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Jānis Hartmanis.

Latviešu strēlnieki
Ķekavas kaujā —
Rīga, Jumava, 2012., 205 lpp.
Grāmatas autors atvaļinātais pulkvedis vēsturnieks Jānis Hartmanis restaurē un skaidro vienu no
stratēģiski svarīgajām Pirmā pasaules kara kaujām Latvijas teritorijā, kurā piedalījās latviešu
strēlnieku bataljoni, — Ķekavas
kauju 1916. gada martā. Šī kauja
iezīmēja jaunu posmu latviešu
strēlnieku kara gaitās, un tajā pirmo reizi Pirmā pasaules
kara vēsturē latviešu strēlnieku bataljoni darbojās kopīgi,
veicot vienotu, iepriekš plānotu uzbrukumu. Grāmatā izmantota virkne Latvijā iepriekš nepublicētu faktu, kas iegūti Krievijas arhīvos.

Jānis Zvaigzne.

Jūnijs. Litene 1941 —
Rīga, Jumava, 2012., 194 lpp.
1941. gada jūnijā jeb Baigajā jūnijā Litenei bija lemts kļūt par
tautas lielās traģēdijas skatuvi.
Tieši te tika iznīcināta Latvijas armijas virsniecība — Pirmā pasaules kara strēlnieku bataljonu un
Latvijas Neatkarības kara dalībnieki, Lāčplēša Kara ordeņa un
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri,
ģenerāļi, pulkveži un parasti leitnantiņi. Šeit sākās šo cilvēku Golgātas ceļš, kas daudziem svešumā arī beidzās.
Litenietis, latviešu literatūras un valodas skolotājs, sava
novada vēstures entuziasts Jānis Zvaigzne publicē paša
savāktās liecības un atmiņu stāstus, kā arī akadēmisko vēsturnieku pētījumus, secīgi atklājot patiesību par to, kas notika Litenes apkārtnē 1941. gada jūnija dienās. Grāmata ir
stāsts par šiem cilvēkiem — varoņiem un mocekļiem.

Reģistrācijas apliecība nr. 90009222536
Izdevējs — Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs
Dibinātājs — LR Aizsardzības ministrija
Redakcijas adrese: K. Valdemāra ielā 10/12,
Rīgā, LV-1473
Tālr. 67335383, fakss 67335384, e-mail:
redakcija@sargs.lv
Eiropas Militārās
preses asociācijas biedrs
www.empamil.eu

Ēriks Jēkabsons.

Uzbrukums Padomju
Savienības diplomātiskajiem kurjeriem pie Ikšķiles
1926. gada 5. februārī —
Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.,
157. lpp.
1926. gada 5. februāra rītā Maskavas—Rīgas vilcienā, tam izbraucot
no Ikšķiles stacijas, notika
nežēlīgs bruņots uzbrukums
diviem Padomju Savienības
diplomātiskajiem kurjeriem. Viens
no viņiem, latvietis Teodors Nete,
tika nogalināts. Pēc nāves viņa
tēls Padomju Savienībā kļuva par
simbolu diplomātiskā kurjera varonībai. Dzelzceļa vagonā
notikušajā apšaudē bojā gāja arī abi uzbrucēji — poļu tautības
Lietuvas pilsoņi. Viņu nāves apstākļi tā arī netika pilnībā
noskaidroti, atstājot vietu dažādām spekulācijām.
Grāmatas autors vēstures doktors Ēriks Jēkabsons meklē atbildes uz izmeklēšanā nenoskaidrotajiem jautājumiem. Viņš ir
izsekojis līdzi šim notikumam, galveno uzmanību pievēršot
Latvijas puses veiktajai plašajai, vairāk nekā gadu ilgušajai
izmeklēšanai. Tā notika sadarbībā ar izmeklēšanas iestādēm
Lietuvā un Padomju Savienībā, kā arī diplomātiskajām
pārstāvniecībām Lietuvā, Polijā, Francijā un Vācijā.
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13. augustā ar vairāku simtu līdzjutēju skaļām ovācijām lidostā «Rīga» tika sagaidīts XXX vasaras olimpisko spēļu Londonā olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs. Kopš vasaras olimpiskajās spēlēs ir iekļauta BMX
riteņbraukšana, Māris jau otro reizi kļuvis par olimpisko čempionu. Viņa izcīnītā
godalga starptautiski nostiprina Latvijas līderpozīciju BMX riteņbraukšanā. Pateicībā par augsto sasniegumu divkārtējo zelta medaļnieku pēc izkāpšanas no lidmašīnas sagaidīja arī NBS orķestris, atskaņojot Latvijas himnu.
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L AT V I J A S Z I Ņ A S
25. jūlijā LatvijasKaramuzejānotikaUNESCOprogrammas«Pasaulesatmiņa»Latvijasnacionālajāreģistrāiekļautāsnominācijas«LatvijasCentrālāspadomesmemorands,
Rīga,1944.gada17.marts»atpazīstamībaszīmesatklāšana,arkoturpmāktiksatzīmētasvietasunobjektiarvērtībasnozīmiLatvijasvēsturēunvisaspasaulesatmiņā.
SvinīgajāplāksnesatklāšanāpiedalījāsaizsardzībasministrsArtisPabriks,UNESCO
LatvijasNacionālāskomisijasģenerālsekretāreDagnijaBaltiņaunLatvijasKaramuzejadirektoresvietniekspētniecībasdarbāJurisCiganovs,kāarīLatvijasCentrālāspadomes(LCP)
memorandaparakstītājuradinieki.

13. jūlijā aizsardzībasministrsArtisPabrikstikāsarkonkursa«EuropaSecura»
dalībniekiem.
«EuropaSecura»irstarptautiskskonkurssvidusskolēniempardrošībasjautājumiem,
EiropasSavienībuunNATO,tolomustarptautiskāsdrošībassistēmā.Konkursujauotro
gadupēckārtasrīkojaLATOsadarbībāarEiropaspolitikasinstitūtu«Europeum».
SkolēnurakstītāsesejasparNATOoperācijuLībijā,ESsankcijāmpretIrānuunkaraspēkaatsaukšanunoAfganistānasizvērtējapieciekspertiārpolitikasundrošībaspolitikasjautājumos.
PirmotrīsvietuieguvējiaugustabeigāsdosiesceļojumāuzPrāguunpārstāvēs
Latvijustarptautiskākonkursafinālā.

No 18. līdz 19. jūlijam vizītēLatvijāuzturējāsNATOspēkuvirspavēlnieksEiropā
admirālisDžeimssStavridis.
ViņštikāsaraizsardzībasministruArtiPabrikuunNacionālobruņotospēku(NBS)komandieriģenerālmajoruRaimonduGraubi,laipārrunātuNATOiesaistiAfganistānālīdz
2014.gadam,kāarīpēcspēkuizvešanasnošīsvalsts.Tikarunātsarīparpatrulēšanu
NATOgaisatelpāvirsBaltijas,NATOmilitārajāmmācībāmunvingrinājumiemBaltijasvalstīs.
AdmirālisDž.StavridiskopāarģenerālmajoruR.GraubinolikazieduspieOskaraKalpaka
pieminekļaRīgā.A.PabriksapbalvojaNATOspēkuvirspavēlniekuEiropāarLatvijasRepublikasaizsardzībasministraapbalvojumu«Atzinībasgodazīme»,laiizteiktupateicībupar
nozīmīgoieguldījumuunsniegtoatbalstuLatvijai.
AdmirālisDž.StavridisapmeklējaNBSvienības,kāarīdevāsizbraucienāarpatruļkuģi
«Skrunda».

