vai tad viņi
nezina, kas tā ir? Ja nezinātu, tad ne-
mācētu to apiet!

Un kā saprast augsta amerikāņu
virsnieka teikto, ka pēc tam, kad viņš
ar savu bataljonu ieviesa kārtību divās
provincēs, gandrīz viss ir atpakaļ ve-
cajās sliedēs, kad viņš beidza dienēt?
Viņš bija iekarojis afgāņu sirdis un prā-
tus, viņa izveidotie afgāņu policijas
spēki paši guva uzvaras kaujās pret tā-
libiem, bet šodien tikai vienā provincē
vēl var runāt par nosacītu progresu.
Zālē sēdošie Latvijas virsnieki, klauso-
ties viņā, varēja apskaust, kādi ieroči
bija amerikāņa rīcībā, tāpat lieliskā ap-
gāde un pieejamība slepenai informā-
cijai. Varēja arī nojaust, ka augstais

virsnieks labi izprata psiholoģiskā ka-
ra iemaņas. Zīmīgi, ka tajā provincē,
kas daudzmaz vēl turas, viņš uzbūvē-
ja bataljona bāzi vietā, kur vēl bija re-
dzamas iepriekšējā gadsimta sākumā
celtā britu cietokšņa drupas, bet turpat
blakus, kalna augstienē, slejas citas pa-
liekas — PSRS savulaik uzceltās radio-
noklausīšanās antenas.

Lai gan tika uzskaitīta panākumu
virkne, kāds britu rakstnieks, kas bija
izstaigājis Afganistānu krustām šķēr-
sām, uzlēja tikpat kā aukstu dušu
klausītājiem, sakot, ka sabiedrībā, kur
75% iedzīvotāju ir analfabēti un dzīvo
laukos, nevar sagaidīt, ka dažos gados
būtu sasniedzama Rietumu labklājība
un izpratne par demokrātiju. Te neko
daudz nelīdz modernā kara datorizē-
tā tehnoloģija, bet gan rēķināšanās ar
realitāti, ka afgāņu sabiedrība laika
gaitā izvēlēsies savu savdabīgo valsts
pārvaldes formu. Jo īpaši tāpēc, ka kai-
miņos Pakistāna joprojām nav gluži
demokrātijas paraugs.

Šīs atziņas sasaucās ar pašu afgāņu
teikto, ka nāksies ievērot afgāņu kolek-
tīvās dzīves īpatnības un tradīcijas,
proti, cilšu un ciematu vecāko sapul-
ces, tās sauktās džirgas, un kaut kādā
veidā savienot šās tautai pazīstamās
varas formas ar demokrātisku valsts
pārvaldi.

Afganistānas nākotne:
kļūt par stabilizētu valsti vai sadalīties?
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Izskanēja doma, ka nāksies apmie-
rināties ar piezemētākiem mērķiem.
Tā vietā, lai censtos tempā «atjaunot
valsti» un to nepanākt, lietderīgāk bū-
tu izvirzīt mērķi «stabilizēt valsti», tur-
klāt paredzēt politiskajā procesā vietu
valdības sarunām ar tālibiem. Šķiet, ka
tādas jau notiekot, un jēga tām būtu at-
šķelt mērenos tālibus no tiem, kuri sa-
darbojas ar starptautisko terorismu.
ASV nav nosaukušas tālibus par tero-
ristisku organizāciju. Bet, lai piedabū-
tu tālibus pie saruna galda, viņiem ir
jāzina, ka militāri viņi nevar uzvarēt.

Jau agrāk «Tēvijas Sargā» rakstījām
(2007. gada aprīļa numurā), ka Afga-
nistāna aizvien vēl ir cīņas lauks starp
Indiju un Pakistānu. Seminārā guvām
tam apstiprinājumu. Turklāt pieklusi-
nātais robežu strīds starp Afganistānu
un Pakistānu varētu arī izlauzties uz
āru. Briti pirms simt gadiem novilka
robežu, kas sadala lielo puštu cilti uz
pusēm, starp tagadējo Afganistānu un

Pakistānu. Vai Balučistānas province
Pakistānā, kur mīt tie paši puštu cilts
piederīgie, kas veido lielāko cilti
Afganistānā, nākotnē varētu kļūt par
tādu pašu strīda objektu starp Afga-
nistānu un Pakistānu, kāda ir Kašmira
starp Pakistānu un Indiju? Vai varētu
rasties pilnīgi jauna valsts — Puš-
tunistāna, kas apvienotu šo lielo cilti
vienā nācijas valstī, un tas pieliktu
punktu ieroču, teroristu, nemiernieku
un narkotiku brīvai plūsmai pāri
kalnainajai Afganistānas un Pakistā-
nas robežai? Bet kā tad izskatītos
pārējā Afganistāna?

Bet, ja sabruktu pati Pakistāna, kas
jau tā tagad ir trausls valsts veidojums,
situācija mainītos līdz nepazīšanai. Af-
ganistāna tad varētu izrādīties kā īstā-
kā miera sala.

Minētais britu rakstnieks pieskārās
arī lielajai pasaules politikai un at-
bildēja uz paša izvirzīto jautājumu,
kāpēc mazā un trūcīgā Igaunija atrodas

Afganistānā, jo tās ieguldījums ir
gaužām niecīgs. Igaunijai ir vajadzīgs
spēcīgs sabiedrotais — ASV, tāpēc tā vis-
maz simboliski cīnās kopā ar lielvalsti
zemē, no kuras radās 11. septembra
uzbrukums pirms sešiem gadiem.

Bet ir arī cits motīvs, kas neizska-
nēja seminārā, un kuru arī ne visi bal-
tieši paši apjēdz, proti, baltiešu parāds
afgāņu baskāju partizāniem, kas sakā-
va sarkanarmiju. Bez šī trieciena PSRS
bruņotajiem spēkiem diez vai mūsu
dziesmotā revolūcija būtu bijusi tik
dziesmota. Pat Īslande, kurai nav
armijas, bet kurā ir slēgta stratēģiski
svarīga, liela ASV karabāze, kas tika
izveidota aukstā kara laikā, ir nosūtī-
jusi uz Afganistānu dažu vīru pus-
militāru policijas vienību, kas dien
Lietuvas vadītajā provinču atjauno-
šanas vienībā. Acīmredzot Īslandei ar
mazāk nekā 300 000 iedzīvotāju sim-
boliski būt kopā ar ASV ir tikpat svarīgi
kā mums.

Šā gada 10. oktobrī aizsardzības ministrs Atis Slakteris
tikās ar to nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, ku-
ras visaktīvāk sadarbojas ar valsts aizsardzības nozari. Pa-
sākumā piedalījās Latvijas Transatlantiskā organizācija,
kuras mērķis ir iepazīstināt Gruziju, Krieviju, Moldovu un
Ukrainu ar mūsu valsts demokratizācijas pieredzi, kā arī zi-
nāšanām, kas uzkrātas integrācijas laikā NATO un Eiropas
Savienībā, kā arī Latvijas Transatlantiskais jauniešu klubs,
Latviešu virsnieku apvienība, Latvijas Rezerves virsnieku
asociācija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas
Nacionālo partizānu apvienība, Latviešu strēlnieku apvienī-
ba, Latvijas Valsts aizsardzības fonds «Lāčplēsis», Latvijas
Ārpolitikas institūts un Latvijas Skautu un gaidu centrālā
organizācija. Ar lielāko daļu šo organizāciju Aizsardzības
ministrijai ir izveidojusies sekmīga sadarbība dažādu ar aiz-
sardzības nozari saistītu projektu īstenošanā.

Tikšanās laikā Atis Slakteris iepazīstināja ar Aizsardzī-
bas ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku aktualitātēm,
informēja par 2007. gada budžeta izlietojumu un nākamā
gada budžeta projektu. Ministrs uzsvēra, ka aizsardzības
sistēmā ir veikti būtiski attīstības soļi, kā piemēru minot
jauno lauka formas tērpu un ekipējumu, kas šobrīd ir viens
no labākajiem NATO.

«Mans uzdevums ir aktīvi skaidrot sabiedrībai, kādiem
mērķiem tiek lietots aizsardzības budžets, un šajā ziņā liela
loma ir nevalstiskajām organizācijām,» uzsvēra aizsardzī-
bas ministrs.

Viņš pateicās par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un aici-
nāja NVO arī turpmāk aktīvi sekot līdzi norisēm aizsardzī-
bas nozarē, veicinot diskusijas un sabiedrības iesaistīšanos
aizsardzības nozarē notiekošajos procesos.

NVO pārstāvji pozitīvi novērtēja līdzšinējo aizsardzības
nozares un nevalstiskā sektora sadarbību un minēja, ka arī

turpmāk bruņotajiem spēkiem būtu mērķtiecīgi jāveido ko-
munikācija un jāiesaistās sabiedrības aktivitātēs. Latvijas
Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs Ojārs Stefans
pateicās par Aizsardzības ministrijas līdzšinējo finansiālo
un morālo atbalstu Latvijas karavīru un nacionālo partizā-
nu piemiņas vietu sakopšanā un uzturēšanā. Latvijas Trans-
atlantiskā jauniešu kluba prezidente Dace Pole minēja, ka
starptautiskajam projektam «Aliante» jau ceturto gadu ir ļo-
ti labi panākumi, tādēļ tas cer arī uz turpmāku Aizsardzības
ministrijas atbalstu. Savukārt Latvijas Ārpolitikas institūta
direktors Atis Lejiņš norādīja, ka Aizsardzības ministrijas
viens no galvenajiem uzdevumiem arī turpmāk būs skaid-
rot Latvijas aizsardzības politiku, tās mērķus un realizētās
aktivitātes un pauda gatavību piedalīties šajā skaidrošanas
procesā.

Sagatavojusi Zane Šmite.
Foto — Normunds Mežiņš.

Aizsardzības ministrs tiekas ar NVO



Guntis Porietis,
pulkvedis, NBS 2007. gada
konferences moderators.
Foto — Normunds Mežiņš.

Jebkuru lauka mācību viesu die-
nas apmeklētāju interesi vienmēr
piesaista topogrāfiskā karte, uz kuras
uzklāta shēma ar operatīvo plānu —
relatīvi skaistu bildi ar virzienu bul-
tām un taktiskajiem simboliem. Mā-
cību vadītājs vai vienības komandie-
ris, labi pārzinot visus šīs shēmas
elementus, prot tekoši izklāstīt plā-
noto kaujas pasākumu gaitu, izskaid-
rojot taktiskos apzīmējumus viegli
izprotamos jēdzienos.

Taču iedomājieties situāciju, kad
viesu vietā štāba teltī ir sapulcējušies
apakšvienību komandieri, kas gaida
ierodamies mācību vadītāju. Goda
vietā stāv topogrāfiskā karte ar lielu
uzrakstu «operācijas plāns», bet
shēma ir pārblīvēta ar nepazīsta-
miem simboliem un šķībiem tek-
stiem, sākot ar «labotam ticēt» un
beidzot ar «šeit bija Džonis». Ieintri-
ģētie virsnieki mēģina tikt skaidrībā
ar apzīmējumiem, pamazām kļūstot
nervozi, jo informācijas trūkums iz-
raisa nedrošību, rada vielu baumām
un apslāpē iniciatīvu. Situāciju atri-
sina mācību vadītāja ierašanās —
tiek izklāta jauna shēma ar taktisko
leģendu, uz kuras glīti un pārskatāmi
ir atainota gan esošā situācija, gan
jaunais uzdevums, gan šī uzdevuma
izpildes kārtība, gan katras apakš-
vienības loma augstākstāvošā ko-
mandiera kaujas nodoma realizācijā.
Visi beidzot var atviegloti uzelpot,
šaubas ir kliedētas, nākotne ir pare-
dzama, uzvara būs mūsējā!

Līdz šī gada septembrim situāci-
ja Nacionālajos bruņotajos spēkos
(NBS) bija diezgan līdzīga iepriekš
aprakstītajai — NBS uzdevumi un
darbības plāni ir formulēti, taču ta-
jos ir veiktas tik daudzas korekcijas,
ka vairs nevaram būt pilnīgi droši
par uzsākto darbību paredzamo re-
zultātu kvalitāti.

Lai labotu šo situāciju, 2007. ga-
da 21. septembrī NBS konferences ie-
tvaros gandrīz 200 Nacionālo bru-
ņoto spēku komandsastāva virsnie-
kiem tika parādīta un izskaidrota

precizētā NBS «darbības shēma».
Konferences mērķis bija iepazīstināt
tās dalībniekus ar bruņoto spēku at-
tīstības vadlīnijām turpmākajiem ga-
diem, radīt vienotu izpratni par valsts
aizsardzības sistēmā notiekošajiem
procesiem, paredzamajiem uzdevu-
miem un veicamajiem pasākumiem.
Konference bija nozīmīga ar to, ka tā
ļāva vienību galvenajām amatperso-
nām — komandieriem, štābu priekš-
niekiem un operāciju plānotājiem —
tieši un nepastarpināti iegūt infor-
māciju par aizsardzības sistēmas at-
tīstības mērķiem un NBS turpmākās
darbības virzieniem. Minēto infor-
māciju tika aicināti sniegt aizsardzī-
bas ministrs Atis Slakteris, Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas priekšsēdētājs
Juris Dalbiņš, NBS komandieris bri-
gādes ģenerālis Juris Maklakovs,
NBS komandiera vietnieks brigādes
ģenerālis Juris Kiukucāns un NBS
Apvienotā štāba priekšnieks pulkve-
dis Andis Dilāns.

Aizsardzības ministrs savā uzru-
nā izteica gandarījumu par NBS
«veiksmes stāstiem» un akcentēja
uzmanību uz NBS uzdevumiem nā-
kamajiem trīs gadiem. Ministra runa
ir publicēta šajā žurnāla numurā,
ļaujot lasītājiem pašiem iepazīties ar

aizsardzības ministra atziņām, iz-
prast viņa deklarētos nodomus un
izdarīt savus secinājumus. Kopumā
aizsardzības ministram izveidojās
labs kontakts ar auditoriju — viņa
uzstāšanās balstījās uz personīga-
jiem novērojumiem, atbildes uz uz-
dotajiem jautājumiem bija izsmeļo-
šas, bet izteiktie paziņojumi un seci-
nājumi kopumā pārliecināja klausī-
tājus, ka ministrs teicami orientējas
ne tikai valsts aizsardzības politikas
jautājumos, bet arī labi pārzina NBS
aktuālākās problēmas.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisijas
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Gaisma tuneļa galā

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris uzrunā
NBS konferences dalībniekus.

Turpinājums 10. lpp.
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Komandiera kungs, ģenerāļi, virsnieki, dāmas un kungi!
2004. gadā, kad pirmo reizi apmeklēju starptautisko operāciju Irā-

kā, karavīri man jautāja: cik ilgi mums būs jāstaigā 20 gadus vecās
amerikāņu modeļa lauka formās? Cik ilgi būs jāiztiek ar dāvinātiem,
savu laiku nokalpojušiem ieročiem? Karavīri vēlējās zināt, kad mums
pašiem būs savas nacionālās formas, kad būs savi modernie ieroči. Es
atbildēju, ka visu ir iespējams sagādāt un ar šiem jautājumiem nodar-
bošos tikai tad, kad karavīri paši zinās, ko tieši tie grib.

Ja atskatāmies, kas ar karavīru apgādi noticis pēdējā gada laikā,
tad labā nozīmē — no vecā pāri palicis nav nekas. Šobrīd Latvijas ka-
ravīriem ir vienas no modernākajām un labākajām lauka formām NATO.
Karavīri, kuri pēdējie atgriezās no Irākas un kurus es apbalvoju,
ar lepnumu man teica, ka amerikāņi ar skaudību esot nākuši klāt, lai
apskatītos, kādi mums ir ieroči.

Uzskats, kas valdīja līdz šim, — bruņotajiem spēkiem jāpērk lētā-
kais — ir aplams. Latvijas likumdošana atļauj pirkt visizdevīgāko un
labāko arī no dārgākā saraksta. To mēs esam spējuši pierādīt, un dau-
dzas no tās labākās kvalitātes iegādātajām lietām jūs jau esat saņēmu-
ši un arī turpmāk saņemsiet.

Mans uzstādījums ir sekojošs: bruņotajos spēkos visu nepieciešams
izdarīt vislabākajā veidā. Ja man jautātu — kāpēc? Es atbildētu —
tāpēc, ka karavīrs ir visu bruņoto spēku pamats un sirds. Lai karavīrs
justos labi un būtu lepns ar savu valsti, viņam ir jābūt labi ekipētam
un labi apģērbtam.

Mums ir ar ko lepoties! Mēs esam vienīgā valsts Baltijas jūras re-
ģionā, kas ir veiksmīgi pārgājusi uz profesionālu dienestu. Visām pā-
rējām valstīm ir obligātais militārais dienests, un par to mūs apskauž
ne viena vien «vecā» NATO dalībvalsts.

Profesionalizācijas process, ko uzsākām 2003. gadā, ir prasījis
daudz smaga darba un ir devis daudzus ieguvumus. Šobrīd mūsu ka-
ravīri, salīdzinot ar daudzu citu NATO valstu karavīriem, tiešām ir la-
bāk apmācīti un ekipēti, un līdz ar to arī labāk motivēti dienestam.
Bruņotie spēki aizvien labāk spēj pildīt sev uzticētos uzdevumus un
aizvien profesionālāk un pilnvērtīgāk spēj piedalīties starptautiskajās
operācijās. To, ka tie nav tikai pieklājības vārdi, apliecina citu valstu ko-
mandieri. Pirms Latvijas kontingents tika izvests no Irākas, ASV spē-
ku augstākais komandieris Irākā četru zvaigžņu ģenerālis Deivids
Petreuss man jautāja, vai Latvijas karavīri nevarētu palikt Irākā vēl kā-
du mēnesi ilgāk? Tas neapšaubāmi ir augsts mūsējo novērtējums!

Vēl kāda svarīga joma ir materiālais nodrošinājums. Šogad bruņo-
tajos spēkos karavīru algu pieaugums ir bijis tik straujš kā nevienā citā
valsts sektorā, un to komandieriem ir jāspēj izstāstīt saviem karavīriem.
Es zinu, ka visi komandieri nav apmierināti ar šo algu reformu, jo vairs
nav piemaksas par komandēšanu, tāpēc reālais algu pieaugums viņiem
ir mazāks. Tomēr karavīru līmenī algas pieaugums ir ļoti liels, un tas ir
iespējams tāpēc, ka Latvijas ekonomika strauji aug, un tajā pašā laikā
Aizsardzības ministrijas augošais budžets ļāvis uzsākt arī vairākus vē-
rienīgus bruņoto spēku attīstības projektus.

Profesionalizācija mums nesusi daudzus jaunus izaicinājumus un
uzdevumus — mums jākļūst vēl modernākiem, vēl mobilākiem, vēl spē-
jīgākiem. Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā jomā ir motivācija
dienestam. Karavīru motivācijas paaugstināšana ir katra līmeņa ko-
mandiera personīgs uzdevums, un tā ne vienmēr ir pietiekama — to es
jums esmu teicis ne tikai šeit Latvijā, bet arī starptautiskajās operāci-
jās. Es redzu, kā atšķiras karavīru motivācija vienā vienībā no motivā-
cijas citā.

Kad krietnu laiku atpakaļ sāku strādāt Aizsardzības ministrijā, sa-
jūta man bija tāda, ka bruņoto spēku cilvēkiem čīkstulības ir par daudz.
Tas bija saistīts ar trūkumu un, iespējams, arī ar nabadzību. Tad, kad
tu patiešām staigā noskrandis, sliktas kvalitātes formā, kurā diegi sa-
puvuši — tā sajūta ir pamatota. Šobrīd, galvas augšā! Un, ja kaut kas
nav kārtībā, mums ir jādara viss, lai to labotu!

Profesionālā armijā rekrutēšana ir ārkārtīgi nozīmīgs uzdevums,
kuram es pievērsīšu ļoti lielu uzmanību arī turpmāk. Ja salīdzina si-
tuāciju aizsardzības sistēmā ar citām nozarēm — mēs labi konkurē-
jam darba tirgū. Karavīru iztrūkums ir ievērojami zemāks nekā citās

tautsaimniecības nozarēs, tai skaitā mums radniecīgās struktūrās —
iekšlietu sistēmā, tomēr rekrutēšanas skaitļi varētu būt vēl labāki. Tā-
pēc rekrutēšanas un atlases sistēmai jākļūst vēl elastīgākai, vēl saisto-
šākai un vēl efektīvākai.

Šodien vēlos pievērsties arī bruņoto spēku struktūrai. Straujās iz-
maiņas aizsardzības jomā neļauj nekavējoties veikt korekcijas spēku
veidu un vienību attīstības plānos, tādējādi radot augsni pieņēmu-
miem un baumām. Karavīriem ne vienmēr tiek pietiekami skaidroti vi-
ņu vienību, spēku veidu, pavēlniecību un bruņoto spēku attīstības
plāni. Meklējot labāko, efektīvāko NBS struktūru, kura visveiksmīgāk
ļautu pildīt dotos uzdevumus, ļoti bieži notiek dažādas struktūras iz-
maiņas, turklāt ne vienmēr ir skaidrs, kādēļ tās tiek plānotas un veik-
tas, kāds būs galarezultāts un ieviešanas termiņš.

Kopumā bruņoto spēku struktūra ir pieņemama, tomēr joprojām ir
pārāk liels administratīvais aparāts, salīdzinot ar kaujasspējīgo vienī-
bu skaitu. Bruņotajos spēkos ir proporcionāli mazs kareivju skaits, ja
salīdzinām ar virsnieku, instruktoru un civilo darbinieku skaitu. Da-
žādas funkcijas ir izkaisītas pa štābiem un pavēlniecībām un bieži ne-
tiek veiktas efektīvi. To realizēšanā trūkst gan kompetences, gan
kopskata.

Minētie jautājumi būs mūsu uzmanības lokā arī turpmākajos ga-
dos, un sekmīga NBS attīstība tieši izriet no šo jautājumu veiksmīgas
risināšanas.

Tuvāko 3 līdz 4 gadu laikā karavīru rīcībā būs mūsdienīgs ekipē-
jums, bruņojums un tehniskie līdzekļi efektīvai uzdevumu izpildei un
personīgajai drošībai. Bruņotajos spēkos dienēs profesionāli un augstā
līmenī sagatavoti karavīri, ar pieredzi dienestā Latvijā un starptautis-
kajās operācijās. Viņu motivāciju veidos ne tikai konkurētspējīgs atal-
gojums un labas sociālās garantijas, bet arī vēlme aktīvi piedalīties
savas valsts aizsardzībā un iespēja pildīt karavīra pienākumus sakār-
totā dienesta vidē. NBS struktūra būs izveidota atbilstoši racionālā-
kajai uzdevumu izpildei. Prioritāra būs vienību sagatavošana dalībai
Afganistānā un NATO Reaģēšanas spēkos.

Lai mums tas izdotos, es turpmākajiem trīs gadiem izvirzu šādus
uzdevumus:

• Galvenā uzmanība NBS attīstībā veltāma starptautiskajās ope-
rācijās un NATO Reaģēšanas spēkos deleģējamo vienību sagatavoša-
nai un uzturēšanai. Vienības, kuras pilda šos uzdevumus, mums ir
prioritāras;

• Katram spēku veidam nosakāma īpaša modernizācijas program-
ma. Sauszemes spēkiem tā ir brigādes attīstībai nepieciešamā tehnika,
tai skaitā kaujas nodrošinājuma tehnika NRF un Bataljona kaujas
grupas vajadzībām. Jūras spēkiem tie ir patruļkuģi un jūras novēroša-
nas sistēma. Gaisa spēkiem jāturpina attīstīt Lielvārdes bāze un rada-
ru spējas, bet Zemessardzei — jāturpina specializēto spēju attīstība,
jāsniedz atbalsts profesionālajiem spēkiem un jāuzsāk dalība starptau-
tiskajās operācijās zemessargu statusā;

• Saprātīgai un ilgtspējīgai NBS attīstībai jāievēro līdzsvars starp
NBS uzturēšanai un modernizācijai paredzētajiem līdzekļiem šādā ori-
entējošā proporcijā — 50% jāparedz personāla izmaksām, 25% uztu-
rēšanas izmaksām, savukārt 25% nepieciešams veltīt attīstībai;

• Nepieciešams pilnveidot profesionalizācijas programmu un per-
sonālsastāva karjeras plānošanas sistēmu, lai paaugstinātu karavīru
motivāciju dienestam NBS;

• Svarīgi līdz 2009. gadam pabeigt NBS struktūras ieviešanas pa-
sākumus, panākot sabalansētu personāla sadalījuma struktūru gan at-
bilstoši pakāpēm, gan sadalījumam pa vienībām un štābiem.

Manuprāt, esmu pietiekami skaidri iezīmējis Nacionālo bruņoto
spēku darbības turpmākos mērķus un uzdevumus. Uzskatu, ka varu
droši paļauties uz jūsu spēju racionāli plānot to izpildi un panākt labus
rezultātus, tādējādi turpinot sakārtot savu darbības vidi un būtiski uz-
labojot valsts aizsardzības spējas.

Paldies!

(Aizsardzības ministra Ata Slaktera uzruna NBS konferencē 21. 09. 2007.)

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris izvirza
NBS attīstības uzdevumus
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priekšsēdētājs Juris Dalbiņš savā runā
akcentēja nepieciešamību izveidot tā-
du NBS organizatorisko struktūru,
kas mazinātu vienību pakļautību mai-
ņas radīto stresu un uzturētu stabilu,
ar administratīvajiem pasākumiem
nepārsātinātu funkcionālo modeli
NBS pamatuzdevumu izpildei. J. Dal-
biņš brīdināja par iespējamo ekono-
miskās izaugsmes tempu palēnināša-
nos valstī un to negatīvo ietekmi uz
bruņoto spēku turpmāko attīstību.
Īpaši tika uzsvērta nepieciešamība
veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai
Zemessardzei radītu iespēju piedalīties
starptautiskajās operācijās, tādējādi at-
slogojot NBS regulāro spēku apakš-
vienības. Tika rosināts neaizmirst ie-
spējas izmantot rezerves karavīrus, it
īpaši pašreizējos, kvalificētu militāro
speciālistu deficīta apstākļos.

NBS komandieris brigādes ģenerā-
lis Juris Maklakovs savā runā izteica
gandarījumu par apakšvienību sekmī-
go dalību starptautiskajās operācijās
un līdz šim paveikto, jo sevišķi kara-
vīru apgādes uzlabošanā.

Apzinoties sakāpināto interesi par
karavīru dienesta rotācijas nosacīju-
miem, ģenerālis J. Maklakovs skaidroja,
ka rotācija ir obligāta prasība karjeras
virsniekiem un instruktoriem, nodro-
šinot tiem iespēju dienēt dažādu līme-
ņu štābos un starptautiskajās misijās,
kā arī iegūt atbilstoša līmeņa izglītību.
Tika uzsvērts, ka instruktoru karjeras
plānošanas gaitā jāatrisina šobrīd esošā
problemātika attiecībā uz instrukto-
riem, kuri ieņem divas trīs pakāpes
zemākus amatus. Tā kā rotācijas iespē-
jas ir tieši saistītas ar karavīru izvērtē-
šanu, tiks pievērsta īpaša uzmanība
komandieru atbildībai par savu pado-
to objektīvu izvērtēšanu, lai novērstu
pašreiz bieži sastopamo nepamatoto
pozitīvismu attiecībā uz tiem karavī-
riem, kuriem piemīt būtiski trūkumi.
Tuvākajā laikā tiks ieviesti jauni atestā-
cijas un izvērtēšanas noteikumi, kas bal-
stās uz atziņu, ka ikvienam karavīram
piemītošie trūkumi ir jānorāda un jāiz-
skaidro, kā tos novērst.

Ģenerālis savos izteikumos bija
kritisks par NBS kolektīvās apmācības
kvalitāti un norādīja, ka šobrīd nav
nekādu šķēršļu vienību štābu mācību
organizēšanai kā savās dislokācijas vie-
tās, tā Nacionālās aizsardzības akadē-
mijas auditorijās. Visu NBS spēku veidu
vienību štābiem ir jābūt savstarpēji

savietojamiem un spējīgiem darboties
pēc vienotām militārajām procedūrām.

NBS organizatoriskās struktūras
pilnveidošanas nepieciešamību NBS
komandieris pamatoja ar ieceri sama-
zināt sev tieši pakļauto vienību skaitu
un palielināt kaujas vienību daudzu-
mu. Pašlaik vienību štatu sarakstos ir
vakanti aptuveni 1200 amati. Tik lielu
karavīru skaitu tuvākajā nākotnē ne-
būs iespējams ne rekrutēt, ne arī uztu-
rēt, tāpēc vienību štati ir jāsamazina
līdz optimāli iespējamajam līmenim.
Turklāt ir jāpārdala pašreizējās funkci-
jas un resursi tā, lai NBS spētu pildīt
visus tiem noteiktos uzdevumus. Dar-
bība šajā virzienā jau ir uzsākta —
bruņotajiem spēkiem neraksturīgās
funkcijas gan apsardzes, gan ēdināša-
nas, gan komunālo pakalpojumu jau-
tājumos tiek nodotas civilajam sek-
toram. Vienlaikus tiks pārdalītas vai-
rākas NBS iekšējās funkcijas. Tā, pie-
mēram, sakaru un medicīnas pakal-
pojumi tiks koncentrēti Nodrošināju-
ma pavēlniecībā, tādējādi atslogojot
NBS Apvienoto štābu no pakalpoju-
mu praktiskās organizēšanas. Šajā
kontekstā pieaugs Štāba bataljona no-
zīme, kura kompetencē atradīsies Rī-
gas garnizona vienību apgādes jau-
tājumi, būtībā uzņemoties «4. reģionā-
lā nodrošinājuma centra» lomu. Tiks
pārskatītas arī Mācību vadības pavēl-
niecības (MVP) funkcijas, paredzot ie-
spēju nodot apgādes un administrē-
šanas jautājumu risināšanu, kā arī teh-
nisko specifikāciju un štatu tabulu iz-
strādi citu NBS struktūrvienību atbildī-
bā, lai koncentrētu MVP spējas NBS
darbību reglamentējošu dokumentu
izstrādei. Savukārt lēmums par Mili-
tārās policijas un Saeimas un Valsts
prezidenta drošības dienesta apvieno-
šanu jau ir pieņemts, un tas ļaus uztu-
rēt tikai vienu vienību ar kopīgu štābu
un apgādes struktūrvienību. Visu mi-
nēto izmaiņu rezultātā ir paredzama
gan štata vietu ekonomija, gan cilvēku
ieguvums, kas tiks novirzīts kaujas
apakšvienību papildināšanai.

Kopumā NBS komandiera uzstā-
dījumos nedaudz pietrūka konkrētī-
bas, taču šis pārmetums ir priekšlai-
cīgs — vairākos būtiskos jautājumos
lēmumi vēl nav pieņemti, jo nepie-
ciešama rūpīgāka izvērtēšana attiecī-
bā uz izstrādāto priekšlikumu ievie-
šanas rezultātiem un to iespējamajām
sekām.

Nacionālo bruņoto spēku koman-
diera vietnieks brigādes ģenerālis Juris

Kiukucāns informēja par Apvienoto
operāciju centra pilnveidošanas pasā-
kumiem, kas paredz pārņemt no NBS
Apvienotā štāba militāro operāciju
plānošanas funkciju, bet no spēku vei-
diem — kaujasspējīgo apakšvienību
operacionālās vadīšanas funkciju.
Līdz ar to tiks strikti nodalītas atbildī-
bas — spēku veidu komandieri atbil-
dēs par vienību sagatavošanu opera-
tīvo uzdevumu izpildei, savukārt šo
uzdevumu izpildes laikā vienības at-
radīsies NBS komandiera vietnieka
pakļautībā. Apzinoties problēmas kom-
binēto nacionālā kontingenta apakš-
vienību sagatavošanā dalībai starptau-
tiskajās operācijās, tiks izveidota nelie-
la specializēta apmācību grupa MVP
sastāvā.

NBS Apvienotā štāba priekšnieks
pulkvedis Andis Dilāns informēja par
šīs struktūrvienības turpmāko organi-
zāciju un funkcijām. Tā kā pulkvedis
A. Dilāns atrodas pašreizējā amatā sa-
līdzinoši neilgu laiku, klātesošie ar lielu
interesi uzklausīja viņa gan saturiski,
gan emocionāli piesātināto uzrunu.
Apvienotais štābs tiks uzturēts tikai
atbilstoši piešķirtajām finansētajām
štata vietām, turklāt daļa no personā-
la veiks īpašas papildfunkcijas, valsts
drošības apdraudējuma situācijās pa-
pildinot Apvienoto operāciju centra
kompetenci. Daļa no pašreizējām Ap-
vienotā štāba funkcijām tiks deleģēta
spēku veidiem: CIMIC un PSYOPS
funkcijas — Zemessardzei, artilērijas
dienesta funkcijas — Sauszemes spē-
kiem un Zemessardzei, pretgaisa aiz-
sardzības dienesta funkcijas — Gaisa
spēkiem, bet medicīnas un sakaru pa-
kalpojumu atbalsta funkcijas tiks sa-
dalītas starp Apvienoto štābu un
Nodrošinājuma pavēlniecību.

Kopumā konferences mērķi tika
sasniegti — NBS turpmākās darbības
virzieni ir iezīmēti, daļa no to izpildes
plāniem atrodas apstiprināšanas sta-
dijā, daļa vēl nav līdz galam formulēti.
Apsveicama ir Aizsardzības ministri-
jas un NBS vadības vēlme kopīgiem
spēkiem meklēt konkrētus risināju-
mus NBS efektivizācijai. Kopumā
konferencei piemita liels pozitīvisma
lādiņš, kas ļauj cerēt, ka bruņoto spē-
ku attīstības ieceres arī nākotnē tiks
darītas zināmas šo ieceru realizētājiem
dzīvē — karavīriem un darbiniekiem
ikkatrā apakšvienībā, tādējādi veido-
jot stabilu pamatu mērķtiecīgai un
vienotai darbībai NBS noteikto uzde-
vumu izpildē.

Sākums 8. lpp.
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Šā gada 14. un 15. oktobrī Rīgā no-
risinājās augsta līmeņa starptautiska
konference «Eiropa krustcelēs: ceļā no
Rīgas uz Bukaresti», kuras mērķis bija
turpināt un attīstīt Ziemeļatlantijas lī-
guma organizācijas (NATO) valstu Rī-
gas samita un 2006. gada Rīgas
konferences laikā uzsāktās diskusijas.

Konferencē vadošie starptautiskās
politikas eksperti diskutēja par būtis-
kākajiem izaicinājumiem NATO un
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.
Šīs konferences patronese bija Vaira
Vīķe-Freiberga. Pasākumā piedalījās
arī Igaunijas prezidents Tomass Hen-
driks Ilvess, ES enerģijas komisārs An-
dris Piebalgs, NATO politikas plāno-
šanas vadītājs Džeimijs Šī (Jamie Shea),
Latvijas aizsardzības ministrs Atis

Slakteris, Bukarestes NATO samita
valsts sekretāra vietnieks Viktors Mi-
kula (Victor Micula) un kādreizējais
Dānijas ārlietu ministrs Ufe Ellemans-
Jensens (Uffe Ellemann-Jensen).

Diskusijās uzmanība tika pievērsta
četriem nozīmīgiem jautājumiem —
NATO loma Eiropā un pasaulē, tradici-
onālās Eiropas robežas un vērtības, to
ilgtspējīgums un jaunie izaicinājumi,
Eiropas valstu politika attiecībā uz
jaunajām Eiropas nācijām un Eiropas
enerģētiskā neatkarība.

14. oktobrī konferencē tika disku-
tēts par NATO globālo lomu un orga-
nizācijas lomu Eiropā. Gadu pēc Rīgas
samita un sešus mēnešus pirms gaidā-
mā Bukarestes samita Rīgas konferen-
ces dalībnieki kritiski izvērtēja NATO
lomu abpus Atlantijas okeānam un ne-
senās iniciatīvas ciešākai transatlantis-
kajai sadarbībai. Tika diskutēts par
nākamā NATO samita darba kārtību
un jautājumiem, kurus varētu izvirzīt
kā galvenos. Savukārt 15. oktobrī uz-
manība tika pievērta Eiropas projek-
tam, tā robežām un vērtībām, eiroatlan-
tiskajai politikai attiecībā uz jaunajām
Eiropas valstīm ciešākas integrācijas
vai sadarbības aspektā, Eiropas ener-
ģētiskajai neatkarībai un politiskajām
nostādnēm šajā jautājumā.

Konferences dalībniekus uzrunāja
arī Aizsardzības ministrijas valsts sek-
retārs Edgars Rinkēvičs, norādot uz

nepieciešamību jauno draudu kontek-
stā apsvērt iespēju izstrādāt jaunu ali-
anses stratēģisko koncepciju. Viņš
aicināja diskutēt arī par plašāku alian-
ses līguma 5. panta interpretāciju.
E. Rinkēvičs uzskata, ka Bukarestes sa-
mitā būtu jālemj par NATO paplašinā-
šanos un uzaicinājums būtu jāizsaka
trim Balkānu valstīm — Horvātijai,
Maķedonijai un Albānijai, jo tās ir
vienlīdz daudz darījušas savas naci-
onālās drošības stiprināšanā, lai sa-
sniegtu NATO izvirzītās prasības.

E. Rinkēvičs arī no-
rādīja, ka Bukares-
tes sanāksmē ir
jāatbalsta dalības rī-
cības plāna uzsāk-
šana Gruzijā. «Aici-
not Gruziju kopīgi
strādāt pie sistemā-
tiskas pielāgošanās
NATO standartiem,
alianse iegūs būtis-
ku stabilitātes pie-
augumu vienā no

pasaules sarežģītākajiem reģioniem,»
uzsvēra valsts sekretārs.

Konferenci «Eiropa krustcelēs: ceļā
no Rīgas uz Bukaresti» organizēja Lat-
vijas Transatlantiskā organizācija sa-
darbībā ar Konrāda Adenauera fondu
un Stratēģiskās analīzes komisiju. At-
balstu tai sniedza arī Latvijas Republi-
kas Aizsardzības ministrija un «Sorosa
fonds — Latvija».

Sagatavojusi Zane Šmite.
Foto — Gatis Dieziņš.

No šā gada 9. līdz 14. septembrim
Nīderlandes galvaspilsētā Amsterda-
mā norisinājās ikgadējā NATO Militā-
rās audiovizuālās darba grupas (NATO
Military Audio-Visual Working Group
(NMAVWG)) sanāksme. Šī darba gru-
pa tika izveidota, lai stimulētu audio-
vizuālās informācijas apmaiņu NATO,
virzītu un veicinātu audiovizuālās ko-
munikācijas izmantošanu un efektivi-
tāti, atbalstot NATO un tās dalībvalstu
aizsardzības struktūras.

Kopš 1990. gada, kad noritēja
pirmā šīs grupas sanāksme Norvēģijā,
Oslo, šā gada Amsterdamas sanāksme
bija astoņpadsmitā pēc kārtas, un tajā
piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki no
dažādām NATO dalībvalstīm.

Sanāksmes darba kārtībā bija vai-
rāku valstu prezentācijas, kurās valstu

pārstāvji ne tikai informēja par militāro
audiovizuālo speciālistu darbu savā
valstī, bet arī dalījās pieredzē jaunu
audiovizuālu projektu attīstībā un teh-
noloģiju ieviešanā. Tika pārrunāta vie-
na no šābrīža NMAVWG galvenajām
prioritātēm — informācijas apmaiņas
sistēmas veidošana.

Darba grupā kopā ar pārstāvjiem
no NATO Integrētā datu servisa (Integ-
rated Data Service) tika pārrunāti jautā-
jumi par audiovizuālās informācijas
apmaiņu, lai produktīvi veidotu NATO
aktivitāšu atspoguļojumu. Šobrīd vie-
na no NATO prioritātēm audiovizuāla-
jos jautājumos ir apkopot dažādus
nacionālo valstu sagatavotus materi-
ālus — fotogrāfijas, videomateriālus —
no dažādām NATO miera nodrošinā-
šanas misijām.

NMAVWG ietvaros, sākot no 2006.
gada, ASV pārstāvji ir iniciējuši un aici-
na piedalīties arī citu valstu pārstāvjus
īpašās militāro video un foto speciālis-
tu mācībās (Fast Focus Field training).
Nīderlandē tika prezentēti šā gada mā-
cību rezultāti, jo tajās pirmo reizi pie-
dalījās vairāki NMAVWG dalībvalstu
speciālisti, un savos iespaidos par šīm
mācībām dalījās militārais fotogrāfs no
Beļģijas bruņotajiem spēkiem.

2008. gada NMAVWG sanāksme,
kas norisināsies Zviedrijas galvaspilsē-
tā Stokholmā, solās būt ļoti interesan-
ta, jo Zviedrijas bruņotajiem spēkiem
ir liela pieredze militārajos audiovizu-
ālajos jautājumos un viena no sagata-
votākajām kaujas video un foto gru-
pām (combat camera team).

Sagatavojusi Zane Šmite.

NATO audiovizuālie speciālisti tiekas Nīderlandē

Rīgas konference — 2007

No kreisās — Bukarestes NATO samita valsts
sekretāra vietnieks Viktors Mikula, NATO
politikas plānošanas daļas vadītājs Dr. Džei-
mijs Šī, Latvijas eksprezidente Dr. Vaira
Vīķe-Freiberga, Hūvera institūta zinātniskais
pētnieks Tods Lindbergs (Tod Lindberg).
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Zane Šmite
Foto — Artis Behmanis.

No šā gada 19. līdz 23. septembrim
Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā nori-
sinājās ikgadējais Eiropas Militārās
preses asociācijas (EMPA) kongress,
kurā piedalījās aptuveni 85 dalībnieki
no 26 valstīm. Šis kongress bija īpaši
nozīmīgs, jo EMPA šogad atzīmēja arī
savu 30. darbības gadskārtu.

EMPA tika dibināta 1977. gadā, un
kopš tā laika tās biedri ik gadus ir pul-
cējušies kopējos organizācijas kongre-
sos, lai pārrunātu ar militāro žurnālis-
tiku saistītos jautājumus, dalītos piere-
dzē un veidotu jaunas sadarbības
iespējas.

Šā gada kongresa ietvaros Slovēnijas
pārstāvji bija sagatavojuši īpaši EMPA
jubilejai veltītu Eiropas militārās pre-
ses izstādi, kurā bija apskatāmi aptu-
veni 130 dažādi militārie izdevumi no
24 valstīm, kā arī no Eiropas Savienības

un NATO institūcijām. Katrs kongresa
viesis saņēma īpašu katalogu, kurā bi-
ja apkopoti izstādē apskatāmie mate-
riāli. Eiropas militārās preses izstādē
un bukletā Latviju reprezentēja militā-
rais žurnāls «Tēvijas Sargs».

Kongresa laikā dalībnieki iepazi-
nās ar Slovēnijas aizsardzības sistēmu,
kā arī ar šīs valsts civilās aizsardzības
un glābšanas sistēmu, tās militārajām
doktrīnām, nākotnes attīstības tenden-
cēm un starptautiskajām aktivitātēm.

Ieskatu par Slovēnijas aizsardzības
sistēmu un aizsardzības reformām
sniedza Slovēnijas Aizsardzības minis-
trijas Aizsardzības plānošanas depar-
tamenta pārstāvji Alešs Mišmašs (Aleš
Mišmaš) un Pavels Vuks (Pavel Vuk),
bet par Slovēnijas bruņotajiem spē-
kiem un to reformām pastāstīja Slovē-
nijas bruņoto spēku štāba priekšnieka

vietnieks ģenerālmajors Aloizs Štei-
ners (Alojz Šteiner).