1944.gada17.martāsastādītaisLatvijasCentrālāspadomesmemorandsirdokuments,kurāLatvijaspolitiskieunkultūrasdarbiniekideklarējanepieciešamībunekavējotiesatjaunotLatvijasRepublikasfaktiskosuverenitātiunizveidotLatvijasvaldību.2009.
gada30.novembrīLCPmemorandstikaiekļautsUNESCOprogrammas«Pasaulesatmiņa»
Latvijasnacionālajāreģistrā.Šīdokumentārāliecībairnozīmīgspiemērslatviešupretošanāskustībasdarbībai,kasatstājaietekmiuztāstālākoattīstībuunmemorandaparakstītāju likteņiem. Pēc ekspertu atzinuma, šis dokuments uzskatāms par unikālu un
neaizstājamu,joirvienīgaislīdzšimsaglabātaisunapzinātaisšādaveidaLCPizcelsmes
dokumentaoriģināls.
4. augustā Rīgā,Grīziņkalnānorisinājāspasaules
čempionātsieluvingrošanā.Profesionālajālīmenīdivās
kārtāssacentās38dalībniekino20pasaulesvalstīm,
tautasklasē —ap1000dalībniekunoLatvijas.SacensībāspiedalījāsieluvingrošanaszvaigznesnoASV,Krievijas,Ukrainas,Spānijas,Bulgārijas,Norvēģijas,Zviedrijas,
Lielbritānijas,Nīderlandes,Izraēlas,Francijas,Latvijas,
Igaunijas,Baltkrievijas,Polijas,Ungārijas,Horvātijas,Itālijas,VācijasunTaivānas.Tautasklasētikanoskaidrotiuzvarētājivecumagrupālīdz18gadiemunvecākiemgan
sievietēm,ganvīriešiem.NBSbalvuparvislabākosniegumuspēkaizejāssaņēmaAndrejsTamans.
SacensībasGrīziņkalnāieskandināja,dalībniekus
unskatītājusuzmundrinājaNacionālobruņotospēku
(NBS)bigbends,notikaNBStehnikasparaugdemonstrējumi,darbojāslaukavirtuve.Ar
NBSatbalstuuzpasākumutikanogādātiarībērnunamubērni,kuriganaktīvivērojasacensības,ganpašiizmēģinājaspēkustautasklasē.Savukārtkārtībupasākumānodrošinājazemessargi.

3. augustā Nacionālobruņotospēku(NBS)komandierisģenerālmajorsRaimondsGraubepasniedzaJānimVasarietimNBSkomandieragodarakstuparieguldījumuaviācijasvēsturessaglabāšanāunpatriotiskāsaudzināšanasveicināšanā.
Tieši3.augustāTrijuZvaigžņuordeņakavalierim,Aviācijasveterānukopasaktīvamdalībniekam
unvaldespriekšsēdētājamJānimVasarietimapritēja90gadi.
1943.gadāviņštikaiesauktsvācuarmijasizveidotajālatviešulidotājupulkāpieGrobiņas,pēctam
strādājisrotaskancelejā.1944.gadālidotājurotatikapievienotazenītartilērijasvienībai,kurJ.Vasarietis
dienējalīdz1945.gada4.aprīlim.ViņškritakrievugūstāunLatvijāatgriezās1946.gadā.
Saglabājottēva,LāčplēšaordeņakavalieraFridrihaZommera-Vasariešapiemiņu,JānisVasarietis
regulāriviesojasskolās,laistāstītuparLatvijasatbrīvošanāscīņām.
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Ziņas apkopojusi Laura Dūša.
Foto — Gatis Dieziņš un Normunds Mežiņš.

LauraDūša
Foto—NormundsMežiņš.
Šogad aprit desmit gadi, kopš Nacionālo bruņoto spēku komandieris 2002. gada 7. augustā izdeva
pavēli nr. 672 «Par Sauszemes spēku 2. kājnieku bataljona izveidošanu».
Sauszemes spēku (SzS) 2. kājnieku bataljons ir
viens no diviem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kājnieku bataljoniem, kurš ietilpst NBS kājnieku brigādē.
Par pirmo SzS 2. kājnieku bataljona komandieri
2002. gada 15. novembrī iecēla pulkvežleitnantu
Dzintaru Rogu.

Sauszemes spēku
2. kājnieku bataljonam —

SzS 2. kājnieku bataljona karogā
lasāma devīze «Darbi, ne vārdi».
Sauszemes spēku kājnieku brigādes komandieris pulkvedis
Dzintars Roga savā uzrunā atzina, ka pastāv labvēlīga
konkurence starp 1. un 2. bataljonu, viņaprāt, sacensība
ir atbalstāma, jo paaugstina abu vienību profesionalitāti.
Bataljons tika veidots ar uzdevumu sagatavot
obligātā militārā dienesta karavīrus Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezervei, izmantojot
Zviedrijas dāvināto ekipējumu.
2003. gadā strauji mainījās uzdevumi un 2. kājnieku bataljonam papildus tika uzdots gatavot profesionālā militārā dienesta kājnieku rotas dalībai
miera uzturēšanas operācijās.
2004. gada 29. aprīlī ar aizsardzības ministra
pavēli nr. 144 «Par NBS vienību štatiem» ir apstiprināts 2. kājnieku bataljona štats. Bataljona struktūrā
ietilpst — bataljona štābs, Štāba un apgādes rota,
Kaujas atbalsta rota un trīs kājnieku rotas.

NBS komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube izteica pateicību visiem bataljona virsniekiem, instruktoriem un karavīriem par augsti profesionālo dienestu, kā
arī pateicās visiem karavīru tuviniekiem un ģimenēm,
kuri sniedz atbalstu ikdienas dienestā.
No 2004. gada SzS 2. kājnieku bataljons regulāri
piedalījies starptautiskajās miera nodrošināšanas
operācijās Irākā un Afganistānā. Ne velti savā svētku
uzrunā NBS komandieris ģenerālmajors Raimonds
Graube atzina, ka SzS 2. kājnieku bataljons ir vienība
ar reālu kaujas pieredzi, kas godam un profesionāli
pildījusi tai uzdotos kaujas uzdevumus.
10. augustā, atzīmējot vienības gadadienu, tika
apbalvoti SzS 2. kājnieku bataljona karavīri par personīgo ieguldījumu vienības un NBS attīstībā, tika izteikta atzinība par centību militārajā dienestā, pasniedzot
goda rakstus un goda zīmes. Vairāki karavīri saņēma
jaunas — nākamās militārā dienesta pakāpes.

Par 2. kājnieku bataljonu
2002. gadā bataljons tiek veidots ar uzdevumu sagatavot obligātā militārā dienesta karavīrus Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) rezervei. Pirmais tā komandieris bija
pulkvežleitnants Dzintars Roga (tagad pulkvedis). Bataljona kodols — instruktori un
virsnieki, kurus dienestā uz 2. kājnieku bataljonu pārcēla no dažādām NBS vienībām, proti, no Zemessardzes, 1. KB, no dažādu līmeņu
štābiem. 2003. gada septembrī bataljonā tika
iedibināts tiem laikiem jauns amats — bataljona virsseržants, kuru ieņēma virsseržants
Andris Grikevics (iepriekšējā dienesta vieta
NBS IS). Varētu teikt, ka 2. kājnieku bataljons
pārstāv visus LR NBS.
Lielākā daļa no šiem karavīriem beidza
apmācību Zviedrijas BS instruktoru vadībā,
apgūstot no Zviedrijas atgādāto kaujas tehniku uz kāpurķēžu bāzes. Bija jāapgūst arī
dažāda kalibra ieroču sistēmas — bezatgrūdiena prettanku lielgabali, mīnmetēji, mīnu
sistēmas un citi prettanku ieroči.
2003. gadā 2. kājnieku bataljonam papildus tika uzdots gatavot profesionālā militārā
dienesta kājnieku rotas (KR) dalībai miera
uzturēšanas operācijās. Profesionalizētā 1. KR
2003. gada rudenī devās uz Kosovu. Šo rotu
komandēja kapteinis Andris Alvis Auliciems.
Tā paša gada rudenī par 2. KB komandieri
kļuva pulkvežleitnants Jānis Avišāns (tagad
rezerves pulkvedis). Tika saņemts nākamais
uzdevums — sagatavot kājnieku rotu starptautiskajai operācijai Irākā 2004. gada vasarā.
Toreiz samērā īsā laikā tika nokomplektēta un
apmācīta 2. kājnieku rota, kuras sastāvā iekļāva instruktorus no dažādām NBS vienībām,
arī no Zemessardzes un Nacionālās aizsardzības akadēmijas. Kareivju sastāvu veidoja brīvprātīgie no divām obligātā militārā dienesta
(OMD) rotām — no Kaujas atbalsta rotas un
Štāba un apgādes rotas.

2004. gada vasarā 2. kājnieku bataljona
instruktori apmācīja ārrindas un ierindas
zemessargus, sagatavojot tos starptautiskajai operācijai Kosovā. Būtu jāizceļ arī bataljona štābu priekšnieki, kuri komandieru
prombūtnē pilnībā uzņēmās bataljona vadību un organizāciju, t.i., majors Juris Sidorovs (tagad pulkvežleitnants) un majors
Agris Liepiņš (tagad pulkvežleitnants).
2005. gadā par bataljona komandieri
kļuva majors Ilmārs Atis Lejiņš (tagad pulkvežleitnants) un tika sagatavota jeb profesionalizēta 3. kājnieku rota, kura savā pirmajā
starptautiskajā operācijā devās uz Irāku.
2006. gada beigās (decembrī) 2. kājnieku bataljonā tika iesaukta pēdējā OMD karavīru grupa, kuri pārsvarā tika iekļauti
Kaujas atbalsta rotā, kas turpināja darboties ar Zviedrijas BS militāro tehniku.
2. kājnieku bataljona karavīri dažādu
vienību sastāvā ir pildījuši visus NBS vadības un valsts uzdotos starptautisko operāciju
uzdevumus Kosovā, Irākā un Afganistānā,
arī Manevra rotas uzdevumus 2012. gadā.
2. KB karavīri ir nodrošinājuši 2. operacionālās sadarbības padomnieku grupas uzdevumu izpildi Afganistānā.
2007. gadā par bataljona komandieri
kļuva majors Viesturs Bubucis (tagad pulkvežleitnants), kas pirms tam pildīja štāba
priekšnieka amatu.
2010. gadā par bataljona komandieri
tika iecelts majors Vents Lapsenbergs, kas
savu dienestu 2. KB uzsāka 2002. gadā kā
OMD rotas komandieris. Viņš divas reizes
komandēja profesionālā militārā dienesta
kājnieku rotas starptautiskajā operācijā Irākā. Majors V. Lapsenbergs ir pildījis arī Štāba priekšnieka pienākumus 2. KB.

Sagatavojis
2. KB virsseržants vsrž. Andris Grikevics.
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Sīrijas konflikts un tā ietekme uz reģionālo un globālo drošību
RaimondsRublovskis,
NBSpulkvedis(rez.),RSUPolitikas
zinātnesnodaļasdoktorants,
LatvijasĀrpolitikasinstitūtapētnieks.

Sīrijas iekšējais militārais konflikts sākās
2011. gada 15. martā ar plašām demonstrācijām pret prezidenta Bašara el Asada
režīmu, kā daļa no tā saucamā arābu
pavasara, kura rezultātā notika politisko
režīmu maiņa Tunisijā, Lībijā, Ēģiptē un
Jemenā, kā arī plašas protesta demonstrācijas pārējās arābu valstīs. Līdz ar to
var secināt, ka Sīrijas politiskā un militārā
konfrontācija ir daļa no politiskās transformācijas procesa Tuvajos Austrumos
un Āfrikas ziemeļos, un šajos procesos
jau ir iesaistīti citi ietekmīgi reģionālie
un globālie spēlētāji.
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Sīrijas gadījums ir īpašs vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, sākotnējās politiskās aktivitātes ir
pāraugušas intensīvā un ilglaicīgā iekšējā militārā konfliktā ar pilsoņu kara pazīmēm. Otrkārt, pilsoņu kara situāciju pastiprina reliģiski
motivētas atšķirības starp konfliktā iesaistītajām pusēm, proti, islāma reliģijas šiītu un sunnītu konfrontācija. Sīrijā apmēram 75 procenti
iedzīvotāju ir sunnīti, taču visa politiskā, ekonomiskā un militārā vara atrodas šiītu rokās.
Tas nozīmē, ka notiekošās militārās konfrontācijas situācijā Bašars el Asads kontrolē valsts
bruņotos spēkus, izlūkošanas un drošības struktūras, kuras ir ne tikai politiski, bet arī reliģiski
motivētas.
Ņemot vērā Sīrijas ģeogrāfisko izvietojumu,
islāma reliģijas sunnītu un šiītu konfrontāciju
šajā valstī, ietekmīgu reģionālo (ieskaitot Izraēlu) un globālo aktoru tālāku iesaisti šajā konfliktā, var secināt, ka konflikta tālākai eskalācijai
varētu būt nopietnas sekas gan reģionālās, gan
arī globālās drošības kontekstā. Pirmkārt, iekšējā militārā konfrontācija Sīrijā ir sasniegusi līmeni, kurā iekšējs politisks risinājums un
izlīgums vismaz šobrīd šķiet pietiekami neiespējams, līdz ar to var paredzēt, ka konfliktā iesaistītās puses turpinās bruņotu konfrontāciju,
lai sasniegtu nosacītu uzvaru pār oponentu.
Otrkārt, ņemot vērā reģionālās etniskās un reliģiskās saites, kurām ir ārkārtīgi būtiska nozīme reģionālajā drošības dinamikā, katru no
iekšējā konfliktā iesaistītajām pusēm atbalsta
nozīmīgi reģionāli spēki, pirmām kārtām Irāna
kā nozīmīgākais islāma reliģijas šiītu novirziena centrs un Saūda Arābija kā galvenais islāma
reliģijas sunnītu novirziena centrs. Politiska atbalsta sniegšana starptautiskajā līmeni, ekonomisks atbalsts, militāro padomnieku nosūtīšana uz konflikta zonu, bruņojuma un ekipējuma piegādes un šo piegāžu koordinācija — tie