Lielisku priekšstatu par Slovēnijas
aizsardzības sistēmu guvām modernās
aizsardzības izstādē Gornja Radgonā,
kurā prezentācijas sniedza da- žādas
Slovēnijas bruņoto spēku vienības, bi-
ja iespēja apskatīt militāro tehniku un
vērot paraugdemonstrējumus. Ļoti in-
teresanti bija apskatīt izstādes ietvaros
izveidoto Slovēnijas bruņoto spēku
militāro bāzi — starptautiskajās mili-
tārajās misijās esošo militāro bāzu imi-
tāciju. Patiešām pārsteidza Slovēnijas
nodrošinājums militārajās misijās, jo

militārajā bāzē pieejama bija ne tikai
bibliotēka un kapela, bet arī trenažie-
ru zāle un pat friziera pakalpojumi. Lai
ne vien apskatītu militāro bāzi, bet arī
zināmā mērā iejustos Slovēnijas kara-
vīru ikdienā, esot misijā, mums bija ie-
spēja nobaudīt lauka virtuvi, kā arī
lauka maiznīcas izstrādājumus.

Kongresa laikā EMPA biedriem un
kongresa novērotājiem tika piedāvāta
iespēja piedalīties Slovēnijas aizsardzī-
bas ministra preses konferencē. Slovē-
nijas aizsardzības ministrs Karls
Viktors Erjavecs (Karl Viktor Erjavec) at-
bildēja uz dažādiem EMPA kongresa
dalībnieku jautājumiem par bruņoto
spēku transformāciju, Eiropas Savienī-
bas aizsardzības iniciatīvām, Slovēnijas

EMPA kongress 2007

EMPA kongresa dalībnieki pirms Eiropas militārās preses izstādes atklāšanas Slovēnijas
Aizsardzības ministrijā.

Slovēnijas Aizsardzības ministrijas valsts
sekretārs Franci Žnidaršičs (Franci Žnidaršič)
uzrunā kongresa dalībniekus Eiropas mili-
tārās preses izstādes atklāšanā.

Imitētajā Slovēnijas bruņoto spēku militārajā bāzē.
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nostāju un redzējumu Kosovas jautā-
jumā, civilmilitāro sadarbību.

Viena no kongresa norises dienām
pilnībā tika veltīta oficiālajai EMPA sa-
nāksmei. Šā gada sanāksme īpaši iezīmē-
jās ar organizācijas jaunās valdes vēlēša-
nām. EMPA valdes maiņa notiek ik pēc
četriem gadiem. Līdz šim četrus gadus
EMPA prezidents bija Norvēģijas pārstā-
vis Tūrs Eigils Stūrdāls, bet kopš šā gada
asociāciju vadīs Austrijas pārstāvis Jergs
Ašenbrenners (Jörg Aschenbrenner).

Latvijai šīs vēlēšanas bija īpaši no-
zīmīgas, jo Latvijas pārstāve EMPA
valsts aģentūras «Tēvijas sargs» direk-
tore un militārā žurnāla «Tēvijas
Sargs» galvenā redaktore Līga Lakuča
tika ievēlēta pirmās EMPA viceprezi-
dentes amatā un turpmākos četrus ga-
dus piedalīsies EMPA valdes darbā.

Kopumā var uzskatīt, ka Latvijai,
kas šajā organizācijā tiek pārstāvēta no
2003. gada, šā gada EMPA kongress ir
negaidīti veiksmīgs arī tāpēc, ka EMPA
valde pieņēma lēmumu nākamā gada
kongresa organizāciju uzticēt mūsu
valstij.

Lai gan Latvija EMPA ir pārstāvēta
salīdzinoši neilgu laiku, tā ir aktīvi
darbojusies un nesusi ieguldījumu or-
ganizācijas attīstībā. Pēc valsts aģentū-
ras «Tēvijas sargs» organizētā Baltijas
valstu militāro mediju semināra, kurš
norisinājās Rīgā 2006. gadā un kurā
piedalījās arī šobrīd jau bijušais EMPA
prezidents Tūrs Eigils Stūrdāls, EMPA
šā gada kongresā ar prieku uzņēma Lie-
tuvas un Igaunijas militāro mediju pār-
stāvjus. Pēc valsts aģentūras «Tēvijas
sargs» pārstāvju aktīvās dalības 60. re-
zerves virsnieku konfederācijas (CIOR),
61. medicīnas rezerves virsnieku kon-
federācijas (CIOMR) un Nacionālo re-
zerves spēku komitejas (NRFC) kon-
gresa ietvaros notiekošajā militāro
plašsaziņas līdzekļu redaktoru semi-
nārā, kurā kā viena no tēmām tika ap-
spriesta Eiropas Militārās preses
asociācijas darbība, EMPA kongresā
Slovēnijā piedalījās arī CIOR Kanādas
prezidentūras pārstāvis kapteinis
Marks Žils (Mark Giles), kas informēja
asociācijas dalībniekus par dalības iespē-
jām 2008. gada CIOR kongresā Turcijā.

Jaunu biedru piesaistes, jaunu ak-
tivitāšu iniciēšanas, kā arī jaunu mūs-
dienīgu komunikācijas metožu izman-
tošanas jautājumi bija apaļā galda, ku-
rā piedalījās visi kongresa dalībnieki,
darba kārtībā. Šajā diskusijā izkristali-
zējās vairāki jauni uzstādījumi. EMPA
vienmēr ir bijis pamats ļoti labām

sadarbības iespējām un kontaktu vei-
došanai, bet šie starpvalstu sadarbības
procesi būtu jāpadara daudz ātrāki un
ērtāki, ko varētu izdarīt, attīstot EMPA
mājaslapu un veidojot to kā Eiropas
preses militāro materiālu — fotogrāfi-
ju un rakstu — datu bāzi.

EMPA viceprezidente Līga Lakuča
nāca klajā ar ideju par EMPA gada bal-
vas ieviešanu, kas būtu labs veids, kā
aktivizēt militāros žurnālistus, ļaut vi-
ņiem parādīt savas prasmes un, pro-
tams, sniegt novērtējumu militāro
žurnālistu darbam visas Eiropas līme-
nī. Kā vēl viens aktuāls jautājums tika
izvirzīta dažādu citu aktivitāšu plāno-
šana EMPA ietvaros. Šobrīd asociācijas
aktivitātes noris tikai vienu reizi
gadā kārtējā konferencē, bet EMPA
kā militāro preses izdevumu, redak-
toru un žurnālistu kopienai būtu jā-
attīsta dažādas cita veida aktivitātes,
piemēram, kopēja dalība starptautis-
kos pasākumos, mācībās, braucieni
uz miera nodrošināšanas misiju rajo-
niem, lai veidotu dažādas militāras
publikācijas.

EMPA 2007. gada kongress Slovē-
nijā bija tikai iesākums diskusijai par
militārās žurnālistikas izaicinājumiem
un iespējām 21. gadsimtā, un cerams,
ka EMPA 2008. gada kongresā Latvijā
šīs diskusijas turpināsies un rezultēsies
noteiktos uzstādījumos un tālākās
vadlīnijās.

EMPA valde asociācijas 2007. gada sanāksmes
atklāšanā gatavojas jaunās valdes vēlēšanām.

Jaunievēlētā EMPA valde. No kreisās — EMPA ģenerālsekretārs pulkvedis Karls Heincs
Leitners (Karl-Heinz Leitner), pirmā viceprezidente Līga Lakuča, prezidents pulkvedis Jergs
Ašenbrenners, otrais viceprezidents pulkvežleitnants Džons Dērnins (John Durnin) un
finansists Žans Pols Gidī (Jean-Paul Gudit).

Slovēnijas aizsardzības ministrs Karls Vik-
tors Erjavecs, EMPA šā gada kongresa orga-
nizācijas komitejas priekšsēdētājs Romans
Brics (Roman Bric) un EMPA jaunais prezi-
dents pulkvedis Jergs Ašenbrenners preses
konferencē.
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Ilze Lavrinoviča
Foto — Normunds Mežiņš.

28. septembra pēcpusdienā Naci-
onālajā aizsardzības akadēmijā (NAA)
notika jaunākā štāba virsnieka kursa
izlaidums. Šis kurss mācības sāka 11.
jūnijā, un pēc četru mēnešu ilga mācī-
bu procesa to absolvēja 29 Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) virsnieki. Viņi
šajā laikā ieguva zināšanas par starp-
tautisko un nacionālo drošību un NBS
attīstības tendencēm. Kursantiem tika
sniegtas pamatzināšanas bataljona lī-
meņa vienības taktikā, dažādu kaujas
operāciju plānošanā un štāba procedū-
rās. Atšķirībā no iepriekšējiem jaunākā
štāba virsnieka kursiem šis bija papla-
šināts, jo tajā virsnieki apguva arī plā-
nošanas procesu un projektu īsteno-
šanu jomā, kas saistīta ar NBS vienību
sagatavošanu un dalību miera nodro-
šināšanas operācijās.

Svinīgās ceremonijas laikā kursa
absolventus sveica Nacionālo bruņoto
spēku komandieris brigādes ģenerālis
Juris Maklakovs. Viņš uzsvēra, ka
jaunākā štāba virsnieka kurss ir sva-
rīgs šo virsnieku turpmākajai karjerai.

J. Maklakovs savā runā atzīmēja, ka
katram karavīram ir svarīgas mācību
laikā gūtās zināšanas, bet reālu piere-
dzi karavīrs var iegūt tikai praktiskā
darbībā. Kursa absolventiem viņš no-
vēlēja nevis vieglu, bet grūtu dienesta
gaitu, kas palīdzētu viņiem iegūt lielā-
ku pieredzi un norūdīties.

Labākās sekmes
mācībās jaunākā štā-
ba virsnieka kursā
bija NBS Saeimas
un Valsts preziden-
ta drošības dienesta
operatīvās plānoša-
nas nodaļas priekš-
niekam virsleitnan-
tam Ilmāram Šep-

ko. Viņš dalījās iespaidos par jaunākā
štāba virsnieka kursā pavadīto laiku:

«Mācoties šajā kursā, ieguvu jau-
nas zināšanas, vispārēju priekšstatu par
situāciju bruņotajos spēkos un iepazinu
arī daudzus jaunus cilvēkus. Šis kurss
bija atšķirīgs ar to, ka pietiekami īsā
laikā mums dažādās militārās jomās
bija iespēja apgūt ļoti plašu informāci-
ju. Man pašam visnoderīgākā bija in-
formācija par štāba darbu. Vienībās
pilnā apjomā tas vēl tiek maz izman-

tots. Kursa laikā štāba darbu mēs ap-
guvām tā, kā tam vajadzētu būt. Tagad
man ir zināms paraugs, pēc kura jāvei-
do štāba darbs, un ir sapratne, kā to
pilnveidot.»

«Jau daudzus gadus strādāju štābā,
un man līdz šim pietrūka zināšanu
taktikas jautājumos. Kursa laikā mums
bija iespēja trenēties taktikas trenažie-
rī. Apguvām operāciju plānošanu un
plānošanas procedūras, iepazināmies
ar to, kā plānotās operācijas norit reāli.
Mācību laikā iegūtā informācija man
būs ļoti noderīga, piedaloties starptau-
tiskā operācijā. Man savās dienesta
gaitās nepietiek tikai ar teorētisko pie-
redzi, vēlos piedalīties kādā no miera
uzturēšanas misijām. Līdz šim gūto
militāro pieredzi vēlos reāli likt lietā
un turpināt sevi pilnveidot, pārbaudot
savas spējas reālā
darbībā,» «Tēvijas
Sargam» pastāstīja
NAA jaunākā štāba
virsnieka kursa ab-
solvente, NBS Ap-
vienotā štāba Stratē-
ģiskās plānošanas de-
partamenta kapteine
Anita Smirnova.

Grūtu dienestu un labu rūdījumu!

Jaunākā štāba virsnieka kursa absolventi.



T Ē V I J A S S A R G S N R . 1 0 , O K T O B R I S , 2 0 0 7

N A A

15

Ilze Lavrinoviča
Foto — Normunds Mežiņš.

28. septembra pēcpusdienā Naci-
onālajā aizsardzības akadēmijā (NAA)
notika rektora maiņas ceremonija.
Līdzšinējo NAA rektoru pulkvežleit-
nantu Gunāru Upīti nomainīja jaunais
rektors komandkapteinis Vladimirs
Dreimanis. Viņš šajā amatā ar Ministru
kabineta rīkojuma projektu tika ap-
stiprināts 25. septembrī. Ceremonijā
piedalījās Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) komandieris brigādes ģenerālis
Juris Maklakovs, spēku veidu un pa-
vēlniecību komandieri un akadēmijas
personālsastāvs.

Rektora maiņa notika saskaņā ar
pulkvežleitnanta G. Upīša izteikto vēl-
mi pilnveidot savu virsnieka karjeru,
piedaloties starptautiskajā misijā Ko-
sovā Latvijas kontingenta komandiera
un Multinacionālo spēku centra štāba
priekšnieka vietnieka apgādes jautāju-
mos amatā.

«No vienas puses, man šobrīd ir
skumji, ka jāatstāj Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijas koletīvs, ar ko kopā
esmu strādājis sešus gadus, bet vien-
laikus es vēlos pieņemt izaicinājumu,
kas man tiek piedāvāts. Vēlos apgūt ko
jaunu un pilnveidot sevi citā jomā,»
brīdi pirms rektora amata nodošanas
ceremonijas «Tēvijas Sargam» pastās-
tīja pulkvežleitnants Gunārs Upītis.
«Mēdz teikt, ka zem guloša akmens
ūdens netek. To attiecinu arī uz sevi.
Esmu šo amatu pildījis pietiekami ilgi,
un man ir pienācis laiks mainīt savu
nodarbošanos un rektora pienākumus
uzticēt citam cilvēkam. Akadēmijā pa-

vadītais laiks bija bagāts ar dažādiem
izaicinājumiem un notikumiem. Šajā
laikā notika NAA komandpakļautības
maiņa no Aizsardzības ministrijas uz
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,
akadēmijas un studiju programmu ak-
reditācija, jaunas izglītības koncepcijas
ieviešana. Šobrīd ir pienācis laiks stu-
diju programmu restrukturizācijai, bet
tas jau ir jaunā rektora uzdevums. Es-
mu pilnībā pārliecināts, ka akadēmiju
nododu drošās rokās. Pirmo reizi NAA
rektora amatā būs Jūras spēku pārstā-
vis, bet tieši tas vēlreiz apliecina mūsu
spēku veidu vienotību.

Ilgstoši strādājot vienā vietā, nemai-
not vidi, cilvēkam zūd svaigs skatījums
uz lietām un grūtāk ir radīt jaunas ide-
jas, tāpēc arī pieņēmu lēmumu mainīt
dienesta vidi un rektora pienākumus
nodot citās rokās. Turpmāk pildīšu
kontingenta komandiera pienākumus
Kosovā un Multinacionālo spēku cen-
tra štāba priekšnieka vietnieka pienā-
kumus. Esmu iepazinies ar virsnie-
kiem, ar kuriem kopā došos uz Koso-
vu, un pārliecinājos, ka viņi ir labi sa-
gatavoti un spēs izpildīt uzticētos
atbildīgos pienākumus. Manās dienes-
ta gaitās turpmāk būs daudz jaunu iz-
aicinājumu un jauna pieredze, bet
esmu pārliecināts, ka ar saviem pienā-
kumiem veiksmīgi tikšu galā.»

Pēc rektora maiņas ceremonijas
«Tēvijas Sargs» uz īsu sarunu aicināja

jauniecelto Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rektoru komandkapteini
Vladimiru Dreimani.

«Mani turpmāk sagaida jauni pie-
nākumi un jauni uzdevumi, turklāt
Nacionālo aizsardzības akadēmiju
pārņemu brīdī, kad gaidāmas būtiskas
pārmaiņas militārās izglītības jomā.
Akadēmijai ir dots uzdevums izstrā-
dāt bakalaura programmu un nodroši-
nāt kadetiem iespēju turpmāk mācīties
arī maģistrantūrā un doktorantūrā,»
pastāstīja komandkapteinis Vladimirs
Dreimanis. «Šobrīd mans uzdevums ir
izvērtēt sadarbību, kas NAA līdz šim
pastāvēja gan ar NBS spēku veidiem,
gan ar Mācību vadības pavēlniecību
un civilajām iestādēm. Tas ir pirmais
uzdevums, ko vēlos paveikt jaunajā
amatā.

Jebkuri jauni pienākumi ir izaicinā-
jums, un es labi saprotu, ka, vadot
augstskolu, ir par maz ar labu iepriek-
šējā darba pieredzi. Šajā darbā ļoti sva-
rīgs ir NBS komandiera un akadēmijas
personālsastāva atbalsts. Mūsu mērķis
ir Nacionālās aizsardzības akadēmijas
akadēmiskās izglītības un mācību sis-
tēmu pacelt vēl augstākā līmenī, un tas
prasīs daudz darba. Bez akadēmijas
kolektīva viens es nespētu paveikt to
darba apjomu, kas ir jāpaveic.

Mans militārais dienests sākās
1985. gadā, kad uzsāku mācības kara-
skolā. Pirmās reālās dienesta gaitas sā-
ku Jūras spēkos. Esmu bijis koman-
dieris uz krasta apsardzes un patruļ-
kuģiem, dienējis uz mīnu kuģiem. Trīs
gadus dienēju Latvijas NBS Jūras spē-
ku mācību centrā. Vēlāk dienēju NBS
štāba Stratēģiskās plānošanas departa-
mentā. Pēdējos četrus gadus pirms stā-
šanās rektora amatā biju aizsardzības
atašejs Dānijā, Norvēģijā un Īslandē.
Pildot rektora amata pienākumus, man
ļoti noderēs atašeja darba pieredze,
ko guvu, strādājot kopā ar ārzemju
kolēģiem.

Nacionālās aizsardzības akadēmi-
jas kolektīvam novēlu vienotību ne ti-
kai akadēmijas mērogā, bet justies arī
kā Nacionālo bruņoto spēku neatņe-
mamai sastāvdaļai, just atbildību par
katra uzdevuma izpildi, izmantojot
gan NAA resursus, gan piesaistot
jaunus cilvēkus. Katram kadetam ir
gods kļūt par virsnieku, un to arī vi-
ņiem visiem novēlu!»

Darbu sācis jaunais rektors

Pulkvežleitnants Gunārs Upītis saņem zie-
dus kā pateicību par NAA rektora amatā
pavadīto laiku.

Komandkapteinis Vladimirs Dreimanis.
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Ilze Lavrinoviča
Foto — Gatis Dieziņš.

11. oktobrī savu 15. gadadienu at-
zīmēja Jaunsardze. Šobrīd šī Aizsardzī-
bas ministrijas (AM) organizētā un
vadītā jauniešu kustība apvieno gan-
drīz 7000 jaunsargu vecumā no 12 līdz
18 gadiem. Kopš Jaunsardzes centra
darbības sākuma sadarbības līgumi
par interešu izglītības uzsākšanu mili-
tārajā jomā noslēgti ar 70 Latvijas izglī-
tības iestādēm.

Jaunsardze kā Zemessardzes (ZS)
jaunatnes organizācija tika izveidota
1992. gadā. Jaunsardzes darbību var
iedalīt divos posmos: pirmais posms ir
Jaunsardzes veidošana un attīstība Ze-
messardzes paspārnē, otrais posms —
Jaunsardzes reorganizācija 2003. gadā
un turpmākā attīstība Aizsardzības
ministrijas pakļautībā. Pārejot AM pa-
kļautībā, Jaunsardze zaudēja ciešo
saikni ar Zemessardzi, kas pastāvēja
līdz tam. Pēc reorganizācijas Jaunsar-
dzē bija tikai aptuveni 2500 skolēnu.
Patlaban Jaunsardzes centrs turpina
strādāt, lai atjaunotu un padarītu cie-
šāku saikni starp Jaunsardzi un Ze-
messardzes vienībām. Pēc 2003. gada
reorganizācijas Jaunsardzes centrs sa-
vas funkcijas uzsāka pildīt pilnvērtī-
gāk. Tas kļuva par atsevišķu iestādi ar
konkrētiem uzdevumiem, palielinājās
darbinieku skaits. Patlaban Jaunsar-
dzes centrā ir izveidojies neliels, bet
darbspējīgs štābs, kur katram ir uzticē-
ti savi konkrēti uzdevumi. Pēdējos ga-
dos ļoti uzlabojies Jaunsardzes mate-
riāli tehniskais nodrošinājums.

Jaunsardzes kustības pamatmērķis
nav sagatavot jauniešus dienestam
bruņotajos spēkos, bet gan iemācīt sko-
lēniem būt aktīviem savas valsts pilso-
ņiem, veidot viņos pilsonisku apziņu.

Jaunsardzes dzimšanas dienā zie-
dus pie Brīvības pieminekļa kopā ar
Jaunsardzes centra vadību nolika aiz-
sardzības ministrs Atis Slakteris un Li-
etuvas aizsardzības ministrs Jozs
Oleks, kas tobrīd atradās darba vizītē
Latvijā. Uz svinīgo pasākumu Rīgas
Latviešu biedrības namā pulcējās mi-
nistrs A. Slakteris, Nacionālo bruņoto
spēku vadība, Jaunsardzes centra bā-
zes skolu direktori, pašvaldību vadītā-
ji, Jaunsardzes sadarbības partneri un
citi viesi. Par godu Jaunsardzes 15. ga-
dadienai izdots fotoalbums.

Sveikt Jaunsardzes centru svētku
dienā bija ieradušies Gaisa spēku,

Zemessardzes, tai skaitā ZS 35. batal-
jona, Militārās policijas, Rekrutēšanas
un atlases centra, Latvijas olimpiskā
centra, Saldus rajona padomes, Latvie-
šu virsnieku apvienības, Vecpiebalgas,
Skaistkalnes un Šampētera vidussko-
las pārstāvji, skauti un gaidas, kā arī
pārstāvji no līdzīgām jauniešu militā-
rajām organizācijām Lietuvā un Igau-
nijā. Pasākuma dalībnieki noskatījās
koncertiestudējumu «Vēlais viesis» un
filmu par Jaunsardzi.