ir tikai daži atbalsta virzieni, ko praktizē Irāna
un Saūda Arābija, lai atbalstītu attiecīgi Bašara
el Asada režīmu un Sīrijas opozīcijas spēkus.
Līdz ar to reģionālās drošības līmenī iekšējā
militārā konfrontācija Sīrijā, Irānas un Saūda
Arābijas atbalsts konfliktā iesaistītajām pusēm
nozīmē arī konfrontācijas padziļināšanos starp
abām valstīm, kur Irāna ir ieinteresēta Bašara el
Asada režīma izdzīvošanā un Irānas politiskās
ietekmes saglabāšanā reģionā, turpretim, Saūda
Arābija nenoliedzami būtu ieinteresēta šiītu politiskās, ekonomiskās un militārās elites nomaiņā ar sunnītu eliti, caur kuru Saūda Arābija
varētu būtiski palielināt savu politisko ietekmi
Tuvo Austrumu reģionā. Bez šaubām, Sīrijas militārā konflikta gadījumā drošības situāciju vēl
vairāk sarežģī Irānas kodolambīcijas un reģionālo un globālo spēku reakcija uz šiem procesiem.
Runājot par turpmāko Tuvo Austrumu reģionālās drošības dinamiku un Sīrijas konflikta
eskalāciju, nevar neminēt vēl divus ļoti nozīmīgus reģionālos spēlētājus — Izraēlu un Turciju.
Izraēla pašlaik ir izvēlējusies neitrālu politiku
attiecībā uz procesiem kaimiņvalstī, neatbalstot
nevienu no Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm, jo ir maz ticams, ka Bašara el Asada režīma nomaiņas gadījumā pie varas valstī nāktu
politiskie spēki, kas piekoptu Izraēlai draudzīgāku politiku. Otrkārt, Izraēlu vistiešāk satrauc
Irānas kodolambīcijas, kā arī Irānas saikne un
atbalsts caur Sīriju grupējumam «Hezbollah»
Libānā, kas ir tiešs un patstāvīgs drošības
drauds Izraēlai. Turcija arī ir ieinteresēta Bašara el Asada režīma nomaiņā, ņemot vērā Turcijas un Sīrijas sarežģītās militāri politiskās
attiecības 20. gadsimtā, tomēr tā noteikti nav
ieinteresēta Saūda Arābijas ietekmes palielināšanā Turcijas robežu tiešā tuvumā, kas varētu
būtiski ietekmēt iekšpolitisko situāciju šajā valstī. Protams, arī Turciju uztrauc Irānas kodolambīcijas un Sīrijas pašreizējās politiskās un
militārās elites ciešā saikne ar Irānu, līdz ar to
ir saprotama šīs valsts vēlme ierobežot Bašara
el Asada režīma militāro kapacitāti. Turcijas reģionālās drošības apsvērumus būtiski ietekmē
fakts, ka tā ir NATO dalībvalsts, līdz ar to jebkura Turcijas iesaiste tiešās militārās darbībās
pret Sīriju šajos procesos iesaistīs arī Ziemeļatlantijas līguma organizāciju.
Kā jau tika minēts, iekšējais militārais konflikts Sīrijā ir sasniedzis stadiju, kurā tajā jau ir
aktīvi iesaistījušie gan nozīmīgi reģionālie, gan
arī globāli aktori. ASV, ANO, Eiropas Savienība,
Arābu līga, Krievijas Federācija, Ķīna — visas šīs
ietekmīgās valstis un starptautiskās organizācijas ir iesaistījušās Sīrijas konfliktā politiskajā un
humanitārās palīdzības dimensijā. Ņemot vērā
faktu, ka ASV ir ļoti ietekmīgs Irānas kodolprojekta oponents un Sīrija ir Irānas reģionālais sabiedrotais, ir skaidrs, ka ASV ir stingri nosodījušas Bašara el Asada režīmu par vardarbību

pret Sīrijas civiliedzīvotājiem. Arī Eiropas Savienība, Arābu līga, Arābu valstu sadarbības padome un citi starptautiskās sistēmas aktori ir
nosodījuši Sīrijas režīma darbības. Savukārt
Krievija un Ķīna, sekojot saviem ārpolitikas uzstādījumiem, ir atturējušās piekrist ANO rezolūcijām, kas nosoda Asada militārās darbības
pret Sīrijas opozīciju.
Līdz ar to var izdarīt vairākus secinājumus
attiecībā uz Sīrijas iekšējā militārā konflikta formu un saturu. 21. gadsimta globālās drošības
vide nosaka, un Sīrijas gadījums to apliecina, ka
ikviens militārs konflikts valsts iekšienē, ja tas
pēc formas un satura pieņem pilsoņu kara formas, ļoti īsā laikposmā iesaista ietekmīgus reģionālus un arī globālus spēlētājus, kuriem ir
savas politiskās, ekonomiskās un militārās intereses noteiktajā reģionā vai valstī. Šie spēki atbalsta konfliktā iesaistītās puses politiski, pārstāvot to intereses starptautiskajā līmenī, tiek
organizēts noteikts ekonomisks un humanitārs
atbalsts, tāpat pusēm tiek sniegts militārs atbalsts, kas var izpausties kā bruņojuma un ekipējuma tiešas piegādes, šo piegāžu koordinācija, pieredzējušu militāro padomnieku un
plānotāju nosūtīšana uz konflikta zonu, izlūkošanas informācijas nodošana, iespējams, militārpersonu nosūtīšana uz konflikta zonu dalībai
tiešās militārās darbībās.
Bašara el Asada režīma liktenis jau sen nav
tikai Sīrijas iekšpolitiska problēma, un tālākajai
konflikta attīstības dinamikai būs būtiska un
nozīmīga ietekme un sekas gan Tuvo Austrumu reģionālās drošības dimensijā, kas ietekmēs
nākotnes drošības apsvērumus tādām valstīm
kā Irāna, Izraēla, Turcija un Saūda Arābija, gan
arī globālajā drošības vidē, kas neapšaubāmi ietekmēs ASV, Krievijas Federācijas, Ķīnas un arī
NATO drošību. Protams, Latvijas gadījumā
mūs varētu interesēt, kādā veidā NATO varētu
tikt iesaistīta Sīrijas militārā konflikta atrisināšanā. Kā jau tika minēts, gan ASV, gan arī Turcija ir ļoti nozīmīgas alianses dalībvalstis, kuras
ģeogrāfisku, politisku un militāru iemeslu dēļ
jau ir aktīvi iesaistījušās mēģinājumos atrisināt
konfliktu, līdz ar to, ja notiks turpmāka konflikta eskalācija gan Sīrijā, gan arī Tuvo Austrumu
reģionā kopumā, nevar izslēgt iespēju, ka NATO
varētu aktīvi iesaistīties šajos procesos.

21. gadsimta globālās drošības vide
nosaka, un Sīrijas gadījums to
apliecina, ka ikviens militārs konflikts
valsts iekšienē, ja tas pēc formas un
satura pieņem pilsoņu kara formas,
ļoti īsā laikposmā iesaista ietekmīgus
reģionālus un arī globālus spēlētājus,
kuriem ir savas politiskās,
ekonomiskās un militārās intereses
noteiktajā reģionā vai valstī.
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Viedokļu pretstati
***

***

Polijas izdevumā «Polityka Globalna»
publicēts raksts «Baltic Air Policing: Krievijas bumbvedēji virs Baltijas jūras». Publikācijā analizēta Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas (NATO) īstenotā Baltijas valstu
gaisa telpas aizsardzības misija jeb «Baltic Air
Policing» saistībā ar biežajiem Krievijas lidmašīnu pārkāpumiem. Jūlija vidū Polijas iznīcinātāji MIG- 29A pārtvēra četrus Krievijas virsskaņas stratēģiskos bumbvedējus
Tu-22M3 (šāda tipa bumbvedēji ir spējīgi
pārvadāt kodolgalviņas), kuri lidoja virs
neitrāliem ūdeņiem Lietuvas gaisa telpas
tuvumā. Polijas lidmašīnas eskortēja Krievijas bumbvedējus līdz drošam attālumam.
Vēlāk, komentējot šo notikumu, Krievijas
Federācijas Aizsardzības ministrija sniedza
paziņojumu, ka tās lidaparāti nebija pārkāpuši nekādas starptautiskās normas, tie esot
veikuši parastu mācību lidojumu. Komentējot šo incidentu, Lietuvas aizsardzības ministre Rasa Juknevičiene uzsvēra: «Katru
nedēļu un pat biežāk Ziemeļatlantijas alianses lidmašīnas, kas nodrošina «Baltic Air
Policing» misiju, ir spiestas eskortēt Krievijas lidaparātus, tai skaitā bumbvedējus.
Acīmredzami Krievijas Gaisa spēku aktivitāte Baltijas jūras telpā pēdējā laikā ir pieaugusi.»
Kā atzīmē «Polityka Globalna», Krievijas Federācijas militārie lidaparāti arī agrāk ne reizi vien ir pārkāpuši Baltijas valstu
(Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) gaisa telpu.
Bieži vien tas noticis laikā, kad šajās valstīs
ir paredzēts kāds nopietns iekšpolitisks pasākums, piemēram, 2012. gada februārī, kad
Latvijā rīkots referendums par valsts valodas statusa noteikšanu krievu valodai, vai
2010. gada oktobrī, kad tika rīkotas NATO
kaujas mācības «Saber Strike».
Publikācijā norādīts, ka, neskatoties uz
«Baltic Air Policing» astoņus gadus ilgo misiju, incidenti ar Krievijas Federācijas lidaparātu piedalīšanos joprojām atkārtojas.
Baltijas valstu iestāšanās NATO un alianses
valstu gaisa spēku apakšvienību klātbūtne
līdz šim Krieviju nav atturējusi no sava spēka demonstrācijām. «Nav grūti iedomāties,
kas notiktu Baltijas valstu gaisa telpā, ja šīm
valstīm nebūtu NATO atbalsta. Maz ticams,
ka Maskava tuvākajā laikā nolems pārtraukt
šāda veida provokācijas. Atgādināt Baltijas
valstīm par to lielā kaimiņa militārajām iespējām — tas jau ir kļuvis par Krievijas politiskā spiediena standarta instrumentu šajā
reģionā,» raksta Polijas izdevums.

Igaunijas laikraksts «Eesti Paevaleht»
vairākās publikācijās ziņo, ka NATO valstu Čikāgas samitā pieņemtais oficiālais
lēmums par Baltijas gaisa telpas aizsardzības misijas pagarināšanu uz nenoteiktu
laiku ir laba zīme Lietuvai, Latvijai un
Igaunijai. Kā ekonomisko labumu var minēt, ka šīm trim valstīm pagaidām nebūs
nepieciešams iegādāties savus lidaparātus
gaisa telpas aizsardzībai. Kā galveno ieguvumu Igaunijas laikraksts min faktu, ka
NATO militāro apakšvienību klātbūtne
liks valstij, kas varbūt Baltijas valstīm nav
sevišķi draudzīga, apjaust, ka alianses drošības garantijas nav tikai tukši solījumi un
ka sabiedrotie tur savus solījumus. Sabiedroto klātbūtne veido drošības sajūtu. Laikraksts atgādina, ka, pirms Igaunija iestājās
Ziemeļatlantijas aliansē, Krievijas militārās lidmašīnas regulāri pārkāpa tās gaisa
telpu, lidojot pat līdz pašai Tallinai. Neviena suverēna valsts to nevar pieļaut. «Eesti
Paevaleht» arī min, ka Igaunijai izveidot
savus kaujasspējīgus gaisa spēkus būtu sarežģīti un dārgi. To gan varētu izdarīt, ja
būtu liela nepieciešamība, taču tad novārtā
tiktu atstāti citi bruņoto spēku veidi. Tāpat tiek minēts, ka no «Baltic Air Policing»
misijas labumu gūst ne tikai Baltijas valstis. Gaisa patrulēšanas misijā iesaistīto
valstu gaisa spēkiem ir iespēja veikt tre-
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niņlidojumus mazā augstumā, kas ne vienmēr esot iespējams viņu pašu teritorijā.
***
Krievijas informācijas aģentūras «Regnum» interneta vietnē publicēts raksts ar
nosaukumu «Latvija dubulto gatavošanos
karam pret Krieviju». Publikācijas tēma —
Latvijas aizsardzības sistēmas vadība vēlas
palielināt valsts aizsardzības budžetu līdz
NATO rekomendētajiem 2% no iekšzemes
kopprodukta. «Regnum» izdara secinājumus,
ka šāds aizsardzības budžeta pieaugums ir
vērsts pret kādu vārdā nenosauktu ārējo ienaidnieku un tas varot būt tikai un vienīgi
Krievija. Šāds secinājums izdarīts, analizējot Latvijas Aizsardzības ministrijas vadības un ASV vēstniecības Latvijā darbinieku
izteikumus. Publikācijas autors raksta: «Militāro izdevumu pieaugumu sekmē valdošās koalīcijas atrašanās pie varas, taču ne
visi Latvijas iedzīvotāji atbalsta šādus pasākumus.» Informācijas aģentūra «Regnum»
un tās interneta vietne regnum.ru izceļas ar
tendenciozas, Latvijai, kā arī Baltijas valstīm nelabvēlīgas un šīs valstis nomelnojošas informācijas ievietošanu, bet «Regnum»
bijušais prezidents Modests Koļerovs un
galvenā redaktora vietnieks Igors Pavlovskis pavisam nesen tika iekļauti Latvijai nevēlamo personu sarakstā.

Sagatavojis Juris Ciganovs.

NBS orķestra vizīte Somijā
Nošāgada31.jūlijalīdz5.augustamNacionālobruņotospēkuorķestrispiedalījāsXXIstarptautiskajāmilitārāsmūzikasfestivālā«HaminaTattoo»SomijaspilsētāHaminā.Festivāls,kurapatronsirSomijasvalstsprezidents,irlielākaisun
reprezentablākaismilitāroorķestruforumsšajāvalstī,unkatruotrogadupirmajāaugustanedēļātasnotiek1721.gadāceltajāun1991.gadāatjaunotajāpilsētasbastionā.ToorganizēSomijasAizsardzībasspēkisadarbībāarHaminaspašvaldību.
Šovasarfestivālāpiedalījās9militārieorķestrinopiecāmpasaulesvalstīm:Rimska-KorsakovaKrievijasJūrasspēkucentrālaisorķestris,ItālijasBersaljerimetālapūšaminstrumentuorķestris,FrancijasBruņotospēkuSakarukorpusaorķestris,JohanaVilemaFrizoNīderlandesKaraliskās
armijasGrenadieruunstrēlniekupulkaorķestris,LatvijasNacionālobruņotospēkuorķestrisunčetripašmājuorķestri:
SomijasAizsardzībasspēku(AS)Obligātāmilitārādienestaorķestris,SomijasASKarēlijasnovadaorķestris,Somijas
ASDragūnuorķestrisunSomijasASGvardesorķestris.
Festivālaprofesionālaisunorganizatoriskaislīmenisbijaļotiaugsts.TālaikāNBSorķestrissniedzalatviskasmūzikaskoncertprogrammas,piedalījāsieluparādēs,demonstrējasavudefilēprogrammu,muzicējaapvienotāorķestrasastāvāunpiedalījāsizbraukumakoncertāHelsinkos.PublikasnedalītuatsaucībuizpelnījāsNBSorķestradefilē
programmasietvarosizpildītaisAstoraPjacollas«Libertango».
FestivālapēdējādienāHaminasostāmūsuorķestrisapmeklējaledlauzi«Hyöky»,kuršarnosaukumu«Liepāja»
no1912.līdz1918.gadamkalpojaLiepājasostā.AršokuģiSomijasjēgerubataljonipēczvērestadošanasceremonijasceļojauzSomiju.KuģimbijasvarīgalomaSomijasneatkarībasizcīnīšanā.PargoduLatvijasorķestravizīteiostātikapaceltsLatvijaskarogs.Ledlauža100gadujubilejasietvarosorķestrissniedzalatviešumūzikaskoncertu.
Sagatavojis NBS orķestra priekšnieks pulkvežleitnants Dainis Vuškāns.
Foto — atv. virsniekvietnieks Leons Pimenovs.
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Uzsāktajauno patruļkuģu
projekta pēdējā daļa
TaivoTrams
Foto—NormundsMežiņš.

Jauno un pasaules mērogā pagaidām
unikālo divkorpusu patruļkuģu būves
projekts strauji virzās uz priekšu — a/s
«Rīgas kuģu būvētava» (RKB) uzsākti pēdējā, piektā, kuģa «Rēzekne» izgatavošanas darbi. Lai gan saskaņā ar projektu
visi pieci kuģi Latvijas Jūras spēku
flotiles rīcībā jānodod 2014. gadā, kuģu
būvētāji ir optimistiskāk noskaņoti un
lēš, ka pēdējais kuģis tiks nodots vēl šī
gada rudenī.