Paldies tika teikts tiem cilvēkiem,
kas bija klāt Jaunsardzes kustības dibi-
nāšanas brīdī.

Nacionālo bruņoto spēku koman-
dieris brigādes ģenerālis Juris Makla-
kovs, sveicot Jaunsardzi svētkos, at-
zīmēja, ka jau šobrīd Nacionālajos bru-
ņotajos spēkos dien daudzi karavīri,
kas pirmās karavīra iemaņas ieguvuši
Jaunsardzē. Viņš uzsvēra, ka Jaunsar-
dze ir kustība, kurā droši var ieguldīt,
jo ir zināms, ka tiks sagaidīti labi rezul-
tāti. Ministrs A. Slakteris savā uzrunā
izteica pateicību Jaunsardzes centram
un atzīmēja, ka šie cilvēki veic ļoti no-
zīmīgu darbu. Aptuveni 300 jaunsargi,
kas sanieguši pilngadību, ik gadu
kļūst par karavīriem, policistiem un
ugunsdzēsējiem. Viņš uzsvēra Jaun-
sardzes nozīmi jauniešu patriotiskajā
audzināšanā, jo Latvijai ir vajadzīga
patriotiska armija.

Šis bija Jaunsardzes jubilejas svinī-
bu pēdējais pasākums. Centrālais un
plašākais Jaunsardzes 15. gadadienai
veltītais pasākums bija Jaunsardzes 15.
salidojums, kas no 3. līdz 6. jūlijam no-
tika Preiļu rajonā, Jaunaglonā, un tajā
piedalījās aptuveni 1000 dalībnieku.

Jaunsardze atzīmē 15. gadadienu

Pie Brīvības pieminekļa ziedus nolika Lietuvas aizsardzības ministrs Jozs Oleks, Latvijas
aizsardzības ministrs Atis Slakteris un Jaunsardzes centra vadītājs majors Sergejs Čevers.
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— Kādi uzdevumi pašlaik ir vei-
cami Jūras spēkiem?

— Nosacīti Jūras spēku uzdevumus
mēs varam sadalīt divās daļās — naci-
onālā un starptautiskā līmeņa uzdevumi.

Nacionālā līmeņa uzdevumi:
� jauno «Imantas» klases kuģu sa-

ņemšana no Nīderlandes Karaliska-
jiem jūras spēkiem. Šajā gadā esam
saņēmuši jau 2 mīnu meklētājus ku-
ģus: M04 «Imanta» un M05 «Viesturs».
Esam veikuši to ieviešanu ierindā, lai
turpinātu Baltijas jūras attīrīšanu no
sprādzienbīstamiem priekšmetiem;

� zemūdens pretmīnu datu bāzes
pilnveidošana. Datu bāzei informāci-
jas apkopošanā un datu attēlošanā jā-
atbilst NATO datu bāžu kritērijiem;

� jauno patruļkuģu būve. Pašlaik
projekts tiek virzīts Ministru kabineta
apstiprināšanai. Jaunu patruļkuģu ie-
viešana dzīvē vistiešākajā veidā ietek-
mē Jūras spēku spējas veikt mūsu
ūdeņu aizsardzību, kā arī cilvēku mek-
lēšanu un glābšanu jūrā;

� jaunās Latvijas piekrastes Jūras
novērošanas sistēmas ieviešana 2009.
gadā. Ņemot vērā šo lielo izaicināju-
mu, kas jārealizē tuvāko gadu laikā,
mums ir pēc iespējas efektīvāk jāiz-
manto cilvēkresursi, jo personāla skait-
liskais pieaugums netiek plānots;

� infrastruktūras attīstība. Plāno-
tajām Liepājas Karostas kuģu piestāt-
nēm tiek meklēti finansējuma avoti.
Plānojot infrastruktūras sakārtošanu,
tiek domāts par dažādu militāro for-
mējumu — Jūras spēku mācību centra,
Militārās policijas, Zemessardzes, No-
drošinājuma pavēlniecības 1. reģionā-
lā nodrošinājuma centra — interesēm.

Starptautiskā līmenī mūsu Jūras
spēkiem ir veicami šādi uzdevumi:

� regulāra piedalīšanās NATO pa-
stāvīgās jūras pretmīnu vienības sastā-
vā. Tas Jūras spēkiem ir izaicinājums
gan personāla atlases un apmācības,
gan dažādu nodrošinājuma jautājumu
risināšanā;

� piedalīšanās Baltijas valstu sa-
darbības projektos, kā pirmo minot jau
desmit gadus darbojošos BALTRON
projektu;

� dalība dažādu pretmīnu darba
grupu un NATO standartizācijas gru-
pu sastāvos;

� personāla dalības nodrošināša-
na dažādos NATO štābos, piemēram,
Briselē un Nortvudā.

— Raksturojiet, lūdzu, personāl-
sastāva apmācības problēmas!

— Jūras spēkos kopā dien un strā-
dā 598 cilvēki, no kuriem 572 ir profe-
sionālā militārā dienesta karavīri, bet
26 ir civilie un militārie darbinieki.
Virsnieku apmācība ir daļēji sakārtota,
tā norit gan ārvalstu mācību iestādēs,

gan Nacionālajā aizsardzības akadē-
mijā, gan Latvijas Jūras akadēmijā.

Risināmo jautājumu priekšplānā
izvirzās instruktoru sagatavošana. Ir
nepieciešamība nodrošināt instrukto-
rus ar karjeras iespējām. Mēs sūtām in-
struktoru sastāvu apgūt apmācību
NBS instruktoru skolā, savukārt jūr-
niekiem nepieciešamo specializāciju
papildus apgūstot Jūras spēku mācību
centrā un Latvijas Jūras akadēmijā.

Instruktoru sastāva vājais punkts ir
angļu valodas prasmes līmenis. Praksē
ļoti spilgti ir pierādījies, ka valodas pras-
me ir ļoti nepieciešama, bet apgūtais lī-
menis — pagaidām nav pietiekams.
Valodas apguvi kavē jūrnieku dienesta
specifika, ne vienmēr instruktoru ir ie-
spējams atraut no tiešo dienesta pienā-
kumu pildīšanas uz kuģa, nosūtot uz
4 vai 6 mēnešu valodas kursiem.

— Vai Jūras spēki ir izjutuši pār-
maiņas, pārejot uz profesionālo mili-
tāro dienestu?

— Neapšaubāmi, vienu sistēmu
nomainot ar citu, ir nepieciešams zi-
nāms laiks, nosacīts pārejas posms. Ta-
gad izmantojam profesionālus un
motivētus jūrniekus.

— Kā jūs vērtējat sadarbību ar tu-
vākajiem kaimiņiem Baltijā?

— Šķiet, ka mūs vieno ne tikai teri-
torija, vēsture un jūra, bet arī kopējās
problēmas. Vajadzētu vairāk apvieno-
ties, veidojot lielos projektus. Nepie-
ciešams veikt kopīgās iegādes, apvie-
noties kuģubūves projektos vai veicot
ūdeņu uzraudzību. Maziem jūras spē-
kiem ir jāturas kopā. Tikai apvienojot
spēkus, varam kļūt stiprāki.

— Un nobeigumā — kāda ir jūsu nā-
kotnes vīzija par Latvijas Jūras spēkiem?

— Es domāju, ka nākotnē Jūras
spēku spējas būs adekvātas galvena-
jam uzdevumam — pretmīnu darbībai.
Turpināsies ūdeņu aizsardzība un
krasta apsardzes funkciju izpilde. Pie-
daloties NATO un Eiropas spēku vie-
nību sastāvā, kuģiem būs jādodas uz
tāliem punktiem, iesaistoties miera uz-
turēšanā un krīžu noregulēšanā.

Jūrnieki kā allaž ar optimismu stā-
jas pretī jauniem izaicinājumiem, kaut
arī darāmā vēl daudz.

Jūras spēki
nākotnē raugās optimistiski
Iveta Kraule,
Jūras spēku štāba preses un informācijas virsniece. Foto — Gatis Dieziņš.

Šā gada 10. jūlijā Rīgā notika BALTRON (Baltijas valstu mīnu kuģu eskadra)
komandieru maiņa. Tās laikā komandkapteinis Juris Roze savas pilnvaras nodeva
Igaunijas Jūras spēku pārstāvim komandkapteinim Andrejam Leitam. Komand-
kapteinis Juris Roze pašlaik ir Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandiera
pienākumu izpildītājs, Jūras spēku komandierim komandkapteinim Aleksandram
Pavlovičam uz mācību laiku atrodoties ASV.

Sarunā ar komandkapteini Juri Rozi izvaicāju viņu par jautājumiem, kas no-
zīmīgi Jūras spēkiem.
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Rīta stundā valmierieši varēja vē-
rot zemessargu gājienu, kas Sausze-
mes spēku orķestra izpildīto brašo
ritmu pavadībā izsoļoja cauri pilsētai.
Laukumā pie Valmieras kultūras nama
bija apskatāma Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) ZS vienību tehnika un

ekipējums. Rekrutēšanas un atlases
centra (RAC) stendā interesenti varēja
iegūt informāciju par militārās izglītī-
bas iespējām un dienestu bruņotajos
spēkos, bet Jaunsardzes stendā — par
iespēju darboties šajā Aizsardzības mi-
nistrijas vadītajā jauniešu kustībā. Kamēr
zemessargi sprieda par problēmām di-
enestā, pilsētas iedzīvotāji laukumā
pie Valmieras kultūras centra vēroja
deju grupas «Bramaņi» uzstāšanos un
klausījās ZS 52. kājnieku bataljona vo-
kālā ansambļa «Junda», ZS 51. kājnie-
ku bataljona vīru vokālā ansambļa un
ZS 56. kājnieku bataljona mūzikas gru-
pas «Latgales dāmu pops» priekšne-
sumus. Zemessargi šajā dienā prata ne
tikai labi pastrādāt, apspriežot Zemes-
sardzes nākotni, bet arī radīja svētkus
Valmieras iedzīvotājiem.

Pirms konferences zemessargus
uzrunāja aizsardzības ministrs Atis
Slakteris, NBS komandieris brigādes
ģenerālis Juris Maklakovs, Zemessar-
dzes komandieris pulkvedis Juris Bez-
zubovs un Valmieras pilsētas pašval-
dības domes priekšsēdētājs Inesis Bo-
ķis. NBS komandieris savā uzrunā at-
zina, ka Zemessardzes iepriekšējā

konference pierādīja to, ka šādos pasā-
kumos dzimst vislabākās idejas, bet
Zemessardzes komandieris pulkvedis
J. Bezzubovs aicināja konferences lai-
kā pārrunāt dienestā aktuālos jautāju-
mus, kas prasa risinājumu.

Konferences darbs tika organizēts
trīs grupās. Pirmās grupas tēma bija —
Zemessardzes attīstības perspektīvas,

Zemessargi tiekas Valmierā
Ilze Lavrinoviča
Foto — Gatis Dieziņš.

6. oktobrī Valmierā pulcējās zemessargi no visiem Latvijas novadiem. Pavi-
sam kopā 652 zemessargi un profesionālā dienesta karavīri piedalījās Zemessar-
dzes (ZS) otrajā konferencē, lai pārrunātu gada laikā paveikto un apspriestu
problēmas dienestā. Pirms gada pirmā ZS konference notika Jelgavā.

Zemessargi devās gājienā cauri Valmierai.

ZS komandieris pulkvedis Juris Bezzubovs
uzrunāja konferences dalībniekus.

Ministrs Atis Slakteris apmeklēja RAC stendu.
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otrās — Zemessardzes apgādes un no-
drošinājuma aspekti, trešās — Zemes-
sardzes veterānu uzdevumi un ieguldī-
jums jauniešu iesaistīšanā Zemessar-
dzē.

Gada laikā kopš Zemessardzes pir-
mās konferences ir notikušas daudzas
būtiskas pārmaiņas. Pats galvenais —
vairs nav obligātā militārā dienesta.
Uzsākta zemessargu sagatavošana da-
lībai starptautiskās operācijās. Mācību
un dienesta izpildes laiks, par kuru iz-
maksā kompensāciju, no 10 dienām
pagarināts līdz 30 dienām. Atcelta li-
kuma norma par zemessargu pāreju
uz veterānu vienībām 55 gadu vecu-
mā. Šie bija jautājumi, kuri tika aktu-
alizēti pirmās Zemessardzes
konferences laikā un tagad jau ir atrisi-
nāti. Izstrādāts Zemessardzes vidējā

termiņa attīstības plāns 2008.—2011.
gadam, kā arī ZS infrastruktūras attīs-
tības plāns. Starplaikā starp pirmo un
otro Zemessardzes konferenci tapusi
krīzes reaģēšanas operatīvā plāna ZS
sadaļa, uzsākta arī nodrošinājuma ba-
taljona izveide. Būtiski izdevies mainīt
Zemessardzes personālsastāva vecuma
struktūru. Zemessargu rindās stājas ar-
vien vairāk jauniešu. Ņemot vērā to, ka
ir izveidots 3. Zemessardzes novads,
veikta arī ZS vienību atbildības pārda-
le atbilstoši jaunajai atbildības teritori-
jai.

Darāmā arī vēl ir daudz. Diskusiju
laikā zemessargi runāja par apmācību
sistēmas pilnveidošanu un darba orga-
nizācijas jautājumiem, par nodrošinā-
jumu ar bruņojumu un datortehniku,
par kompensāciju izmaksas termiņiem
un kārtību, par jauniešu piesaisti Ze-
messardzei, par attiecībām ar darba
devējiem, kuri ne vienmēr ir saprotoši,
ja zemessargam dienesta pienākumu
dēļ ir jākavē darbs, un par nodrošinā-
juma bataljona izveides nepieciešamī-
bu. Aizvien aktuāls ir jautājums par
zemessargu personisko ieroču statusa
noteikšanu. Šis jautājums tika izvirzīts
jau pirmajā ZS konferencē, ir uzsākta
šīs problēmas risināšana, un patlaban
turpinās viedokļu saskaņošana starp
Valsts policiju, kuras kompetencē ir ie-
roču uzskaite, un Zemessardzi. Zemes-
sargi runāja arī par nepiecieša- mību
segt transporta izmaksas.

Konferences otrajā daļā NBS No-
drošinājuma pavēlniecības komandie-
ris pulkvežleitnants Sandris Brālēns
pasākuma dalībniekiem pastāstīja par
jaunajiem NBS karavīru lauka formas
tērpiem, to funkcionalitāti un pielieto-

jumu. S. Brālēns, detalizēti stāstot par
formas tērpiem, uzsvēra, ka Latvija ir
otrā valsts pasaulē pēc ASV, kurā kar-
avīri ir nodrošināti ar tik augstas kval-
itātes apģērbu. Tas ir apliecinājums
tam, ka valstij rūp, kā jūtas karavīri.

Pasākuma turpinājumā ar Zemes-
sardzes komandiera pavēli 17. pretgai-
sa aizsardzības bataljona štāba virsser-
žants Georgs Minde tika apbalvots ar
ZS augstāko apbalvojumu — Zemes-
sardzes nopelnu zīmi «Par tēvu zemi
un brīvību», bet 2. Zemessardzes no-
vada komandieris pulkvedis Jānis
Hartmanis saņēma Zemessardzes ko-
mandiera apbalvojumu — 1. pakāpes
goda zīmi «Par kalpošanu tautai un
Latvijai». Zemessardzes konferences
laikā apbalvojums par personīgo ieg-
uldījumu karavīra tēla popularizēšanā
un sakarā ar ansambļa 10 gadu jubile-
ju tika piešķirts arī ZS 52. kājnieku ba-
taljona vokālā ansambļa «Junda»
desmit dalībniekiem.

Konferences noslēgumā aizsardzī-
bas ministrs A. Slakteris uzsvēra, ka šis
pasākums ir svarīgs, jo rada iespēju ze-
messargiem kopīgi apspriest dienesta
problēmas, varbūt pateikt arī kādu
skarbāku vārdu, bet galvenais — ir ie-
spēja kopīgi meklēt risinājumu. ZS ko-
mandieris pulkvedis J. Bezzubovs
atzīmēja, ka viņam kā ZS komandie-
rim ir būtiski uzklausīt zemessargus,
dzirdēt viņu viedokli, lai apzinātu ba-
taljonos aktuālās problēmas un meklē-
tu tām risinājumu. Viņu iepriecināja tas,
ka sarunas šīs konferences laikā notika
daudz konstruktīvāk un lietišķāk.

«Turpiniet dienestu ar tādu pašu
pārliecību kā līdz šim! Ticiet tam, ko

darāt!» konferences noslēgumā novē-
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Konferences norises laikā.

Valmierieši varēja apskatīt Zemessardzes
rīcībā esošo tehniku.

Pasākuma dalībniekus izklaidēja deju kopa
«Bramaņi» un Sauszemes spēku orķestris.
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Par 19. bataljona zemes-
sargu māku svinēt svētkus un
arī par viņu dienesta ikdienu
«Tēvijas Sargam» pastāstīja
bataljona komandieris majors
Valentīns Toleiķis:

— Šogad 16. gadadienu
svin visa Zemessardze un kā
viens no Zemessardzes batal-
joniem savu dibināšanas dienu atzīmē-
ja arī 19. bataljons. Šogad nolēmām
lauzt tradīciju un vienības pastāvēšanas
gadadienu svinēt sportiski, sarīkojot
bataljona sporta svētkus. Mums ir ļoti
laba sadarbība ar Zaķumuižas pamat-
skolu, pavasarī kopā ar 3. Zemessar-
dzes novada štābu mēs rīkojām talku
skolas stadionā, tāpēc skola mums atļāva
šos sporta svētkus rīkot savā stadionā.

Zemessargi piedalījās rudens biat-
lonā, pārbaudīja spēkus un veiklību
virvju trases pārvarēšanā, šaušanā ar
arbaletu un cirvja mešanā. Atsevišķa
programma bija zemessargu sievām
un vēl cita — bērniem. Uzskatām, jo
stiprākas ir zemessargu ģimenes, jo
stiprāka ir Zemessardze! Zemessargu
dzīvesbiedres startēja tajās pašās dis-
ciplīnās, kurās piedalījās viņu vīri, ti-
kai ar atvieglotiem noteikumiem.
Bērni bija sadalīti dažādās vecuma
grupās. Vecākās atvases startēja kopā

ar saviem vecākiem, mazā-
kie — piedalījās virvju trasē,
no kastēm veidoja piramī-
das vai salika mozaīkas. Daži
pieaugušie mēģināja sacen-
sties ar bērniem mozaīkas
likšanā, bet viegli viņiem
negāja! Pasākuma noslēgu-
mā labākie sacīkšu dalībnie-

ki saņēma balvas.
Stiprā vēja dēļ pazuda elektrība,

bet mēs izlīdzējāmies ar ģeneratoriem,
un pasākums varēja turpināties. Droši
vien slikto laika apstākļu dēļ daudzi
zemessargi neieradās uz sporta spē-
lēm, bet tie, kas piedalījās pasākumā,
sportoja ļoti azartiski un solīja nākam-
gad līdzi noteikti aicināt arī citus batal-
jona zemessargus. Ceru, ka arī laika
apstākļi citugad šajā dienā būs labāki.

— Kādi ir 19. bataljona uzdevumi ?
— 19. bataljons tika dibināts 1991.

gada 2. oktobrī, un šobrīd tajā ir apvie-
nojušies vairāk nekā 800 cilvēki. Pirms
kāda laika Zemessardzes 19. bataljons
tika apvienots ar ZS 14. bataljonu. Pat-
laban 19. bataljonam ir ļoti interesants
laiks, jo gaidāma šīs vienības reorgani-
zācija un specializācija. Jau notiek
darbs, lai 19. kājnieku bataljonu pār-
veidotu par nodrošinājuma bataljonu.
Katrā Zemessardzes novadā būs pa
vienam šādam nodrošinājuma bataljo-
nam. 19. bataljona uzdevums pēc reor-
ganizācijas būs nodrošināt 3. Zemes-
sardzes novada bataljonus un Zemes-
sardzes štābu.

Bataljonā tiks izveidota vidējas
kravnesības transporta rota. Šādas vie-
nības izveide ir NATO prasība, jo Lat-
vijā ir jābūt transporta rotai, kas kā
uzņēmējvalsts sniegtu transporta pa-
kalpojumus sabiedrotajiem un arī no-
gādātu mūsu bruņoto spēku vienības
uz mācību vai starptautisko operāciju
rajonu. Izveidot šādu rotu būs viens no
galvenajiem topošā nodrošinājuma

bataljona uzdevumiem, bet tas nepavi-
sam nav viegls uzdevums. Lai to izpil-
dītu, bataljonam jāpiesaista atbilstoši
speciālisti, šoferi, kam ir C vai E kate-
gorijas autovadītāja apliecība, jāapmā-
ca darbam ar militāro transportu.
Zemessargu apmācību atbilstoši batal-
jona jaunajām funkcijām ceram uzsākt
jau nākamajā gadā.

Bataljona uzdevums ir sagatavot
izlūkvadu, kura sastāvā esošie karavī-
ri piedalīsies starptautiskās operācijās.
Plānota ir arī patruļrotas izveide, kura
daļēji pildīs Militārās policijas funkci-
jas. 19. bataljona apkalpes zona ir Rīga
un Rīgas rajons, tā ir ļoti plaša teritori-
ja, un nepieciešamības gadījumā rota
pildīs arī Militārās policijas funkcijas.

Zemessardzes štābu 19. bataljons
nodrošinās ar sakariem, par ko gādās
lauka sakaru vienība, bet apsardzes
vienība lauka apstākļos nodrošinās
štāba apsardzi.