Labāka kvalitāte nekā vāciešiem
Piecu SWATH (Small Water Area Twin
Hull) tipa kuģu būve norisinās saskaņā ar
Aizsardzības ministrijas (AM) un RKB 2007.
gadā noslēgto līgumu, kas paredz uzbūvēt
un nodot Latvijas Jūras spēkiem visus līgumā minētos kuģus līdz 2014. gadam. Kuģi
«Skrunda», «Cēsis» un «Viesīte» jau ir pabeigti un tiek izmantoti Jūras spēku vajadzībām, bet uz «Jelgavas» darbi tuvojas
noslēgumam — to Jūras spēkiem iecerēts
nodot 22. augustā. Strādājot šādos tempos,
RKB speciālisti var ievērojami apsteigt līguma grafiku. «Piekto, pēdējo, kuģi šajā
projektā mēs plānojam nodot jau šī gada
novembrī,» saka RKB padomes loceklis viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
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Lai pilnībā uzbūvētu šāda tipa kuģi, paiet vidēji pusotrs gads. RKB top viss — ietverot nulles stadijas darbus līdz pilnībā
gatavam kuģim. Kuģa būvē ir nodarbināti
vairāk nekā 200 rūpnīcas darbinieki, kuriem
ir nepieciešamas ļoti labas un specifiskas sava aroda zināšanas. «Pie mums strādā, piemēram, ļoti augstas klases metinātāji, visi ar
starptautiskajiem sertifikātiem. Šeit arī metināšana ir diezgan specifiska — tas ir ļoti
atbildīgs process, no kā galu galā atkarīga
arī kuģa veiktspēja,» stāsta G. A. Zeibots.
Latvijas speciālistu amata prasmi apliecina arī ārvalstu kolēģi. «Mūsu darbu kontrolē «Lloyd Deutschland», un, pēc viņu
atzinuma, mūsu darba kvalitāte ir augstāka
nekā Vācijā. Mūsējie reizēm pat aizrādījuši
vāciešiem, ka šuve nav tik gluda, kā tai vajadzētu būt,» smej G. A. Zeibots. Visādā ziņā —
tas skaidri apliecina, ka Jūras spēku jaunie
patruļkuģi atbildīs augstākajiem Eiropas
standartiem.

dēļ nācies mainīt, bet testi iespējami tikai
jūrā), kā arī jāizmēģina destilētā ūdens ražošanas iekārtas, ko arī var izdarīt tikai atklātā jūrā. Gaitas izmēģinājumi «Jelgavai»
jau ir pabeigti.

Apgūta jauna
un universāla tehnoloģija
Kamēr «Rēzekne» rūpnīcas cehā pagaidām vēl izskatās pēc lego klucīšu kaudzes,
kas jāsaliek kuģim atbilstošā izskatā, nedaudz vecākajai «Jelgavai» jau pabeidz visus
pirms kuģa nodošanas ekspluatācijā nepieciešamos izmēģinājumus. Jūlija nogalē vēl
bija palikušas divas netestētas lietas — jāpārbauda GPS aparatūra (to ražotāja brāķa

«Grūti noticēt, bet no šīs spēļu klucīšiem līdzīgās kaudzes taps moderns patruļkuģis,» stāsta RKB padomes loceklis
viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
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Patruļkuģu eskadras komandiera vietnieks komandleitnants Pēteris Subota apskata topošā patruļkuģa
«Rēzekne» sagataves.
Patruļkuģu eskadras komandiera vietnieks komandleitnants Pēteris Subota, kas
bija arī pirmā jaunās klases kuģa «Skrunda»
kapteinis, atzīst: «Jauna kuģa pieņemšana
ekspluatācijā vienmēr ir liels izaicinājums,
bet mums ļoti paveicās ar pirmo kuģi — tas
bija kā labs paraugs arī nākamajiem —
«Cēsīm» un «Viesītei». «Skrundas» gadījumā ļoti pozitīvi bija arī tas, ka sākotnēji kuģim bija divas komandas un arī divi
komandieri, līdz ar to uzkrātā pieredze bija plašāka un daudzpusīgāka.» Tagad, kad
uzkrāta jau pieredze darbā ar šāda tipa kuģiem, P. Subota atzīst, ka nekādu jūtamu atšķirību kuģu uzvedībā nav — visi ir vienlīdz
ātri, paklausīgi un mūsdienīgi.
Runājot par SWATH tipa kuģiem, P. Subota atzinīgi novērtē to spējas un universālumu. «Pirmais, kas nāk prātā, ir šādu kuģu
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JŪRAS SPĒKI
jūrasspēja. Lai gan, godīgi sakot, pirmo reizi
bija nedaudz bail no uzticētās atbildības — tā
tomēr ir jauna tehnika un jauns kuģu būvniecības princips, kas tobrīd vispār mums
nebija pazīstams. Sastopoties ar lielākiem
viļņiem jūrā, nezinājām, ko kuģis darīs. Tā
pa īstam saprast, uz ko šāds kuģis ir spējīgs,
varēja tikai ar laiku.» Kā zināms, ar salīdzinoši nelielu korpusu un tikai astoņu cilvēku
apkalpi SWATH tipa kuģi var pildīt patiešām
plašu funkciju klāstu — sākot no patruļkuģa uzdevumiem un beidzot ar meklēšanas
un glābšanas darbiem un jūras piesārņojuma likvidēšanu.

«Skrunda»
reklamē kuģu jaunās iespējas
Bijušais «Skrundas» kapteinis ir apmierināts arī par sadarbību ar kuģu būvētājiem.
«Mēs veicam kopīgu darbu, mēs regulāri
esam rūpnīcā, un mums nav nekādu problēmu aizrādīt, ja kaut kas nepatīk vai kaut
kur gribas atšķirīgu risinājumu. Kā kuģu
pieņemšanas komisijas dalībnieki es un
mani kolēģi esam klāt kuģa tapšanā no paša sākuma līdz pat nodošanas brīdim.»
«Arī mēs esam ļoti apmierināti ar projekta gaitu. Redzam, ka darbi notiek saskaņā ar grafiku, un mums pašlaik nav nekādu
bažu ne par kvalitāti, ne par termiņiem —
viss notiek tā, kā tas ir paredzēts līgumā,»
atzīst Aizsardzības ministrijas Krasta apsardzes patruļkuģu būves projekta vadītāja Jeļena Zubenkova-Birzniece.
Jaunā tipa kuģu būve Latvijai ir ļāvusi
uzkrāt jaunu pieredzi, kā arī savā ziņā kļūt

Kuģa būves darbos
strādā vairāk nekā 200
kvalificēti speciālisti.

par paraugu citām valstīm. Piemēram, kuģis
«Skrunda» ir piedalījies dažādos starptautiskos semināros, kuģu parādēs un izstādēs,
demonstrējot šāda tipa kuģu spējas nākotnē.
Tas patiešām ir 21. gadsimta kuģis, kas ar saviem nelielajiem izmēriem spēj pildīt ļoti
daudz uzdevumu. Tagad diezgan bieži ārvalstu delegācijas pārdomā savus nākotnes plānus un atsakās no novecojušiem kuģu
modeļiem, izvēloties SWATH tipa modeļus.
G. A. Zeibots atstāsta vācu kolēģu minēto
piemēru — Dienvidāfrikas armijas pārstāvji vēlējušies pasūtīt jaunu fregati, taču pēc
iepazīšanās ar divkorpusu kuģu specifikāciju un demonstrējumiem sapratuši: jaunā
tipa kuģis ir divreiz mazāks, tā būves izmaksas pat desmitreiz mazākas, taču veikt-

spēja — tāda pati vai pat lielāka. Izvēle bija
skaidra.
«Mums jāsaka liels paldies Latvijas valdībai, kas parakstīja šo līgumu, jo rezultātā
gan mūsu rūpnīca, gan Latvija kopumā ir ieguvēji — šeit ir apgūtas jaunās tehnoloģijas,
un mēs tagad varam pārliecināties par mūsu
rūpnīcas un tās speciālistu spējām būvēt
mūsdienīgus kuģus no nulles līdz to nodošanai ekspluatācijā. Šī projekta laikā mēs visi
esam arī ļoti daudz mācījušies, un šīs zināšanas ir viens no pašiem lielākajiem mūsu ieguvumiem, ko varēsim izmantot visdažādākajos projektos nākotnē. Interese par mūsu iestrādēm ir ļoti liela, un es esmu pārliecināts, ka tas ir tikai šī procesa pats sākums,»
G. A. Zeibots savā vērtējumā ir optimistisks.

CISM reģionālais čempionāts militārajā pieccīņā
No 23. līdz 28. jūlijam Austrijā, Vīnerneištatē norisinājās CISM reģionālais čempionāts militārajā pieccīņā. Pavisam sacensībās piedalījās 73 karavīri no 16 valstīm. Latviju pārstāvēja trīs NBS karavīri — kpt. Maigurs Ozoliņš (NBS MP), kpt. Māris Ābele (NBS ŠB) un dkar. Dainis Stepe (NBS SK).
Kopvērtējumā augstu rezultātu sasniedza dkar. Dainis Stepe, izcīnot 9. vietu (5265,5 punkti). Kpt. Maigurs Ozoliņš
(attēlā) ierindojās 19. vietā 73 karavīru konkurencē
(5119,2). Savukārt kpt. Māris Ābele veselības problēmu dēļ
piedalījās tikai divās militārās pieccīņas disciplīnās — šaušanā un granātas mešanā (2031,2).
CISM reģionālā čempionāta uzvarētājs ir Austrijas Bruņoto spēku karavīrs kpr. Depils Andreass (5355,0).
NBS SK sporta nodaļas vecākais strēlnieks dižkareivis
D. Stepe šķēršļu joslā izcīnīja uzvaru (2:17,3), apsteidzot
2. vietas ieguvēju par 4,5 sekundēm. NBS MP kapteinis
M. Ozoliņš pēc militārās pieccīņas četrām disciplīnām (šaušana, peldēšana, granātas mešana un šķēršļu josla) ierindojās
3. vietā (4351,4), atpaliekot no līdera tikai par 69,4 punktiem.
Nākamie starti mūsu karavīriem norisināsies Somijā.
Sagatavojusi NBS SK Sporta nodaļas vecākā strēlniece
dižkareive Linda Savļaka. Foto — no NBS arhīva.
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A KT U Ā L I
ASV Kara flotes iznīcinātāja «USS Farragut» komandieris
Glens Kvasts.

Rīguapmeklēviens
nojaunākajiem
ASViznīcinātāju
klaseskuģiem

«USS Farragut»
Baltijas valstīs, bet pēc tam paredzētas kopīgas mācības ar Krieviju un Norvēģiju, un
tad atpakaļceļš atkal caur Vidusjūru.
Augusta sākumā vizītē Rīgā bija ieradies ASV karakuģis «USS Farragut», kura
jūrnieki savas uzturēšanās laikā paspēja
piedalīties arī vairākās labdarības akcijās,
tostarp sakopjot Mīlestības saliņu Daugavā
un palīdzot labiekārtot sociālās aprūpes
centru «Stella Maris».
«USS Farragut» ir viens no jaunākajiem
(būvēts 2006. gadā) un modernākajiem
ASV Kara flotes kuģiem. Iznīcinātāju klases kuģis ir aprīkots ar plašu bruņojuma
klāstu, tostarp tam ir vairāku veidu ložmetēji un lielgabali, pretraķešu aizsardzības

Uz kuģa ir moderns bruņojums
un sakaru aprīkojums.
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sistēma, modernas navigācijas, satelītu un
radaru iekārtas. Uz kuģa ir vieta arī diviem
helikopteriem, kas tiek izmantoti galvenokārt apkārtnes izlūkošanai un informācijas
vākšanai. Kuģa komandieris Glens Kvasts
stāsta, ka helikopteri būtiski atvieglo kuģa
darbību, jo var pārlūkot apkārtni ap kuģi
400 kvadrātjūdžu platībā. Tas lieti noder,
piemēram, pretpirātisma operācijas laikā.
Darbojoties šajā misijā Adenas līcī, «USS
Farragut» komanda aizturējusi astoņus pirātus. Kuģis ir izmantojams gan uzbrukuma, gan aizsardzības un atbalsta operācijās,
jo bieži tas piedalās arī glābšanas un meklēšanas aktivitātēs.
Latvijā kuģis ieradies pēc garāka pārbrauciena — no savas bāzes Floridā tas vispirms devies uz Vidusjūru, tad ieradies

Lai gan visas navigācijas
sistēmas ir elektroniskas, jūrniekiem
nepieciešamības gadījumā jāprot
strādāt arī ar papīra kartēm un
mehāniskajām palīgierīcēm, stāsta
kuģa komandieris.
Iesaistīšanās labdarības akcijās un apkārtnes sakopšanā ir sena ASV kara jūrnieku tradīcija, kas ļauj labāk iepazīt valstis,
kuras tiek apmeklētas. «Tā ir lieliska iespēja
labāk iepazīt cilvēkus un vietējo kultūru,»
atzīst G. Kvasts. Kuģa komandā dien ap 300
jūrnieku, un vizītes laikā lielākajai daļai bija iespēja arī apmeklēt Rīgu. Papildus labdarības aktivitātēm «USS Farragut» basketbola komanda mērojās spēkiem ar Nacionālo bruņoto spēku basketbolistiem un
šajā spēlē uzvarēja. Kuģa komandieris gan
ļoti atzinīgi vērtēja Latvijas armijas basketbolistu spēli, tieši tāpat viņš slavē arī mūsu
bruņoto spēku jūrnieku sagatavotību: «Sadarbības laikā ir redzama ļoti laba profesionālā
sagatavotība.»

Sagatavojis Taivo Trams.
Foto — Normunds Mežiņš.

«USS Farragut» ir nācies strādāt arī
pretpirātisma operācijā Adenas līcī.

JAUNSARDZE

Lat vi jas un Igau ni jas

jaunieši apgūst izdzīvošanas iemaņas
TaivoTrams
Foto—NormundsMežiņš.

Četras dienas mežā — saviem spēkiem
gādājot par izdzīvošanai nepieciešamo
un iespēju robežās iekārtojot apmešanās
un nakšņošanas vietu, turklāt nemitīgi
uzmanoties no «ienaidnieka» laupīšanas
uzbrukumiem. Šāda vasaras nometne
augustā četru dienu garumā bija jāpiedzīvo Stalbes, Limbažu, Cēsu, Naukšēnu
un Valmieras jaunsargiem, kā arī viņu
biedriem no Igaunijas jauniešu organizācijas «Noored Kotkad».

laikam jāierodas nozīmētajā vietā. Citu uzdevumu nebija, vienīgi iedevām līdzi dažus
nesamos, lai nedaudz apgrūtinātu uzdevumu. Visi ieradās noteiktajā laikā, pat ātrāk.
Pirmajam līmenim izpildīt uzdevumus ir
salīdzinoši vienkārši — mēs, instruktori,
uztaisām maketus, nodemonstrējam, kā visam jānotiek. Otrajam līmenim uzdevumus
tikai izstāstām, bet nedemonstrējam — viņi jau paši zina, jo pirmajā līmenī tas ir apgūts,» stāsta
jaunsargu instruktors virsseržants Arnolds Bahmanis.

Instruktors Arnolds Bahmanis
«Vilka takā» piedalās trešo gadu.