19. bataljona uzdevums vēl aizvien
ir teritoriālā aizsardzība. Sadarbojoties
ar ZS 17. bataljonu, 19. bataljona uzde-
vums krīzes situācijās ir sniegt palīdzību
Inčukalna gāzes krātuves negadījuma
seku likvidācijā — nodrošināt teritori-
jas aizsardzību un sniegt palīdzību ie-
dzīvotājiem.

Bataljona gadadienas
svinības sportiskās noskaņās
Ilze Lavrinoviča
Foto — Gatis Dieziņš.

Zemessardzes (ZS) 19. bataljons 13. oktobrī atzīmēja bataljona pastāvēšanas
16. gadadienu. Zemessargus neizbiedēja nedz skaitlis 13, nedz vētra iepriekšējā naktī.
Vairāk nekā 200 karavīri pulcējās vienkopus, lai sportiskā noskaņojumā atzīmētu
bataljona jubileju. Kopā ar zemessargiem svētkus svinēja arī viņu ģimenes.

Cirvja mešanas sacensībās.

Soli pa solim...
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Mēs turpinām sadarboties ar Jaun-
sardzes centra Rīgas novadu un batal-
jonā organizējam jaunsargu apmācību.
Iecerēts, ka tuvākajos gados 19. batal-
jona teritorijā tiks izveidots jaunsargu
apmācības poligons, kur Rīgas skolēni
varēs apgūt jaunsargiem nepiecieša-
mās prasmes un iemaņas. Šis poligons
kā mācību vieta būs noderīgs arī batal-
jona zemessargiem.

— Kā laika gaitā ir mainījušies
bataljona uzdevumi?

— ZS 19. un 34. artilērijas bataljons
bija vieni no pirmajiem, kas tika izvei-
doti drīz pēc Zemessardzes dibināšanas
1991. gadā. 19. bataljona sākotnējie uz-
devumi bija nodrošināt sabiedrisko
kārtību, veikt policijas un apsardzes
funkcijas. Vēlāk bataljona funkcijas
mainījās, un mūsu uzdevums jau bija
teritoriālā aizsardzība. Zemessargiem
vajadzēja nodrošināt aizsardzību Rīgas
HES un Inčukalna gāzes krātuvei, veikt
transporta regulēšanu. Pēc iestāšanās
NATO bataljona uzdevums ir kolektīvā
aizsardzība. Šobrīd, kad pabeigta pār-
eja no obligātā militārā dienesta uz pro-
fesionālo dienestu, Zemessardze ir tas
spēks, kas atbalsta profesionālo armiju.

Tagad atkal esam pārmaiņu priekšā,
un jau aptuveni gadu strādājam, lai
19. kājnieku bataljonu pārveidotu par
nodrošinājuma bataljonu. Bataljona te-
ritorijā tiks uzbūvēta autotransporta
stāvvieta un jaunas noliktavas, kā arī
veikti citi mūsu 10 hektāru plašās teri-
torijas iekārtošanas darbi. Bataljonu
plānots nodrošināt ar atbilstošu trans-
portu. Zemessargi kopā ar ugunsdzē-
sējiem piedalās kūlas un mežu uguns-

grēku dzēšanā, tāpēc plānots uzlabot
tehniku, lai tā būtu piemērota uguns-
grēku dzēšanas darbiem.

— Kā jūs vērtējat bataljona saga-
tavotības līmeni?

— Man kā komandierim ir gandarī-
jums, ka mēs spējam izpildīt visus ba-
taljonam uzticētos uzdevumus. Viens
no svarīgākajiem uzdevumiem visiem
bruņotajiem spēkiem un zemessargiem
bija NATO samita drošības pasākumu
nodrošināšana. 19. bataljonam bija jā-
apsargā teritorija lidostas rajonā. Prie-
cēja tas, ka zemessargi samita dienās
ieradās kuplā skaitā un apzinīgi pildī-
ja savus pienākumus, neņemot vērā
problēmas ar darba devējiem. Pateico-
ties zemessargu atsaucībai, mēs varē-
jām veiksmīgi izpildīt visus uzticētos
uzdevumus.

Vislabāk sagatavotā vienība mūsu
19. bataljonā ir izlūkvads, jo šo karavī-
ru apmācībai paredzēts visvairāk lai-
ka. Labs sagatavotības līmenis ir arī
visiem citiem bataljona karavīriem.

Zemessargu vidū ir daudzi virsnie-
ki, tāpēc mums ir radusies doma izvei-
dot bataljonam savu štābu. Nākamajā
gadā esam iecerējuši sarīkot kopīgas
mācības profesionāļiem un zemessar-
giem, un domāju, ka šo mācību laikā
notiks vērtīga pieredzes apmaiņa.

Zemessardzē ļoti svarīga ir katra
zemessarga aktivitāte un vēlme darbo-
ties. Ļoti aktīvi dienestā iesaistās Inču-
kalna, Carnikavas, Salaspils, Siguldas
un citi zemessargi. Laba sadarbība ba-
taljonam izveidojusies ar Salaspils,
Stopiņu, Ādažu, Inčukalna un Ropažu
pašvaldību. Zemessargi pašvaldībām

palīdz ugunsgrēku dzēšanā un citu ne-
gadījumu seku likvidēšanā. Sadarbībā
ar Ropažu pašvaldību tika sarīkotas kopī-
gas pašvaldības policijas, ugunsdzēsēju
un zemessargu mācības. Priecājamies, ja
zemessargus pašvaldības atceras ne
tikai krīzes situācijās, bet arī ikdienā.

Ārējie procesi ietekmē arī bataljona
ikdienu. Ir zemessargi, kas uz laiku ap-
tur darbību vienībā, jo dodas labākas
peļņas meklējumos uz citām valstīm,
bet bataljona rindas tomēr turpina
augt. Šogad 19. bataljona rindas ir pa-
pildinājuši seši sportiski karavīri, kas
jau pārstāv bataljonu starptautiskās
karavīru spēlēs.

— Kuri brīži, pildot komandiera
pienākumus, jums līdz šim ir sagādā-
juši visvairāk gandarījuma?

— Gandarījumu un prieku sagādā
jebkurš uzdevums, kuru ir izdevies
veiksmīgi izpildīt. Gandarījumu sniedz
tas, ka bataljona zemessargi spēj palī-
dzēt iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā
piedalījāmies ugunsgrēku dzēšanā pie
Sužiem un citviet, sniedzām nopietnu
atbalstu. Zemessargi nebaidās no grū-
tībām. Gandarījums ir arī tad, kad ka-
ravīri paši piesakās uz kursiem, vēlas
mācīties un pilveidot savas zināšanas
un iemaņas. Katrs zemessargs vēlas sa-
just, ka ir vajadzīgs bruņotajiem spē-
kiem. Prieks arī par to, ka mūsu rindās
stājas jauni cilvēki.

Ne tikai 19. bataljona karavīriem, bet
visiem zemessargiem novēlu darīt visu,
lai Zemessardze pastāvētu un augtu, lai
Zemessardze turpinātu būt aktīva vie-
nība, kas sniedz atbalstu iedzīvotājiem,
profesionālajai armijai un valstij!
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Klajā nākusi kārtējā, pēc skaita jau astotā Latvi-
jas Kara muzeja gadagrāmata — zinātnisko rakstu
krājums. Šogad krājumā ievietotas gan pašmāju,
gan ārzemju vēsturnieku publikācijas: Ķīmisko ie-
roču izmantošana un latviešu strēlnieki 1917. gada
Ziemassvētku kaujās (D. Dedumietis); Gatavoša-
nās Liepājas aizstāvībai 1919. gada rudenī. Ko par to
vēsta Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti
(B. Ekmane); Igaunijas Neatkarības karš un Krievi-
jas Pilsoņu kara Petrogradas fronte (K. Brigemans,
Vācija); Latvijas valsts politikas izstrāde prostitūcijas jautāju-
mā 1919.—1921.: Latvijas armijas ietekme (I. Lipša); Polijas
internēto karavīru nodošana NKVD rīcībā Latvijā 1940. gadā
(A. Glovackis, Polija); Latvijas armijas artilērijas daļu integrā-
cija Sarkanās armijas 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā
1940.—1941. gadā (pēc Krievijas Valsts kara arhīva materi-
āliem) (A. Čapenko, Krievija); Latvijas Republikas tirdzniecī-
bas flote 2. pasaules kara sākumā (J. Siks); Nacionālās
pretošanās kustības apspiešana Baltijas valstīs un Rietumuk-
rainā 1953. gada vasarā — Berijas jaunais kurss (T. Tannbergs,

Igaunija); Vācu VI SS brīvprātīgo armijas korpusa
uzbrukums 1945. gada janvārī Kurzemē (V. Kuz-
mins); Latvijas Nacionālo partizānu apvienības at-
jaunošana un darbība (J. Maurītis); Lietuvas
militārās vēstures izpēte XX gadsimtā (J. Vaičeno-
nis, Lietuva); Somu militārā historiogrāfija pēc Otrā
pasaules kara (O. Silvenoinens, Somija); Latvijas ar-
mijas speciālo un tehnisko vienību krūšu nozīmes
(I. Zeltiņa); Vācijas policijas, ieroču SS atšķirības zī-
mes, ko lietoja latviešu karavīri 2. pasaules karā

(V. Kateriničs); 1917. gada februāra—oktobra notikumi armi-
jā 1. latviešu strēlnieku brigādes kauju žurnāla atspoguļoju-
mā (I. Krīgere); Virsaiša Viestura sardžu rotas 1950. gada
rīkojumi muzeja dokumentu kolekcijā (S. Baltiņa); Cēdelhē-
mas vēstules — ticība brīvai Latvijai (J. Āboliņa); A. Brenso-
na patšautenes liktenis (E. Gelderiņš); Zīmējumu un atmiņu
albumi Latvijas Kara muzeja krājumā (B. Brenča).

Interesenti izdevumu var iegādāties Latvijas Kara mu-
zeja kioskā.

Sagatavojis Juris Ciganovs, LKM direktora vietnieks.

Latvijas Kara muzeja VIII gadagrāmata
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Karavīram
dienestā ir jājūt perspektīva

— Kuri ir tie uzdevumi, pie kuru
risināšanas vēlaties ķerties vispirms?

— Bataljona pamatuzdevums ir iz-
pildīt tos uzdevumus, kurus mums
uzdod Sauszemes spēku brigāde. Sva-
rīgākais no tiem — mums ir jāsagatavo
vienība dalībai starptautiskā operācijā
Afganistānā.

Kopumā svarīgi ir bataljonā no-
komplektēt pilnas kaujas un atbalsta
rotas. Mums trūkst karavīru, un tas
nozīmē, ka bataljons nav spējīgs pilnī-
bā izpildīt visus tam uzticētos uzdevu-
mus. Ceru, ka algu reforma, kas stājās
spēkā no šī gada 1. septembra, sekmēs
jaunu karavīru pieplūdumu. Tiklīdz
bataljons būs nokomplektēts pilnā ap-
jomā, veiksim kolektīvo apmācību, un
tad savus uzdevumus mēs spēsim
veikt vēl sekmīgāk.

Ir jādomā par sadzīves apstākļu
sakārtošanu, dienesta vietas uzlaboša-
nu un atpūtas iespēju nodrošināšanu

militārajā bāzē. Bāzes teritorijā būtu
nepieciešams sporta komplekss ar tre-
nažieru zāli un citām sporta iespējām,
jāizveido karavīru klubs ar kafejnīcu,
kur karavīri vakaros varētu sanākt ko-
pā, skatīties televīziju vai rīkot citus at-
pūtas pasākumus. Karavīram ir sva-
rīgi redzēt, ka viņam tiks nodrošināti
labi dienesta apstākļi, un tad arī no vi-
ņa varēs prasīt pilnu atdevi. Šos jautā-
jumus nav iespējams atrisināt batal-
jona līmenī, par tiem šobrīd jau domā
un plāno augstāki štābi. Nacionālajos
bruņotajos spēkos taču dien profesi-
onāļi, tāpēc ir laiks mainīt domāšanu
un attieksmi pret karavīru un karavī-
ra dienesta apstākļiem.

Tālākajā nākotnē ir plānots uzsākt
mehanizāciju, un Sauszemes spēku
komandieris ir izteicis nodomu meha-
nizāciju īstenot tieši uz 2. kājnieku ba-
taljona bāzes. Tas nozīmē, ka bataljona
personālam būs liels izaicinājumus —

apgūt jaunu ekipējuma veidu — bruņu-
tehniku un jaunu bruņojumu, kā arī tak-
tiku. Bataljona karavīrus tad vairs ne-
varēs saukt par vieglajiem kājniekiem.

— Vai jūtaties pagodināts, ka tikāt
iecelts bataljona komandiera amatā?

— Esmu ļoti pagodināts ar to, ka
šobrīd esmu kļuvis par 2. kājnieku ba-
taljona komandieri. Vēl jo vairāk esmu
priecīgs, ka man tika uzticēts tieši 2.
kājnieku bataljons. Divus gadus, pil-
dot komandiera vietnieka pienāku-
mus, esmu šo bataljonu jau labi iepa-
zinis. Zinu šī bataljona kaujas spējas,
cīņas sparu un raksturu.

— Kā jūs raksturotu 2. kājnieku
bataljonu?

— Bataljons savus pienākumus
veic profesionāli. Štāba virsnieki un
vienības rotas sastāvā regulāri pieda-
lās starptautiskajās operācijās. Ik pa
laikam kāds virsnieks pamet bataljo-
nu, jo tiek nosūtīts pildīt dienesta pie-
nākumus štābos un citās augstākās
militārās vienībās, bet neatkarīgi no tā
bataljona kompetences līmeni cenša-
mies saglabāt labā līmenī.

— Ko bataljonā uzskatāt par pri-
oritāti?

— Pamatvērtība noteikti ir vienotī-
ba. Ja karavīrs domās tikai par sevi vai
arī tikai nodaļas, vada vai rotas līmenī,
tad mums noteiktos uzdevumus nespē-
sim izpildīt. Ir jādomā bataljona līmenī
kopumā un pat Sauszemes spēku brigā-
des līmenī. Karavīru terminoloģijā

Ilze Lavrinoviča
Foto — Gatis Dieziņš.

No 24. septembra par Sauszemes spēku 2. kājnieku bataljona komandieri
iecelts majors Viesturs Bubucis. Viņš šajā amatā nomainīja līdzšinējo bataljona
komandieri majoru Ilmāru Ati Lejiņu, kas dienestu turpinās Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) Apvienotajā štābā.

«Tēvijas Sargs» aicināja jauno bataljona komandieri majoru Viesturu Bubuci
uz sarunu un izvaicāja gan par jaunajiem dienesta pienākumiem, gan par bataljona
attīstības perspektīvām.

Bijušais 2. KB komandieris majors Ilmārs Atis Lejiņš sveic jauno komandieri majoru Vies-
turu Bubuci.
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runājot, ja mēs esam vienos ieraku-
mos, tad mums jābūt kopā arī ar 1. kāj-
nieku bataljonu. Mums ir jāstrādā
kopā un kopīgi jāpaveic uzdevumi.
Uzturēt bataljonā vienotību ir gan
mans uzdevums, gan arī rotu un vadu
komandieru uzdevums.

— Kādu jūs bataljonu vēlaties ie-
raudzīt pēc laika?

— Ļoti vēlos ātrāk sagaidīt to brī-
di, kad bataljons būs mehanizēts un at-
bilstoši apmācīts, kad pildīt kaujas
uzdevumus nosūtīs nevis atsevišķas tā
vienības, bet visu bataljonu. Mans un
laikam katra komandiera sapnis ir pil-
dīt uzdevumus kopā ar savu vienību.
Nevēlos nodarboties tikai ar bataljona
administrēšanu, bet kopā ar saviem
karavīriem vēlos piedalīties starptau-
tiskajās operācijās.

Bataljonā vienmēr ir un būs svarīgi
uzturēt un saglabāt augstu kompeten-
ces līmeni. Man kā komandierim ir jā-
domā par to, lai profesionāli un mo-
tivēti virsnieki un instruktori nevēlas
pamest dienestu. Jo prestižāks kļūs
virsnieka vārds un jo lielāka būs kon-
kurence uz virsnieku vietām un in-
struktoru sastāvu, jo labāk bataljonā
izdosies saglabāt profesionālo līmeni.
Prioritāte bataljonā ir kolektīvā apmā-
cība un kaujas spēju uzturēšana. Svarīgi
ir nodrošināt karavīrus ar mūsdienīgu
ekipējumu un bruņojumu, ar sekmīgai
mācību norisei piemērotiem mācību
poligoniem.

— Vai varētu būt sagaidāmas
izmaiņas pirmsmisijas apmācības
programmās?

— Pirmsmisijas apmācības pro-
grammas ir atkarīgas no tā, kādi uzde-
vumi karavīriem misijā ir jāpilda un
kādas kaujas spējas jāsasniedz. Ja ba-
taljonam ir noteikti jauni uzdevumi,
tad atbilstoši tiek mainītas arī mācību

programmas. Programmas nemitīgi
tiek uzlabotas un, ja nepieciešams,
mainītas. Mainās situācija starptautis-
kās operācijas rajonā, un šīm izmai-
ņām un notikumiem atbildības rajonā
ir jāpielāgo arī pirmsmisiju mācību
programmas.

— Cik sen jūs izšķīrāties par labu
dienestam Nacionālajos bruņotajos
spēkos?

— Tas bija 1991. gadā. Latvija ieguva
neatkarību, un arī man gribējās darīt ko
tādu, kas būtu nepieciešams atjaunota-
jai Latvijas valstij. Līdz tam strādāju
Valsts policijā Jūrmalā. Sāka veidoties
Zemessardze, un mēs, grupiņa policijas
darbinieku, pārgājām dienestā Zemes-
sardzē.

— Kādas bija jūsu turpmākās die-
nesta gaitas?

— Zemessardzē tiku iekļauts ātrās
reaģēšanas rotā, no kuras tika izveido-
ta speciālo uzdevumu vienība «Va-
nags». Tajā dienēju, sākot no grupas,
līdz pat kaujas komandas komandiera
amatam. Turpināju mācīties Policijas
akadēmijā un dažādos militāros kur-
sos. Ļoti vērtīgas man bija mācības kāj-
nieku virsnieku pamatkursā ASV 1997.
gadā un Baltijas aizsardzības koledžā
1999. gadā. Pēc koledžas beigšanas
dienēju gan Zemessardzes, gan NBS
štābā, vēlāk tiku nosūtīts uz Baltijas
aizsardzības koledžu par pasniedzēju.
Atgriežoties Latvijā, nonācu 2. kājnie-
ku bataljonā, kur pildīju bataljona ko-
mandiera vietnieka pienākumus. 2006.
gadā biju misijā Irākā, pildīju kontin-
genta komandiera pienākumus.

— Kam vēl komandierim bez mi-
litāri noteiktajiem reglamentiem, jū-
suprāt, ir jāpievērš uzmanība?

— Vienību saliedētība veidojas ne
tikai militāro mācību laikā, bet arī dau-
dzos citos neformālos pasākumos.

Komandierim ir jādomā arī par kara-
vīru iesaistīšanu sociālos pasākumos,
kur viņi cits citu var iepazīt citā aspek-
tā. Ja vienība ir saliedēta, komandierim
ar to strādāt un panākt sekmīgu uzde-
vumu izpildi ir daudz vieglāk.

— Vai jūs ar karavīriem veidojat
vairāk distancētas vai savējo attiecības?

— Tas ir atkarīgs no situācijas. Ja
pildām dienesta pienākumus, tad
starp mani un karavīriem pastāv tikai
komandiera un padotā attiecības. Ja
esam kādā sociālā pasākumā un ne-
esam formas tērpos, tad mūsu sarunas
var būt mazliet neformālākas, tomēr
tajās vienmēr tiek saglabāta robeža.

— Komandierim taču ir jābūt au-
toritātei un paraugam karavīru acīs...

— Vienību komandieri noteikti
cenšas pildīt uzdevumus tā, lai būtu
paraugs saviem padotajiem.

— Karavīra kaujas spējas ietekmē
ne tikai viņa militārā sagatavotība,
bet arī tas, kāds ir viņa emocionālais
stāvoklis.

— Karavīri ļoti atšķirīgi pārvar
emocionālo stresu. Vienam karavīram
grūtā brīdī atgūt emocionālo pašsajūtu
palīdz saruna ar kapelānu, cits dodas
pie psihologa, vēl kāds problēmas pār-
runā ar nodaļas vai vada komandieri
vai seržantu, citam karavīram pārdo-
mu brīdī palīdz viņam tuvo cilvēku
uzmundrinājums. Katram cilvēkam
var gadīties kādas nepatikšanas, un to
nevar neņemt vērā. Karavīrs, kas jūtas
slikti, arī savus dienesta pienākumus
nespēs pildīt pilnvērtīgi, un otrādi —
ja karavīrs ir apmierināts ar dzīvi, viņš
savus pienākumus veic ar daudz lielā-
ku atdevi. Dienestam bruņotajos spē-
kos karavīri tiek motivēti, informējot
viņus par bataljona plānoto izaugsmi.
Mēs stāstām, kad un kā tiks uzlaboti
karavīru sadzīves apstākļi, kad vienī-
bas paredzēts nodrošināt ar jaunāku
bruņojumu. Karavīriem, pildot dienes-
ta pienākumus, ir svarīgi sajust per-
spektīvas.

— Ko šobrīd vēlaties novēlēt
2. kājnieku bataljonam?

— Novēlu pacietību un izturību, jo
viegli nebūs! Ja jums būs pacietība, iz-
turība un griba labi pildīt kaujas uzde-
vumus un ikdienas darbus, tad batal-
jons sasniegs ļoti daudz. Es kā koman-
dieris viens bez karavīriem nespēšu
paveikt to lielo darba apjomu un uzde-
vumus, kas mums kopā ir jāpaveic.
Svarīga ir visas vienības saliedētība,
vienotība un griba. Tas palīdzēs mums
sasniegt patiešām labus rezultātus.
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Ēriks Jēkabsons,
Dr. hist. Foto — no Latvijas Valsts
vēstures arhīva fondiem.

Viens no visu laiku izcilākajiem lat-
viešu karavīriem neapšaubāmi ir ģene-
rālis Pēteris Radziņš, kura biogrāfija
vispārīgos vilcienos jau aplūkota mūsu
žurnālā (sk. 2005. gada 5. nr.). Taču
P. Radziņa karavīra karjera bija patiesi
izcila un viņa militārais talants neap-
šaubāms. Tāpēc ir vērts aplūkot viņa
karavīra gaitu sākumu, kurš sakrita ar
latviešu tautas ceļu uz savu neatkarīgu
valsti.

19. gadsimta otrajā pusē norisi-
nājās latviešu un igauņu tautu na-
cionālās konsolidēšanās process, kurš
galu galā abas tautas noveda pie
neatkarīgu valstu izveidošanās 1918.
gadā. Taču līdz tam bija jānoiet garš un
sarežģīts process. Tā dēvētajām zem-
nieku tautām bija pakāpeniski, sarež-
ģītā cīņā ar līdz šim pilnībā domi-
nējušajiem baltvācu muižniekiem, kā
arī šovinistiski noskaņotajiem krievu
ierēdņiem jāiekaro saimnieciskā, poli-
tiskā un sabiedriskā ietekme. Tas bija
izdarāms, vienīgi avien lielākam skai-
tam latviešu un igauņu iegūstot izglī-
tību un iekarojot stāvokli sabiedrībā.
Liela daļa no turību ieguvušajiem ātri
pārvācojās vai pārkrievojās, tomēr bija
vērojams arī neizbēgamais nacionālās
pašapziņas pieaugums.

Pastāvot ierobežotām iespējām
zemnieku dēliem tikt pie līdzekļiem
augstākās izglītības iegūšanai, 19. gad-
simta 70.—80. gados bija vērojams
vērā ņemams latviešu un igauņu
pieplūdums Krievijas armijas virsnie-
kus gatavojošajās junkuru skolās, kurās
mācību maksu pilnībā sedza valsts.
Vēlākajos gados šī tendence pastip-
rinājās.

Minēto ceļu gāja arī Pēteris Volde-
mārs Radziņš. 1880. gada 2. maijā
Vidzemes guberņas Valkas apriņķa
Lugažu pagasta «Jauvīndedžu» mājās
reliģiozā lauksaimnieka ģimenē dzi-
mušā P. Radziņa izglītošanās ceļš bija
tipisks tā laika saimnieka dēlam —
viņš gāja ganos, iemācījās lasīt mājās
kopā ar vecāko brāli, mācījās Lugažu

luterāņu draudzes skolā, Valkas pilsē-
tas skolā un Nelsona privātskolā šajā
pašā pilsētā uz vēlākās Latvijas un
Igaunijas robežas. Pēc tam viņš izlēma
iegūt virsnieka profesiju. Pirmais mē-
ģinājums iestāties armijā neizdevās, jo
16 gadus veco jaunekli neuzņēma
nepilngadības dēļ. Pēc divus gadus
ilgas zināšanu apguves mājās, vien-
laikus strādājot tēva saimniecībā, viņš
kopā ar kādu savu radinieku un sko-
las biedru devās uz Pleskavu, kur
kadetu korpusā nokārtoja armijas
brīvprātīgā (t. s. savvaļnieka) pārbau-
dījumu, kas deva tiesības uz zināmiem
atvieglojumiem kara dienestā, un
1898. gada 26. augustā kā ierindnieks
ar II šķiras brīvprātīgā tiesībām iestājās
Kalvarijā (Suvalku guberņā) dislocē-
tajā 112. Urālu kājnieku pulkā. Sep-
tembrī pulks no vasaras nometnēm
atgriezās kazarmās Kalvarijas pilsētā.
Atvieglojumi brīvprātīgajiem patiesi
bija ievērojami. Pulkā kopumā bija seši
savvaļnieki — divi latvieši (P. Radziņš
un vēl viens puisis; divi krievu
muižnieku dēli un divi igauņi no Vī-
landes apriņķa). Sākotnēji katrs tika
iedalīts savā rotā, un katram tika
ierādīta atsevišķa istabiņa ar zaldātu —
apkalpotāju. Pēc neilga laika visi seši
nokļuva mācību komandā. Kursa laikā
visi tika izvietoti vienā istabiņā un uz
visiem tika piešķirts viens apkalpotājs.
Mācību komandas kurss tika pabeigts
1899. gada aprīlī, sekoja praktiskās
šaušanas nodarbības un pārbaudījumi,
pēc tam mācību komandas kursu bei-
gušie savvaļnieki tika iedalīti rotās
(atkal ar atsevišķām istabiņām un ap-
kalpotājiem), bet tie, kuri gatavojās
iestāties junkurskolās, tika atbrīvoti no
dienesta pienākumu izpildīšanas, at-
ļaujot gatavoties iestājpārbaudījumiem.
Starp viņiem bija arī P. Radziņš un otrs
latviešu savvaļnieks.

Dažus mēnešus pēc dienesta sāku-
ma, 22. novembrī, P. Radziņš rakstīja
savam tēvocim, ka ir «ar savu dienestu
pilnīgi mierā». 24. decembrī — «Esmu
sveiks un vesels, un pilnīgi laimīgs, jo
par laimi sauc tādu stāvokli, kad cil-
vēks ar savu stāvokli un panākumiem
pilnīgi mierā.» Arī 28. decembra vēs-
tulē māsai P. Radziņš, kliedējot viņas

bažas par savu izvēli, rakstīja: «Tu par
daudz bēdājies par mani. Tas ir ne tikai
veltīgi, bet muļķīgi. Kāpēc Tev vajaga
bēdāties, kad es priecājos, jeb Tu ne-
gribi, ka manas cerības izpildās, jo
mani še nav neviens atdzinis, bet tā ir
mana vēlēšanās, un tas ceļš, pa kuru es
tagad iemu, iet uz manu nākotni, uz
manu, var pat teikt, laimi, jo citur
nekur, nekādā citā dzīvē es nebūtu tik
priecīgs. Kāpēc Tu bēdājies tik bērniš-
ķīgi, ja Tev tik es neesmu un cits viss Tev
ir tāpat kā agrāk, bet man ir pavisam
otrādi: es pats tik esmu tas pats, bet cits

viss man ir svešs un atņemts, un es
tādēļ nebēdājos, es jūtos tagad uz ceļa,
uz savas nākotnes ceļa, un tādēļ Tev
vajaga priecāties.» Ierindas dienests
Krievijas armijā nebija viegls, kaut arī
attieksme pret brīvprātīgajiem bija
samērā laba (P. Radziņš vēstulē māsai
raksta, ka «pret savvaļniekiem visi iz-
turas par visam citādi nekā pret vien-
kāršiem zaldātiem».). Tiesa, brīvā laika
ir maz, un vēstules var rakstīt pārsvarā
svētku dienās, kad nenotiek mācības:
«darba dienās ir ļoti maz laika». Tomēr
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Ģenerāļa Pētera Radziņa
karavīra gaitu sākums

Savvaļnieks Pēteris Radziņš 1899. gadā.
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dienesta grūtības, protams, lika sevi
manīt, un 1899. gada 27. februārī vēs-
tulē krusttēvam Ādamam Radziņam
Lugažu pagasta «Roņos» viņš tikai pa-
vēstīja, ka saņēmis atsūtītos trīs rubļus
(spriežot pēc konteksta, tā viņam kon-
krētajos apstākļos bijusi liela vērtība),
un minēja apstākli, ka 26.—27. februārī
ir «Svētā dienas», kuras krievi svēta gan-
drīz tāpat kā Ziemassvētkus. «Zaldāti,
neskatoties uz visu savu nabadzību un
trūkumu, piedzeras un apdzer pēdējos
grašus.» Daži vārdi par sevi: «Man iet
kā līdz šim, labi [..], pārmaiņas nekā-
das manā dzīvē tagad nav bijušas.
Nekāda strāpe līdz šim man vēl nav
uzlikta.»

Pēc viena gada dienestā — 1899.
gada 12. augustā jaunais karavīrs tika
komandēts uz 27. kājnieku divīzijas
štābu, kur sekmīgi nokārtoja iestāša-
nās pārbaudījumus Viļņas kājnieku
junkurskolā, un 1. septembrī viņš uz-
sāka mācības tās jaunākajā klasē. Jau
tā paša gada 18. decembrī viņš tika
paaugstināts dienesta pakāpē par jun-
kuru — jaunāko unteroficieri. P. Radziņš
pēc pirmā mācību gada beigšanas
1900. gada 29. maijā pēc paša vēlēšanās
«ģimenes apstākļu dēļ» tika atskaitīts
no junkurskolas un 31. maijā atgriezās
112. kājnieku pulkā Kalvarijā. Īstenība
gan bija prozaiskāka, turklāt tā aplie-
cina P. Radziņa spēju novērtēt savu
rīcību un saņemties pēc neveiksmēm.

1. jūnijā viņš rakstīja vecākiem: «Mīļie
vecāki! Man jāpaziņo Jums ļoti nelai-
mīgs atgadījums, kas ar mani notika.
Viss gāja labi, kā rakstīju, biju pārcelts
vecākā klasē. Sākās plānu ņemšana,
kas arī gāja labi, es ne tikai sev, bet arī
biedriem latviešiem palīdzēju. Vasaras
svētku pirmās dienas pēcpusdienā
gājām uz pilsētu, kur mani biedri par
plānu un arī agrāko palīdzību mani
pacienāja ar alu. [..] kad nonācu pie
dežurējošā oficiera, tad izrādījās, ka
esmu par kādām minūtēm nokavējis,
iesākās izskaidrošana, pie kam viņš
saoda alus smaku, ko deva zināt
priekšniecībai, par ko mani otru dienu
atskaitīja no skolas [..]. Nevainojiet
mani manas neuzmanības jeb trak-
lulības pēc, jo tas tā nav. Tas bija man
nolikts — tas nelaimes atgadījums, jo
to pašu dienu lielā puse junkuru at-
nāca ar alus smaku, bet man bija tā
nolemts. Es sevis pēc nebēdāju, jo tas
man būtu par mācību, bet tas, ka es
Jūsu apbēdinu, es nevaru izturēt, jo Jūs
no manis sagaidījāt tikai prieku, un
tam tā arī bija būt. Vispār jāsaka, ka
pēc Ziemassvētkiem mana laime un
mans harakteris lieliski griezās uz
slikto pusi — nezinu, kas tam par
cēloni bija, varbūt par maz Dievu
lūdzu, es nekad negribēju tādas bei-
gas, un ne tik mani biedri, bet arī sko-
las oficieri [domā], ka es pārāk bargi
sodīts, jo par visu gada būšanu jun-
kuru skolā man nebij sodu grāmatā
neviena rājiena, kad citam līdz 20 sodu
pierakstīti. Lai ir, kā būdams. Tas
Kungs ir devis, tas Kungs ir ņēmis, tā
Kunga vārds lai ir svētīts. Tagad esmu
pulka savvaļnieks. Vēlreiz saku, ka
mans liktens man neiet pie sirds, bet
Jūsu apbēdināšana. Ja Dievs palīdzēs,
viss var pārgriezties par labu, jo tiku
atskaitīts ar tiesību rudenī atkal ar ek-
sāmenu iestāties, un, tā kā biju jau
pārcelts vecākā klasē, tad varbūt atļaus
likt eksāmenu vecākā klasē, tas vēl nav
zināms. Var būt, ka tas viss pēc iznāks
par labu, un varbūt, ja Dievs palīdzēs,
būšu drīzāk par oficieri un iztaisīšu
sev spožāku nākotni nekā mani biedri,
jo pie ātras iešanas vienmēr krīt. Nav
jau nekas tik pārāk ļauns noticies;
vissliktākais, kas var iznākt, ir tas, ka
neatļauj vecākā klasē likt eksāmenu un
ir jāpaliek jaunākā. Tas jau nav tik bez-
gala ļauni, jo cik daudz savvaļnieku
katru gadu netiek cauri pie ieņemša-
nas un brauc otru gadu, un, sarēķi-
nājot manus gadus — esmu viens no
jaunākajiem, 1½ gada jaunāks par

Nikuli; skolā ir 28 gadus veci un tomēr
priecīgi. Otrkārt, ja Dievs palīdzēs, tas
var nenotikt un varu tikt ieņemts vecā-
kā klasē, tad bez Jūsu apbēdināšanas
man nekas nav noticies. Ir jāapmieri-
nās ar visļaunāko, arī ja jāpaliek otru
gadu jaunākā klasē.»

Pēc trīs mēnešiem, sākoties jaunam
mācību gadam (septembrī), P. Radziņš
pēc iestājeksāmena tika atkal uzņemts
savā, tagad jau vecākajā klasē, un no-
beidza skolu ar I šķiru (tātad ar izcilību)
1901. gada augustā. Junkurskolā viņš
bija mācījies un to beidzis kopā ar
vairākiem latviešiem (vismaz pieciem) —
vēlākajiem Latvijas armijas pulkve-
žiem Jēkabu Dombrovski un Pēteri
Silenieku, pulkvedi—leitnantu Mār-
tiņu Kadašu, 1905. gadā revolūcijas
apņemtajā Kaukāzā bojāgājušo pod-
poručiku Jāni Kirhenšteinu un kapeiņa
pakāpi Pirmajā pasaules karā sasnie-
gušo Pēteri Lubānieti.

1901. gada jūlijā viņš tika iedalīts
113. Staraja Rusas kājnieku pulkā, bet
5. augustā paaugstināts par podpra-
porščiku, 9. augustā ierodoties savā
pulkā. Tā paša gada 22. novembrī
P. Radziņu paaugstināja par podporu-
čiku, pārvietojot uz 24. Simbirskas
kājnieku pulku, kurš bija novietots
Ostrovā, Lomžas guberņā Polijā. Sākot-
nēji bija jaunākā virsnieka dienests
pulka 1. rotā. 1903. gada 14. maijā —
15. jūnijā viņš kopā ar pulka ierindas
karavīru komandu izgāja viena mēneša
apmācību sapieru dienestā 4. sapieru
brigādē.

Krievijas — Japānas karš
1904. gada beigās Tālajos Austru-

mos sākās Krievijas — Japānas karš un
ievērojams daudzums karaspēka, it
īpaši virsnieku, tika no Krievijas Eiro-
pas daļas komandēti uz vienībām,
kuras bija iesaistītas karadarbībā. Starp
minētajiem virsniekiem bija arī podpo-
ručiks P. Radziņš, kas 1905. gada
janvārī kā brīvprātīgais cauri Varšavai
un Viļņai tika komandēts Mandžūrijā
esošā krievu karaspēka virspavēlnieka
rīcībā. Virsnieka sirds bija nemierīga.
Caurbraucot Viļņai, 23. janvārī (v. st.)
rakstītajā vēstulē vecākiem viņš izteica
savu satraukumu par viņiem un Lat-
vijā notiekošo revolūciju: «Jūsu pusē
tagad nemieri ir, pie tam neesmu no
Jums jau sen ne kādas ziņas dabūjis»
(pēdējā vēstule no mājām bija saņemta
oktobrī). Februāra sākumā viņš iera-
dās Omskā un tika iedalīts 10. Sibīrijas
Omskas kājnieku pulkā.

V Ē S T U R E
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Pēteris Radziņš 1898. gadā.
Turpinājums nākamajā numurā.



8. daļa

G. Ādolfs

Mūsdienu izpratnē ložmetēja me-
hānismam kā klasiskam automātiskam
ierocim ir jānodrošina stobra pielādē-
šana, izmantojot iepriekšējā šāviena
pulvera gāzu enerģiju. Ievērojami retāk
ir sastopami automātiskie (pareizāk sa-
kot — kvaziautomātiskie) ieroči ar ārē-
jo spēka pievadu — elektrisku (tādi ir
mūsdienu mazkalibra aviācijas vai ku-
ģu lielgabali) vai manuālu. Pēdējā me-
tode bija aktuāla automātisko ieroču
vēstures pirmajos gadu desmitos —
19. gadsimta otrajā pusē.

Ieroču automātiskās darbības prin-
cipa realizēšanas prioritāte pieder angļu
izgudrotājam Henrijam Besemeram
(Henry Bessemer), kas 1854. gadā paten-
tēja automātisko lielgabalu. Taču tas
bija tikai eksperimentāls modelis. Pir-
mo kaujā izmantojamo konstrukciju
radīja amerikānis Ričards Dž. Gatlings
(Richard Jordan Gatling) Amerikas Sa-
vienoto Valstu pilsoņu kara laikā. Stās-
ta, ka Gatlings, pēc profesijas būdams
ārsts, šo izgudrojumu izdarīja humānis-
ma vārdā. Pilsoņu karā tikai sestā daļa
mirušo karavīru bija attiecināma uz pre-
tinieka darbības rēķina, pārējos pieveica
traumas un slimības. Gatlings iedomā-
jās — ja būtu ieroči, kas paveiktu sim-
tiem parasto karavīru darbu, tad cilvēku

armijā vajadzētu mazāk un upuru (pro-
tams, savējo vidū) arī būtu mazāk.

Acīmredzot Ričards Gatlings bija
talantīgs cilvēks, jo dažos mēnešos uz-
konstruēja savu revolverlielgabalu.
Pēc gabarītiem tas neatpalika no vieg-
lā lauka lielgabala, jo bija uzstādīts uz
artilērijas lafetes. Šķiet, ka Gatlings
idejas aizguva no tolaik jau pietiekami
populārās revolveru konstrukcijas. Ta-
ču revolverī rotēja tikai veltnis ar pat-
rontelpām, bet Gatlinga lielgabalā —
visu stobru bloks.

Seši 0.58 kalibra (0,58 collu jeb
14,73 mm) stobri bija jāgriež ar roktu-
ra palīdzību, lai pēc kārtas katrā no
tiem nonāktu patrona, aizslēgs noslēg-
tu patrontelpu, tiktu uzvilkts belzenis,
notiktu šāviens un tukšā čaulīte tiktu
izmesta no patrontelpas. Cik ilgi šāvējs
grieza rokturi, tik gara bija kārta. Šau-
šanas temps savukārt bija atkarīgs no
roktura griešanas ātruma. Pirmā seš-
stobru lielgabala maksimālais šaušanas
ātrums varēja sasniegt 200 šāvienus
minūtē. Vēlāk konstruktors izgatavoja
dažādu kalibru ieročus ar pieciem līdz
desmit stobriem.

ASV federālā valdība 1862. gadā
nolēma neiegādāties Gatlinga lielgaba-
lus kā pārāk smagus un nepārbaudī-
tus. Tikai viens no ģenerāļiem par savu
naudu nopirka divpadsmit ieročus,
kas kaujas laukā abu pušu karavīrus
šokēja ar savu iznīcināšanas spēju. To-
mēr pilsoņu kara laikā revolverlielga-
bali popularitāti neiemantoja; vistica-
mākais iemesls — tehniskā nepilnība
un biežās kļūmes, lai gan ir arī iespē-
jams, ka tradicionālā garā skolotie ko-
mandieri vienkārši nespēja novērtēt šo
ieroču potenciālu.

1871. gadā Gatlinga revolverlielga-
bals tika pieņemts britu armijas apbru-
ņojumā. Tajā pašā gadā Francija iepirka
25 lielgabalus, lai stātos pretī prūšu

iebrucējiem, taču ziņu par to kaujas va-
roņdarbiem nav.

Gatlinga lielgabali labi sevi parādī-
ja angļu kaujās pret zulusiem 1879. ga-
dā un pret ēģiptiešiem trīs gadus
vēlāk. Ēģiptē šos ieročus lietoja gan uz
zemes, gan uz kuģiem, gan dzelzceļa
platformām. Atbilstoši tā laika uzska-
tiem šāda slepkavošanas rīka izmanto-
šana pret baltās rases pārstāvjiem tika
atzīta par neētisku.

Līdz 19. gadsimta septiņdesmito
gadu beigām Gatlinga kompānija bija
apguvusi dažādu veidu revolverlielga-
balu ražošanu — uz lauka lafetēm, uz
grozāmbalstiem kuģiem un pat kamie-
ļu mugurām. 1882. gadā Aleksandrijas
ielās tika izmantoti britu flotes apbru-
ņojumā esošie desmitstobru revolver-
lielgabali, kas spēja izšaut 600 reizes
minūtē.

1876. gada 0.45 kalibra (11,43 mm)
piecstobru modelis pēc šaušanas tem-
pa jau līdzinājās mūsdienu ložmetē-
jam — 700 šāvieni minūtē. Ja rokturi
grieza īpaši enerģiski, tad uz neilgu
laiku varēja sasniegt pat apaļu skaitli —
1000 šāvienus minūtē.

Lai gan ideja bija jauna, 19. gadsim-
ta revolverlielgabali būtisku ietekmi
uz karaspēka taktiku neatstāja. Kāpēc?
Bez armiju līderu parastā konservatī-
visma bija vēl divas galvenās problē-
mas. Ieroča masa bija daudz par lielu,
lai tos varētu izmantot kājnieku ierindā.
Turklāt nekvalitatīvā munīcija bieži
izraisīja čaulīšu iesprūšanu, un tad viss
process apstājās. Tomēr revolverlielga-
bala konstrukcija bija veiksmīga,
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Ceļš līdz ložmetējam
19. gadsimts — militāri tehniskā revolūcija

Gatlinga
revolverlielgabals uz

artilērijas lafetes.

Gatlinga desmitstobru
revolverlielgabala mehānisma
uzbūve.

37 stobru Montiņī
mitraljēza.
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ja ņem vērā stobru dzesēšanas un līdz
ar to liela šaušanas tempa sasniegša-
nas aspektu. Ne velti 20. gadsimta ot-
rajā pusē bija vērojama šī konstruktīvā
principa atdzimšana jaunā tehnoloģis-
kā līmenī.

***
Eiropā automātisko ieroču attīstība

gāja savu ceļu. Pirmais tālaika tehno-
loģijām atbilstošais ātršāvējierocis —
mitraljēza (no franču vārda «mitral- le-
use» jeb karteča; līdzīga izcelsme ir arī
krievu nosaukumam «kartečņica») — ti-
ka izgudrots Beļģijā 19. gadsimta vidū.
Patiesību sakot, mitraljēza nebija auto-
mātiskais ierocis, tās darbības pamat-
princips bija aizgūts no viduslaiku
daudzstobru lielgabaliem. Tikai tagad
bija iespējams pielādēt visus stobrus
vienlaikus, turklāt no resgaļa puses ar
unitārām patronām.

Mitraljēzas galvenā oriģinālā deta-
ļa bija četrstūraina metāla aptvere ar
patronu ligzdām. To ielādēja ierocī no
augšas, piespieda stobra blokam un
varēja šaut — ar zalvi vai kārtām.

Beļģi Žozefa Montiņī (Joseph Mon-
tigny) ražotās mitraljēzas izmantoja vi-
sai ierobežoti — tikai dažos cietokšņos.
Visticamāk, iemesls bija tas, ka 37 stobru
modelis, neraugoties uz tam laikam ne-
lielo 11 milimetru kalibru, bija ļoti smags
(1800 kilogrami) un tā pārvietošanai bi-
ja nepieciešams sešu zirgu iejūgs.

Francijā pats imperators Napole-
ons III ieinteresējās par neredzēto iero-
ci. 1865. gadā Francijā tika uzsākta
savu mitraljēzu ražošana. Veršēra de
Refī (Verchere de Reffye) konstrukcijai
bija divdesmit pieci 13 milimetru stobri
un artilērijas lafete. Kopā ierocis svēra
gandrīz 800 kilogramus, un to pavilkt

spēja četri zirgi. Refī mitraljēza šāva ar
patronām, kas bija trīsarpus reizes spē-
cīgākas nekā franču vai prūšu armijas
standarta šauteņu munīcija. 50 gramus
smagā lode saglabāja savu efektivitāti
pat 3400 metru attālumā. Katrai Refī
mitraljēzai pienācās trīs patronu ap-
tveres — reglaments paredzēja, ka vie-
nai jābūt ielādētai, no otras ir jāatdala
čaulītes un trešā jāpielādē no speciālas
25 patronu kastes. Teorētiski šādā vei-
dā apkalpotas mitraljēzas šaušanas
tempam vajadzēja sasniegt 300 šāvie-
nus minūtē, taču praksē pat labi apmā-
cīta apkalpe spēja šajā laika sprīdī
izšaut 3—5 aptveres. Tātad pēc šauša-
nas tempa mitraljēza atpalika no Gat-
linga revolverlielgabala. Taču tā pār-
spēja to drošumā — ja kāda patrona arī
neizšāva, tam nebija lielas nozīmes.

Sākumā ar jaunā ieroča ražošanu
Francijai īpaši neveicās, jo armija
daudz naudas bija iztērējusi moderno
Šaspo šauteņu iegādei. Tad imperators
izdalīja līdzekļus no saviem slepena-
jiem fondiem, un, sākoties karam ar
Prūsiju, franču armijas rīcībā bija 190
mitraljēzas.

Taču franči pārcentās ar slepenību —
sākoties karam, apkalpes nebija apmā-
cītas un komandieri nezināja, ko ar
mitraljēzām darīt. Parasti tika izvēlēta
neatbilstoša šaušanas distance — ma-
zāka nekā artilērijai (tehnisku iemeslu
dēļ) un lielāka nekā šautenēm (baido-
ties no prūšu kājnieku uguns). Tādējā-
di, šaujot vienu divus kilometrus tālu,
praktiski nebija iespējams koriģēt ugu-
ni, jo 13 milimetru ložu trāpījumi ne-
bija novērojami. Protams, ja vien
nepaveicās trāpīt tieši vācu kājnieku ie-
rindā. Visā kara laikā ir atzīmēta tikai
viena epizode — kaujā pie Gravelotas,

kad mitraljēzu baterija krietni paplui-
nīja pretinieku.

Franču galvenā taktiskā kļūda bija
tā, ka viņi mitraljēzas centās izmantot
tradicionālā artilērijas manierē — ve-
selām baterijām un no liela attāluma.
Vācieši apšaudīja šīs pozīcijas ar saviem
Krupa tālšāvējlielgabaliem un tikai tad
sūtīja uzbrukumā kājniekus.

Jāsecina, ka mitraljēza bija tehnolo-
ģisks un taktisks strupceļš. Pirmā ātr-
šāvējieroča neveiksme kļuva par cēloni
tam, ka Francijā īsto moderno ložme-
tēju pieņēma apbruņojumā pašās 19.
gadsimta beigās.

***
Cita neautomātiskā ātršāvējierīce

bija zviedra Torstona Nordenfelda
1878. gadā izgudrotais mazkalibra liel-
gabals. Šī ieroča stobri bija izvietoti pa-
ralēli vienā plaknē. Virs tiem atradās
vertikāla magazīna ar atsevišķu patro-
nu rindu katram stobram. Kanonieris
šāva vienlaikus no visiem stobriem, ar
labajā pusē novietotu rokturu palīdzī-
bu nepārtraukti pārlādējot tos. Trīs-
stobru variants ļāva šaut ar tempu līdz
350 šāvieni minūtē.

Nordenfelda sistēmas ieroči bija
populāri flotēs gan dažādu kuteru ap-
bruņošanai, gan uz bruņukuģiem kā
pretabordāžas ieroči.

Mazāk pazīstami ir ASV armijas
virsnieka Viljama Gārdnera lielgabali,
kas darbojās pēc Nordenfelda princi-
pa. Šos ieročus britu armija labprāt iz-
mantoja līdz Maksima ložmetēja ievie-
šanai. To pozitīvās īpašības bija nelielā
masa un gabarīti — ierocis ar trijkāju
balstu un tūkstoš patronām svēra ma-
zāk par simt kilogramiem un to varēja
pārvadāt uz zirga muguras. Kā re-
dzams, Gārdnera «ložmetējs» jau bija
izmantojams nelielu kājnieku apakš-
vienību sastāvā.
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Nordenfelda 37 milimetru divstobru
lielgabals uz klāja grozāmbalsta.

Jūrnieku apkalpots
Gārdnera 1879. gada
parauga neautomātis-
kais ložmetējs.



***
Amerikānis (vēlāk britu pavalst-

nieks) Hairams Maksims (Hiram Maxim)
bija plaša profila izgudrotājs un biz-
nesmenis, taču pasaules slavu un pa-
matīgus ienākumus viņam deva lož-
metēja izgudrošana. Maksims bija pir-
mais, kam reāli izdevās pulvera gāzu
enerģiju izmantot nākamā šāviena no-
drošināšanai.

Pirmās ziņas par ložmetēju tiek da-
tētas ar 1884. gadu. Sākotnējo izmēģi-
nājumu laikā no eksperimentālā
ložmetēja tika izšauts neiedomājams
skaits patronu — 200 000. No vienas
puses, tas liecināja par konstrukcijas
perspektīvām, taču, no otras, dažos
novērotājos izraisīja šausmas — minū-
tē ložmetējs izlietoja munīciju par pie-
cām sterliņu mārciņām!

Trīs gadus vēlāk Maksims piedāvā-
ja Lielbritānijas Aizsardzības ministri-
jai ložmetēju, kurš svēra aptuveni 20
kilogramus un minūtē spēja izšaut 400
reizes. Oficiāli britu armijas bruņoju-
mā Maksima ložmetējs tika pieņemts

1891. gadā. Sākumā tā kalibrs bija 0,45,
bet vēlāk — 0,303 collas. Patronu pa-
devei kalpoja no brezenta izgatavotas
lentes 200 šāvieniem. Augstais šauša-
nas temps neizbēgami izraisīja stipru
stobra sakaršanu, taču šī problēma tika
risināta, stobru dzesējot ar ūdeni. Kad
ūdens apvalkā sāka vārīties un iztvai-
kot, tā krājumus vajadzēja papildināt.

Maksima ložmetēju kaujas laukā
pārvietoja ar zirgu palīdzību. Taču at-
šķirībā no iepriekš aprakstīto ieroču
vairākuma to varēja pārvadāt arī zirga
mugurā un šaut no trijkāju balsta.
Jaunais ierocis labi kalpoja koloniāla-
jās ekspedīcijās Āfrikā un Āzijā 19.
gadsimta deviņdesmitajos gados. Galu
galā Lielbritānija kļuva par pirmo val-
sti, kurā ložmetēji tika iekļauti lauka
karaspēka apakšvienību štatos.

Britu paraugam palēnām sekoja ci-
tas valstis, un gadsimta beigās kaut ne-
lielā skaitā ložmetēji jau bija sastopami
visās daudzmaz attīstītās armijās. Tie-
sa gan, no taktikas viedokļa tolaik tos
drīzāk uzskatīja par palīglīdzekļiem
flangu segšanai. Nopietnā kaujā galve-
nā loma tika atvēlēta šautenēm un ar-
tilērijai.

Reizē ar pirmo ložmetēju parādī-
šanos sākās diskusijas, vai tādi iero-
či vispār ir nepieciešami. Lai cik tas
dīvaini tagad šķistu, automātisko ie-
roču pretiniekiem tolaik bija zināma
taisnība. Gatlinga revolverlielgabali
pēc savas masas un gabarītiem tie-
šām bija lielgabali. Tie šāva ar dūmu
pulvera patronām — tātad pēc kā-
diem 100 šāvieniem mērķis vairs ne-
bija saredzams. Turklāt bija arī tīri
principiāli defekti. Šaujot ar manuāli
darbināmajiem Gatlinga vai Norden-
felda ieročiem, kanonieriem vajadzē-
ja vienlaikus tēmēt un kustināt rok-
turi, kas trāpījuma precizitāti, pro-
tams, neuzlaboja. Refī mitraljēzai bi-
ja citi trūkumi. Franču—prūšu kara
laukos tika atrasti kritušie, kurus bi-
ja caururbušas 20—30 lodes, kamēr
to kaimiņi ierindā bija palikuši ne-
skarti. Tad jau labāk bija izmantot
parastu lielgabalu, kas šāva ar karte-
čām vai šrapneļiem.

Tomēr Maksima ložmetēja gadīju-
mā karavīri sastapās jau ar daudz kva-
litatīvāku iznīcināšanas mašīnu, kas
savu bēdīgo efektivitāti pierādīja nā-
kamajā gadsimtā.
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Sākums 30. un 31. lpp.

2007. gada 11. septembris Krievijā
acīmredzot bija neliela svētku diena.
Maskavas televīzijas 1. kanāls demon-
strēja reportāžu par jaunāko krievu ie-
roču ražotāju sasniegumu — milzīgu
aviācijas vakuuma bumbu, kurai pēc
sprādziena jaudas neesot analogu pa-
saulē. Reportāžas datums diez vai bija
izvēlēts nejauši. Kurš gan pēc 2003. ga-
da nezina, ko nozīmē 9/11! Tātad
Kremļa brīdinājums visuresošajiem te-
roristiem un pie viena arī Vašingtonai.

Televīzijas fragmentā sākumā tika

parādīts smagais stratēģis-
kais bumbvedējs Tu-160,
kas lidojumā atver bumbu
lūkas, pēc tam — pamatī-
ga cilindriska ierīce, kas
aiz atvērta izpletņa tiek iz-
vilkta no lidmašīnas. Ie-
skatoties uzmanīgāk, gan
radās aizdomas, vai bum-
ba patiesībā netiek izmesta
no vienkāršas transportlidmašīnas kravas nodalījuma... Tālāk sekoja sprādziens
un kaut kas līdzīgs uguns mākonim, kas aptvēra mērķi — vairākas dzelzsbeto-
na konstrukciju ēkas.

Krievijas televīzijā rādītie kadri ar jauno superspēcīgo va-
kuuma bumbu.

«Ekoloģiski nekaitīga» bumba

Maksima ložmetēja
prototips,

1884. gads.

Maksima ložmetējs uz lauka lafetes.
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Raidījuma turpinājumā Krievijas
bruņoto spēku Ģenerālštāba priekš-
nieka vietnieks Aleksandrs Rukšins
jau priecājās par to, kā šo superieroci
varēšot izmantot cīņā pret teroristiem,
un lepni pavēstīja, ka bumba esot eko-
loģiski tīra un nepiesārņojot apkārtējo
vidi. Tur ģenerālim ir neapšaubāma
taisnība — vakuuma bumba nav atom-
bumba, tāpēc radioaktīvie atkritumi
tās sprādzienā nerodas. Tāpat apkārtē-
jā vide netiek piesārņota ar pretinieka
dzīvā spēka mirstīgajām atliekām, jo
milzīgajā temperatūrā un spiedienā no
cilvēkiem paliek pāri tikai putekļi.

Jāatzīmē, ka jēdziens «vakuuma
bumba» nav korekts, tāpēc kā plaša
profila korespondentu izdomājums
būtu liekams pēdiņās, jo patiesībā ru-
na ir par telpiskā sprādziena jeb ter-
mobārisko munīciju. Tās darbības
būtība ir šāda. Aviācijas bumba patie-
sībā ir liela izmēra tvertne, kurā iepil-
dīta šķidra, viegli gaistoša sprāgst-
viela. Pēc trieciena pret zemi šī
sprāgstviela tiek izkliedēta, izveidojot
aerosola mākoni, kas noklāj mērķi vai-
rāku desmitu metru diametrā. Pēc se-
kundes desmitdaļas detonators šo
sprāgstošo maisījumu uzspridzina.
Triecienvilnis izplatās ar virsskaņas āt-
rumu un palielina spiedienu desmi-
tiem reižu. Aiz tā veidojas vakuums,
kurš kā putekļsūcējs iesūc gaisu un
smiltis. Tādējādi izveidojas sēņveidīgs
mākonis. Ne velti līdzīgas munīcijas
lietošana Irākā izraisīja baumas, ka
amerikāņi ir izmantojuši taktiskos ko-
dolieročus. Aerosola mākoņa spējas iz-
nīcināt dažādas fortifikācijas būves ir
visai nelielas, taču uz dzīviem organis-

Kompānija «Rytheon» ir piegādājusi
ASV Gaisa kara spēkiem otro eksperi-
mentālo neletālās aizsardzības iekārtu
«Silent Guardian». Šī sistēma ir radīta spe-
ciālā Pentagona programmā, kas paredz
dažādu nenonāvējošu ieroču izstrādi.

«Silent Guardian» izstaro šauri fo-
kusētu milimetru garuma elektromag-
nētisko viļņu kūli. Sastopot savā ceļā
dzīvu organismu, šis izstarojums tā
ādā rada neizturamu karstuma sajūtu
un piespiež mērķi bēgt. Galvenā atšķi-
rība no gumijas lodēm un ūdenslielga-
baliem ir tā, ka ķermeni neskar kinē-
tiskā enerģija. «Silent Guardian» nera-
da paliekošas traumas un pēdas uz
ķermeņa — tikai ārkārtīgi nepatīkamu

miem tas iedarbojas ļoti efektīvi. Ja arī cilvēks izdzīvo, šādā sprādzienā viņam
draud kontūzija, elpošanas ceļu apdegumi, iekšējo orgānu bojājumi, viņš var kļūt
akls un kurls. Atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas klasifikācijai termobā-
riskā munīcija tiek uzskatīta par «nehumānu karošanas līdzekli, kas izraisa pār-
mērīgas cilvēka ciešanas». Tomēr, neskatoties uz šādu formulējumu, vakuuma
bumbas tīri juridiski nav aizliegtas un to izmantošanu neierobežo nekādi starp-
tautiskie līgumi.

Krievi apgalvo, ka viņu jaunā bumba satur 7,1 tonnu īpaši spēcīgas sprāgstvie-
las, kuras trotila ekvivalents ir 44 tonnas. Sprādziena iedarbības rādiuss sasniedz
1000 metrus. Tātad pēc šiem paramet-
riem tā tiešām ir spēcīgākā konvenci-
onālā munīcija pasaulē. Līdz šim
krievu smagākā aviācijas bumba FAB-
9000 svēra deviņas tonnas. Lielākā
termobāriskā bumba bija pusotrton-
nīgā ODAB-1500. Ar termobāriskajām
kaujas daļām ir apgādāti arī krievu re-
aktīvās artilērijas šāviņi un prettanku
granātmetēju reaktīvās granātas.

Krievu komentētāji tūlīt pat jauno,
pagaidām vēl anonīmo ieroci nokristīja par visu bumbu tēvu, tādā veidā norādot
uz sacensību ar 2003. gada sākumā izmēģināto amerikāņu ieroci MOAB, kura
nosaukumu žurnālisti pasteidzās atšifrēt kā «mother of all bombs» (visu bumbu
māte), lai gan patiesībā tas nozīmēja «Massive Ordnance Air Blast bomb», ko latvis-
ki visprecīzāk varētu tulkot kā smagā telpiskā sprādziena munīcija.

MOAB toreiz bija lielākā un spēcīgākā (protams, ja nerēķina kodolieročus) avi-
ācijas bumba pasaulē. Tās masa ir aptuveni 9,7 tonnas, sprāgstvielas daudzums —
8,5 tonnas. Tiesa gan, trotila ekvivalents, pēc krievu vērtējuma, esot četras reizes
mazāks nekā viņu jaunradītajam analogam. Tomēr atšķirībā no šīs mučeles MOAB
pēc izskata vairāk atgādina raķeti, jo ir aptuveni deviņus metrus gara un gana slai-
da. Bumbai ir nelieli spārni un četri aizmugurējie režģveida stabilizatori — stūres,
tātad precīzāk to būtu saukt par planējošo koriģējamo bumbu.

MOAB nesējs vismaz izmēģinājuma laikā bija nevis stratēģiskais bumbve-
dējs, bet gan vidējā transportlidmašīna «Hercules». Bumba, tāpat kā tās krievu
analogs, tika novietota uz speciālas platformas kravas telpā, un no tās izkļuva ar
izpletņa palīdzību.

MOAB ir īsts 21. gadsimta ierocis, ko uz mērķi vada satelītu navigācijas sis-
tēmas pašnovades uzgalis. Pēc amerikāņu apgalvojuma, tās trāpījuma precizitā-
tei vajadzētu līdzināties 13 metriem. Ja tas tā ir, tad MOAB kaujas efektivitāte,
par spīti mazākai masai un jaudai, ir nesalīdzināmi lielāka nekā mucveidīgajam
visu bumbu papucim.

M I L I T Ā R Ā M O Z A Ī K A

Amerikāņu «Massive Ordnance Air Blast bomb»
ir precīzs satelītu novades ierocis.

Nedzirdamais sargs
sajūtu. Arī tā darbības tālums ir ievēro-
jami lielāks nekā ūdenslielgabaliem un
gumijas lodēm, kas reti kad ir efektīvā-
ki vairāk nekā dažu desmitu metru at-
tālumā. Turklāt elektromagnētiskais
starojums izplatās praktiski momentāni. Elektromagnētiskā izstarojuma kūļa di-
ametrs ir pietiekami mazs, lai varētu ietekmēt vienu atsevišķu cilvēku, neskarot
blakusesošos. Ieroča notēmēšanai tiek izmantota infrasarkanā kamera.

Vienīgais būtiskākais trūkums — «Silent Guardian» otrā versija pagaidām ir
uzstādīta uz smagās četrasu automašīnas šasijas. Tas gan der Gaisa kara spē-
kiem, kuri ieroci acīmredzot domā izmantot stacionāru objektu aizsardzībai, bet
neatbilst armijas un arī policijas prasībām, kam ir nepieciešama mobilāka un ma-
zāka iekārta, ko varētu lietot apdzīvotās vietās. Kompānija «Rytheon» cer apmie-
rināt šīs prasības, nākamo versiju novietojot uz apvidus automobiļa HMMWV,
ko mēdz dēvēt arī par «humvee» vai hammeru.

Pēc ārvalstu preses sagatavojis pulkvežleitnants Indulis Skrastiņš.
Foto — no ārvalstu preses.
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Juris Ciganovs,
Latvijas Kara muzeja direktora
vietnieks. Foto — no Latvijas Kara
muzeja krājuma un Gatis Dieziņš.

9. oktobrī Rīgā, Brāļu kapos, tika
pārbedītas Latvijas armijas pulkveža,
Pirmā pasaules kara, Latvijas Atbrī-
vošanās cīņu un Otrā pasaules kara
dalībnieka Viļa Januma mirstīgās at-
liekas. Latvijas pulkvedis atgriezās
savā dzimtajā zemē...

Vilis Janums dzimis 1894. gada
7. janvārī (pēc jaunā stila) Codes pagas-
ta Ilziņkrogā mūrnieka Hermaņa Janu-
ma un viņa sievas Annas ģimenē kā
trešais bērns. Mācījies Bauskas pilsētas
skolā. Nākamā pulkveža militārā karje-
ra iesākās Pirmā pasaules kara laikā —
1914. gada 28. oktobrī jaunekli iesauca
Krievijas armijā un norīkoja 2. artilēri-
jas jātnieku brigādē. 1916. gada janvārī
viņš pabeidza Oranienbaumas prapor-
ščiku skolu ar praporščika dienesta pa-
kāpi. Virsnieka dienests sākās 198.
rezerves kājnieku pulkā. Tā paša gada
martā V. Janumu pēc viņa lūguma pār-
cēla uz latviešu strēlnieku vienībām,
sākumā uz Latviešu strēlnieku rezer-
ves bataljonu (vēlākajā pulkā). 1916.
gada vasarā viņš pabeidza Oranien-
baumas virsnieku skolas ložmetēju
virsnieku kursu. 1917. gada februārī
praporščiku V. Janumu pārskaitīja uz
4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulku
par ložmetēju komandas komandieri.
1917. gada augustā par varonību viņš
tika apbalvots ar Jura krusta 4. šķiru.
Pašu ordeni V. Janums 1920. gadā no-
deva Latvijas Sieviešu palīdzības kor-
pusa Zelta fondā.

1918. gada sākumā, kad vecā caris-
kās Krievijas armija jau bija sabrukusi
un visu Latvijas teritoriju bija okupē-
jusi vācu armija, V. Janums palika

Vidzemē, vēlāk dzīvoja sava tēva mā-
jās Codes pagastā. 1919. gada martā vi-
ņu mobilizēja sarkanarmijā un iecēla
par 4. Padomju Latvijas strēlnieku pulka
posma komandieri, taču jau pēc mēneša
viņš no lielinieku karaspēka dezertēja.

Jauns posms virsnieka dzīvē sākās
1919. gada 1. jūnijā, kad viņš brīvprātī-
gi iestājās Latvijas Republikas Pagaidu
valdības bruņotajos spēkos — leit-
nants 2. Cēsu bataljonā, no augusta —
2. Ventspils kājnieku pulkā. 1919. gada
septembrī viņu iecēla par rotas koman-
dieri tajā pašā pulkā. 1920. gada martā
viņam piešķirta nākamā dienesta pa-
kāpe — virsleitnants, bet 1921. gadā
V. Janums jau ir kapteinis. Šajā pašā
gadā viņš apprecējās ar skolotāju Līnu
Letcu. Viņu laulībā 1922. gadā piedzi-
ma dēls Linards (Otrajā pasaules karā
karoja latviešu leģionā, krita kaujās)
un 1924. gadā — meita Velta.

1928. gadā kapteinis Vilis Janums
tika komandēts uz Čehoslovākijas Ka-
ra akadēmiju, vienu no tālaika labāka-
jām militārajām augstākajām mācību
iestādēm Eiropā. 1930. gadā viņš pa-
beidza šo mācību iestādi un saņēma
kārtējo dienesta pakāpi pulkvedis —
leitnants. Atgriezies Latvijā, V. Janums
dienestu turpināja kā Armijas štāba
Operatīvās daļas Statistikas nodaļas
priekšnieks. 1934. gadā viņu nozīmēja
par Augstāko militāro kursu (vēlākā
Augstākā kara skola) pasniedzēju. Lai
iegūtu bataljona komandēšanas cenzu,
1937. un 1938. gadā V. Janumu pieko-
mandēja Vidzemes divīzijas 6. Rīgas
kājnieku pulkam. 1939. gadā V. Janumu,

nu jau pulkvedi, iecēla par Kurzemes
divīzijas štāba priekšnieku.

Sākoties Latvijas okupācijai 1940.
gadā, daudzi mūsu valsts bruņoto spē-
ku virsnieki tika atvaļināti, šāds likte-
nis bija arī pulkvedim V. Janumam.
Jaunajai varai viņa militārās zināšanas
un talants nebija vajadzīgi. Nav šaubu,
ka V. Janumu piemeklētu daudz traģis-
kāks liktenis, jo padomju okupācijas
varai viņš nebija vēlamākais cilvēks.
Taču 1941. gada sākumā V. Janumam
izdevās pārliecināt vācu tautības pilso-
ņu repatriācijas komisiju, ka viņa sieva
Līna ir kristīta Liepājā, Annas baznīcas
vācu draudzē. Šis fakts repatriācijas ko-
misijai likās pietiekams, lai Janumu ģi-
meni atzītu par vācu tautai piederī-
giem. 1941. gada martā Janumi izceļo uz

Pulkvedis atgriežas Dzimtenē

Pulkveža Viļa Januma pārbedīšanas ceremonijā Brāļu kapos piedalījās aizsardzības ministrs
Atis Slakteris, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.
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Vāciju, tādējādi, ļoti iespējams, paglāb-
damies no padomju varas represijām.

Laikā, kad Vācijas karaspēks bija
okupējis Latviju, viņš atgriezās Dzim-
tenē. No 1941. gada jūlija līdz 1943. ga-
dam strādāja par personāllietu refe-
rentu Latviešu pašpārvaldes Iekšlietu
ģenerāldirekcijā. Pēc Latviešu leģiona
izveidošanas pulkvedis V. Janums uz-
ņēmās 15. divīzijas 33. pulka koman-
diera pienākumus. Kopā ar pulku pie-
dalījās kaujās Volhovas purvos un sma-
gajās atkāpšanās kaujās Latvijas terito-
rijā 1944. gada rudenī, pēc tam kopā ar
15. divīziju tika evakuēts uz Pomerāni-
ju. 1945. gada aprīlī Berlīnes kauju lai-
kā, rīkodamies pretēji saņemtai pavēlei
doties uz Berlīni, savu pulku izveda uz
ASV karaspēka kontrolēto teritoriju,
kur padevās amerikāņu armijai.

Pēc Otrā pasaules kara noslēguma
kopā ar pārējiem latviešu karavīriem
V. Janums atradās Cēdelhēmas kara-
gūstekņu nometnē. Pēc atbrīvošanas
no gūsta pulkvedis dzīvoja Vācijā.

Ar viņa tiešu līdzdalību tika dibināta
vēlāk ietekmīgā trimdas sabiedriski
politiskā organizācija «Daugavas vana-
gi», kopš 1946. gada V. Janums bija šīs
organizācijas pirmais priekšsēdētājs.
Viņa trimdas sabiedrisko aktivitāšu sa-
rakstā var minēt Pasaules brīvo latvie-
šu apvienības (PBLA) priekšsēdētāja
vietnieka, Latvijas atjaunošanas komi-
tejas Eiropas centrā vicepriekšsēdētāja,
Latvijas Centrālās komitejas Vācijā
priekšsēdētāja amatus. 1970. gadā pulk-
vedis V. Janums saņēma PBLA Tautas
balvu, bet 1974. gadā tika nodibināts
Pulkveža Viļa Januma fonds trimdas
tautiešu izglītības un jaunatnes paš-
darbības veicināšanai.

1981. gada 6. augustā Minsterē pulk-
vedis pievienojās Aizsaules karotāju
pulkam. Viņa apbalvojumu klāstā ir
Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira, Vies-
tura ordeņa (ar šķēpiem) III šķira,
Krievijas Sv. Staņislava ordeņa III šķi-
ra, Sv. Jura krusta IV šķira; Vācijas
Dzelzskrusta I un II šķira.

No 12. līdz 23. oktobrim Indijā,
Haiderābādā un Mumbajā, norisinā-
sies 4. pasaules karavīru sporta spēles,
kurās piedalīsies karavīri no vairāk ne-
kā 100 pasaules valstīm.

Latvijas bruņotie spēki Starptautis-
kajā militārajā sporta organizācijā ie-
stājās 1995. gadā, un sporta spēles
Indijā būs trešās pēc kārtas, kurās pie-
dalīsies Latvijas bruņoto spēku karavīri.

Sporta spēlēs 1999. gadā Horvātijā
un 2003. gadā Itālijā tika izcīnītas da-
žāda kaluma medaļas vieglatlētikā,
peldēšanā un teikvondo.

Pirms došanās uz 4. pasaules kara-
vīru sporta spēlēm NBS komandieris
brigādes ģenerālis Juris Maklakovs rī-
koja NBS sporta delegācijas pieņemša-
nu NBS Apvienotajā štābā.

NBS komandieris brigādes ģenerā-
lis Juris Maklakovs savos novēlējumos
uzsvēra sporta nozīmi karavīra profe-
sionālajā dienestā un novēlēja veiksmi
sacensībās, kā arī sasniegt rezultātus,
kas celtu Latvijas valsts un bruņoto
spēku prestižu.

Savukārt NBS sporta kluba priekš-
nieks pulkvežleitnants Agris Lībergs

informēja, ka Latvijas delegācija 70 cil-
vēku sastāvā sacentīsies astoņos sporta
veidos — militārajā pieccīņā, šaušanā,
izpletņlēkšanā, vieglatlētikā, triatlonā,
peldēšanā un divos sporta spēļu vei-
dos — handbolā un volejbolā. Latvijas
karavīriem tika novēlēts ievērot dis-
ciplīnu, godīgas spēles principu, sa-
sniegt labus rezultātus, iegūt jaunus
draugus un starptautisku pieredzi.

Kapelāns Elmārs Pļaviņš, kas ir
piedalījies vairākās starptautiskajās
miera uzturēšanas misijās, deva savu
svētību arī NBS sportistiem, dodoties
tālajā ceļā uz Indiju, un uzsvēra, ka
iekšējs miers un garīgs līdzsvars ir kat-
ras uzvaras un panākuma pamatā.

Sagatavojusi leitnante
Inga Dauškane.

Foto — Normunds Mežiņš.

Sports mieram — 4. pasaules
karavīru sporta spēļu moto

NBS un Olimpiskās komitejas vadība ar karavīriem sportistiem.
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Militārais žurnāls «Tēvijas Sargs» sadarbībā ar
Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem izsludina fotokonkursu «Karavīri dienestā».

Lai piedalītos konkursā, jāatsūta fotogrāfija,
kas uzņemta dienesta laikā miera uzturēšanas
operācijā Kosovā, Afganistānā vai Irākā vai pildot citus
dienesta pienākumus.

Par fotokonkursu
Konkurss ilgs 8 mēnešus — no 2007. gada maija līdz

decembrim. Konkursā katru mēnesi tiks noteikts uzvarē-
tājs, kas iegūs ikmēneša balvu. Mēneša uzvarētāju
noteiks militārā žurnāla «Tēvijas Sargs» izveidota žūrija:
VA «Tēvijas sargs» fotogrāfs Gatis Dieziņš,
VA «Tēvijas sargs» fotoredaktors Normunds Mežiņš un
«AJ Studio» fotogrāfs Aigars Jansons.

Sūtīt drīkst tikai paša konkursanta uzņemtas
fotogrāfijas. Cita autora fotouzņēmumu drīkst iesūtīt tikai
tad, ja autors devis rakstisku piekrišanu.

Fotogrāfijas jāsūta militārajam žurnālam
«Tēvijas Sargs» Jeruzālemes ielā 2/4, Rīgā, LV-1010, vai arī
uz redakcijas e-pastu: redakcija@sargs.lv ar norādi
«Fotokonkursam».

Iesūtītos darbus redakcija atpakaļ neizsniegs.
Dalībnieks katru mēnesi konkursam drīkst sūtīt ne

vairāk kā trīs fotogrāfijas.

BB aa ll vv aa ss
Kat ru mē ne si žū ri ja noteiks trīs la bā kās fo to grā fi jas,

kuru au tori sa ņems Aiz sar dzī bas mi nis tri jas, Na ci onā lo
bru ņo to spē ku un VA «Tē vi jas sargs» bal vas.  

Kon kur sa pē dē jā mē ne sī — de cem brī — žū ri ja 
iz vēr tēs vi sas ik mē ne ša la bā kās fo to grā fi jas un  no teiks 
kon kur sa uz va rē tā ju, kas sa ņems gal ve no bal vu. 

1. vieta —  «Citu valstu Gaisa spēki» (Viktors Kuzņecovs). 

2. vieta — «Štāba bataljona lidojošais» (Leons Pimenovs). 
3. vieta — 
Artūrs Katarins. 

Ir noslēdzies fotokonkursa piektais mē-
nesis. Žūrija, izvērtējot iesūtītās fotogrāfijas,
izvēlējās trīs labākās.

Šā mēneša galvenā balva tiek piešķirta
Viktoram Kuzņecovam, bet veicināšanas 
balvas — 2. vietas ieguvējam Leonam 
Pimenovam un 3. vietas ieguvējam Artūram
Katarinam.

Paldies visiem fotokonkursa dalīniekiem
par iesūtītajām fotogrāfijām.

Uzvarētājus par balvu saņemšanu infor-
mēsim personīgi.

Fo to kon kurss
«Ka ra vī  r i  d ie  nes tā»



AUGSIMAUGSIM
LATVIJAI!LATVIJAI!

Jaunsardzes bāzes skolasJaunsardzes bāzes skolas
Kurzeme

Ventspils un Ventspils rajons
� Piltenes vidusskola
� Ventspils 4. vidusskola

Saldus un Saldus rajons
� Saldus profesionālā vidusskola
� Kalnu vidusskola
� Druvas vidusskola
� Ezeres vidusskola

Talsi un Talsu rajons
� Talsu 2. vidusskola
� Laidzes profesionālā vidusskola

Kuldīga un Kuldīgas rajons
� Skrundas profesionālā vidusskola
� Kuldīgas centra vidusskola

Liepāja un Liepājas rajons
� Pāvilostas vidusskola
� Aizputes vidusskola
� A. Puškina Liepājas 2. vidusskola
� Kazdangas profesionālā vidusskola
� J. Čakstes Liepājas 10. vidusskola
� Kalētu pamatskola

Vidzeme

Valka un Valkas rajons
� Valkas ģimnāzija

Valmiera un Valmieras rajons
� Mazsalacas vidusskola
� Naukšēnu vidusskola
� Valmieras valsts ģimnāzija

Madona un Madonas rajons
� Varakļānu vidusskola
� Madonas 1. vidusskola

Limbaži un Limbažu rajons
� Limbažu 2. vidusskola
� Salacgrīvas vidusskola
� Alojas Ausekļa vidusskola

Gulbene un Gulbenes rajons
� Lejasciema vidusskola
� Jaungulbenes arodvidusskola
� Gulbenes 2. vidusskola

Cēsis un Cēsu rajons
� Stalbes vidusskola
� Vecpiebalgas vidusskola

Alūksne un Alūksnes rajons
� Liepnas vidusskola
� Alūksnes ģimnāzija
� Apes arodvidusskola

Latgale

Krāslava un Krāslavas rajons
� Krāslavas Varavīksnes vidusskola
� Dagdas vidusskola

Ludza un Ludzas rajons
� Ludzas pilsētas ģimnāzija
� Kārsavas pilsētas ģimnāzija

Preiļi un Preiļu rajons
� Jaunaglonas arodvidusskola
� Preiļu 2. vidusskola
� Līvānu 2. vidusskola

Rēzekne un Rēzeknes rajons
� Maltas 1. vidusskola
� Rēzeknes 6. vidusskola

Jēkabpils un Jēkabpils rajons
� Jēkabpils 3. vidusskola
� Jēkabpils agrobiznesa koledža

Daugavpils un Daugavpils rajons
� Daugavpils 12. vidusskola
� Ilūkstes 1. vidusskola

Balvi un Balvu rajons
� Balvu pilsētas ģimnāzija
� Tilžas vidusskola

Zemgale

Jelgava un Jelgavas rajons
� Zaļenieku arodvidusskola
� Kalnciema vidusskola

Bauska un Bauskas rajons
� Skaistkalnes vidusskola
� Pilsrundāles vidusskola

Aizkraukle un Aizkraukles rajons
� Marijas Brimmerbergas Pļaviņu

vidusskola
� A. Upīša Skrīveru vidusskola
� Aizkraukles arodvidusskola
� Aizkraukles novada ģimnāzija

Dobele un Dobeles rajons
� Dobeles 1. vidusskola

Tukums un Tukuma rajons
� Valsts Kandavas lauksaimniecības

tehnikums
� Zemgales vidusskola

Ogre un Ogres rajons
� Jaunogres vidusskola
� Jumpravas vidusskola

Rīga

Rīga un Rīgas rajons
� Lielupes vidusskola
� Rīgas 6. vidusskola
� Mārupes vidusskola
� Rīgas 90. vidusskola
� Šampētera vidusskola

� Mālpils profesionālā vidusskola
� Rīgas 31. vidusskola
� Rīgas 19. vidusskola
� Ulbrokas vidusskola
� Ķekavas vidusskola
� Ādažu vidusskola
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Jaunsargi ik gadu piemin tālos
barikāžu notikumus Pārgājieni ir mūsu ikdiena Godinot Oskara Kalpaka piemiņu

Jaunsargu zināšanas ik gadu tiek
pārbaudītas NBS kājnieku skolā

Tradicionālā Jaunsardzes diena
Mēs ik gadu dodamies uz ārzemēm,
lai sacenstos, piedalītos un iepazītos

Ik gadu salidojumā tiekas
1000 jaunsargu

Jaunsargi ir dabas draugi ne vien
vārdos, bet arī darbos

Jaunsardzes durvis ir atvērtas
ikvienam jaunietim Jaunsardzei ir savas «Vīru spēles»

Jaunsardze — Tēvzeme, Brīvība,
Latvija un patriotisms

Jaunsargu centība un degsme
tiek godā celta

22
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00
88
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Uz 1. vāka — Lauka mācībās «Sudraba bulta — 2007»
šā gada oktobrī.

Vāka foto — Gatis Dieziņš.

NOVEMBRIS, 2007
Lielā zāle

2. novembrī plkst. 19.00 Penelope un Diks
3. novembrī plkst. 18.00 Ivonna, Burgundijas princese, 4. ab.
4. novembrī plkst. 15.00 Mēs gaidījām jūs rītvakar!
6. novembrī plkst. 19.00 Cits Šerloks Holms,
7. novembrī plkst. 19.00 Ivonna, Burgundijas princese, 5. ab.
8. novembrī plkst. 19.00 Ivonna, Burgundijas princese, 6. ab.

13. novembrī plkst. 19.00 Kaligula
14. novembrī plkst. 19.00 Kaligula
15. novembrī plkst. 19.00 Meža gulbji
19. novembrī plkst. 15.00 Mēs gaidījām jūs rītvakar!
20. novembrī plkst. 19.00 Ne šobrīd, sirsniņ!
21. novembrī plkst. 19.00 Lolita
22. novembrī plkst. 19.00 Lolita
24. novembrī plkst. 18.00 Pērs Gints nav mājās
25. novembrī plkst. 18.00 Ivonna, Burgundijas princese, 7. ab.
27. novembrī plkst. 19.00 Izredzētais
28. novembrī plkst. 19.00 Izredzētais
29. novembrī plkst. 19.00 Izredzētais
30. novembrī plkst. 19.00 Izredzētais

Mazā zāle
1. novembrī plkst. 19.00 Kvartets — pēdējo reizi
2. novembrī plkst. 19.00 Filadelfija, te es nāku!
3. novembrī plkst. 13.00 Plašās pasaules krastā

plkst. 18.00 Plašās pasaules krastā
4. novembrī plkst. 15.00 Naži vistās
6. novembrī plkst. 19.00 Naži vistās
7. novembrī plkst. 21.00 Tas trakais, trakais Harijs
8. novembrī plkst. 19.00 Tas trakais, trakais Harijs

10. novembrī plkst. 13.00 Līnenas skaistumkaraliene

13. novembrī plkst. 19.00 Zemes nodoklis
16. novembrī plkst. 19.00 Līnenas skaistumkaraliene
17. novembrī plkst. 18.00 Sūnu ciema zēni
20. novembrī plkst. 19.00 Spilvencilvēks
21. novembrī plkst. 19.00 Līnenas skaistumkaraliene
22. novembrī plkst. 19.00 Naži vistās
24. novembrī plkst. 18.00 Kalpotājs — pēdējo reizi
25. novembrī plkst. 18.00 Tas trakais, trakais Harijs

Jauns angļu valodas apmācības centrs
Oktobra sākumā Amerikas Savienoto Valstu vēstnieces Latvi-

jā vietnieks Stjuarts Seldovics devās savā pirmajā oficiālajā vizītē uz
Alūksni, lai atklātu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) valodu skolas
jauno angļu valodas apmācības centru, kas atrodas NBS kājnieku
skolā Alūksnē.

Stjuarts Seldovics tikās ar skolas komandieri kapteini Agri
Ozoliņu un iepazinās ar NBS kājnieku skolu. Šīs vizītes laikā vēst-
nieces vietnieks tikās arī ar Alūksnes mēru Viktoru Litaunieku.

Angļu valodas apmācības centra atklāšanā piedalījās arī NBS
Mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkvedis Valdis Tāl-
bergs, NBS valodu skolas komandieris majors Aivars Miruškins, kā
arī ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja vadītājs pulk-
vežleitnants Ēriks Filipsons.

Angļu valodas apmācības centrā ir piecpadsmit datori ar dig-
itālām valodas apmācības programmām. Valodu centra aktivitā-
tes Alūksnē organizē un to pārvalda NBS valodu skola, bet tā
aprīkojumu un instalēšanu nodrošinājis ASV Aizsardzības depar-
taments kopumā par 130 000 ASV dolāru.

ASV vēstnieces vietnieks Stjuarts Seldovics savā atklāšanas ru-
nā uzsvēra: «Ar šīs valodu apmācības klases atvēršanu Alūksnē
mēs vēlamies uzlabot un veicināt angļu valodas apmācību, kas ir
fundamentāls pamats Latvijas dalībai starptautiskajās misijās jeb-
kurā vietā pasaulē. Angļu valodas prasme apmācītajiem karavī-
riem paver iespēju nākotnē apmeklēt ASV valdības rīkotas
apmācības arī ārpus Latvijas.»

Jaunais angļu valodas apmācības centrs ir vēl viens aplieci-
nājums Latvijas un ASV labajai sadarbībai, sacīja S. Seldovics. Tur-
klāt ASV un Latvijas sadarbība ir būtiska ne tikai militārajā jomā,
bet arī ekonomikā un politiskajā aspektā. ASV un NBS sadarbība
ir veidojusies gadiem ilgi, un tai joprojām ir jauni izaicinājumi un
nākotnes perspektīvas. Viena no tuvākās nākotnes iecerēm ir sa-
darbība ar Latvijas Valsts robežsardzi, piedāvājot angļu valodas
apmācību, ko nodrošinās instruktori no ASV, sacīja Stjuarts Seldo-
vics. Ar ASV Aizsardzības departamenta palīdzību jau aprīkoti
vairāki valodas apmācības centri Latvijā: Cēsīs, Liepājā, Lielvārdē,
Ādažos un trīs Rīgā. Nākotnē ir iecerēts attīstīt veiksmīgo sadar-
bību ar NBS valodas skolu un pastāvīgi atjaunot aprīkojumu val-
odas apmācību centros.

Sagatavojusi Zane Šmite.
Foto — Normunds Mežiņš.

Kases darba laiks: darbdienās — 10.00—19.00,
brīvdienās — 11.00—19.00.

Tālrunis 7279566