Pašu rokām sarūpēts komforts
Nometne «Vilka taka», kuras laikā jaunsargi apgūst un izmēģina praksē izdzīvošanai
nepieciešamās iemaņas, notiek ik vasaru.
Pie Riebiņu ezera no 9. līdz 12. augustam tā
norisinājās jau trešo reizi, un tās laikā 34
jaunieši, tostarp seši viesi no Igaunijas, mācījās izdzīvot mežā bez civilizācijas palīglīdzekļiem.
Jaunieši tiek sadalīti trijās grupās atbilstoši viņu sagatavotības līmenim. Pirmajam
līmenim ir visvieglāk, otrajam līmenim uzdevumi un to pildīšanas nosacījumi jau ir
sarežģītāki, savukārt trešajā līmenī esošie
jau «izdzīvo» vieni paši, paļaujoties tikai uz
saviem spēkiem.
Pirmā līmeņa nometnē otrās dienas rītā rit spraigs darbs. Daļa jaunsargu gādā
kokus un zarus, no kuriem būvē nojumes
nakšņošanai turpmākajā nometnes laikā, citi pilda uzdevumu — filtrē dzeramo ūdeni,
izmantojot pieejamos materiālus (brezentu,
smiltis, ogles). Pirmā līmeņa grupa ir skaitliski vislielākā — tajā darbojas 22 jaunieši.
Arī igauņi, kas šādā nometnē piedalās pirmo
reizi, visi ir pirmajā līmenī.
Ierodoties nometnes norises vietā, pirmajā vakarā notikusi pasākuma svinīgā atklāšana un ekipējuma pārbaude. Katram
līmenim ir savs ekipējuma apjoms, kas ir
atbilstošs jaunsargu sagatavotībai. Jo labāka
sagatavotības pakāpe, jo mazāks ekipējums,
kas palīdz izdzīvot mežā. Vislabāk sagatavotajam, trešajam, līmenim līdzi tiek dots
tikai izdzīvošanas komplekts.
«Pirmais līmenis kā jau vilki turas barā. Viņiem pirmajā pārbaudījumā bija jāveic 10 km distance un līdz noteiktam
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Otrajā
«Vilka takas»
līmenī darbojas 11 jaunsargi. Viņiem jāaprūpē trīs
«ievainotie», turklāt tie jānogādā no vienas
vietas citā, kas, protams, rada papildu grūtības. Otrais līmenis jau tiek sadalīts grupās —
pa trīs vai četriem cilvēkiem katrā. Trešajā
līmenī šogad startē tikai viens jaunsargs.
Viņš visus pārbaudījumus veic individuāli,
papildus pārvietojot un aprūpējot vienu
«ievainoto».

«Snickers» guļammaisā, pica smiltīs
Pirmajā naktī nekādas apmācības vai
citas aktivitātes vēl nenotiek. Nometnes dalībniekiem tiek ierādītas dzīvošanas vietas,
kas iespējami ātri jāiekārto, lai varētu pār-

laist nakti. Tiek slietas teltenes, meklēta
malka, kurināti ugunskuri, žāvētas formas.
Īstā jautrība sākas nākamajās dienās.
Nometnes dalībniekiem, kā jau teikts, par
savu komfortu jāgādā pašiem. Tas nozīmē,
ka arī pārtiku neviens klāt neved, turklāt tās
pat īsti nav — jāpārtiek no tā, ko izdodas
sameklēt mežā, proti, no sēnēm un ogām.
«Pirms palaidām visus mežā, mēs demonstrējām sēnes, lai māk atšķirt ēdamās no indīgajām. Arī pēc tam, kad visi būs iznākuši
no meža, pārbaudīsim ieguvumu, vai nav
kas neēdams vai indīgs gadījies,» skaidro
A. Bahmanis.
Izdzīvošanas komplektā ir viss nepieciešamais pārtikas iegūšanai, arī makšķerēšanas piederumi — aukla, āķis un atsvars.
Makšķere gan jāuztaisa pašiem, taču
mēģināt var — ezers ir tepat līdzās.
«Citus gadus bija tādi mēģinājumi,

Īstā jautrība sākas
nākamajās dienās.
Nometnes dalībniekiem,
kā jau teikts, par savu
komfortu jāgādā pašiem.
bet entuziasti drīz vien secināja, ka labāk
uzreiz iet sēņot un ogot,» smaida A. Bahmanis. Instruktori līdzi paņēmuši arī dārzeņus — kāpostus, bietes, sīpolus. Tos kā
pirmie varēs izvēlēties dienas labākā grupa,

Kopīgiem spēkiem tiek gāzti koki, no kuriem top nometne.

Turpinājums 10. un 11. lpp.
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Sākums 9. lpp.

trešo līmeni neviens negāja — tam ir jānobriest. Šogad ir diezgan liela grupa sanākusi —
tad jau redzēs, ko šogad pēc nometnes teiks
otrais līmenis.»

Madara, kura izdzīvoja
Nometnē jau kā instruktore piedalās
arī Madara Kukaine no Mazsalacas, kas
kopā ar vēl vienu biedreni pirms vairākiem
gadiem sasniedza trešo līmeni. Viņas stāstītais
apliecina, ka tas nebūt nav viegls pasākums.

Zaru un lapu aizslietņi kalpos par pajumti naktī.

pārējiem tiks tas, kas paliks pāri. «Gatavo
gan visi kopā, tā ka nav gadījies, ka kāds paņemtu to bieti un viens pats stūrī noēstu.»
Protams, ir bijuši mēģinājumi ienest
nometnē savas pārtikas rezerves, taču tie
tiek nocirsti jau saknē. «Pirms nometnes visi dalībnieki tiek pārmeklēti — skarbi, bet
neko darīt. Šogad atradām dažādus snikerus vienam guļammaisā — laikam domāja,
ka tur neskatīsimies,» secina A. Bahmanis.
Iepriekšējās nometnēs dažiem jaunsargiem
netālu dzīvojošie radi mēģinājuši pienest
ēdienu, citi gudrinieki pirms pārbaudes norakuši zemē maisiņos iepakotas picas — izdomas jau izdzīvotājiem netrūkst.

Likumīgie sirotāji

10

«Vilka takas» viens no elementiem ir
arī pārtikas un ekipējuma iegūšana no nosacītā pretinieka, kas ir neatņemama izdzīvošanas sastāvdaļa ekstremālā situācijā. Tā
nu otrā līmeņa jaunsargiem ir jāmēģina atņemt pārtika pirmajam līmenim, pirmie viņus savukārt var ķert, sasiet un turēt gūstā.
Savukārt trešais līmenis jau no paša nometnes sākuma var piesavināties pārtiku un
ekipējumu, taču — tikai no otrā līmeņa. «Ja
viņu ierauga, tas vēl nekas, bet, ja noķer, tad
līmenis ir beidzies.» Nometnes laikā jaunsargiem jāveic arī vairāki orientēšanās uzdevumi grupu sastāvā, jāforsē upe, jānoķer
murdā esošas zivis un tās jāsagatavo utt. Lai
kādi arī būtu laika apstākļi un aizvadītie
pārbaudījumi, no rīta septiņos jaunsargam
un viņa formai jābūt sausai un kārtīgai, citādi tiek zaudēti punkti. «Nav jau tā, ka viņi te vienkārši dzīvo un pilda dažādus
uzdevumus. Mums ir punktu vērtēšanas

sistēma, un, ja kādam ir vairāk nekā mīnus
5 punkti nometnes beigās, viņš savu līmeni
nav pabeidzis,» skaidro A. Bahmanis. Instruktori ir visai stingri. Pie mītnes izmētāts
ekipējums un drēbes, ko var bez grūtībām
pievākt, trokšņošana naktī, nekārtīga forma — par visu nekavējoties tiek piešķirti
mīnusi. Savukārt plusus piešķir par laikā izpildītiem uzdevumiem, izrādīto iniciatīvu,
vēlmi palīdzēt, komandiera spējām utt. Divi
plusi dzēš vienu mīnusu, tā ka jaunsargiem
nākas krietni pacīnīties, lai panāktu progresu.
Nokļūt nākamajā līmenī pēc gada notiekošajā nometnē var tikai tad, ja esi izgājis iepriekšējo — pārlēkt pāri nav iespējams.
«Pagājušajā gadā tie, kuri pabeidza pirmo
līmeni, jau ar nepacietību gaidīja, kad varēs
iet otro. Gads vēl priekšā, bet jau bija gatavi,» atceras Arnolds Bahmanis. Toties trešajam līmenim, kurš salīdzinoši ir krietni
grūtāks, pretendentu nav nemaz tik
daudz, lai gan tā veikšana ir
prestiža lieta. «Divus iepriekšējos gadus

Pašrocīgi filtrētā
ūdens izskats
apetīti gan nerosina...

TĒVIJAS SARGS, NR.8, AuGuSTS, 2012

«Trešais līmenis bija diezgan smags. Mēs
divas meitenes gājām, un pirmais uzdevums — mums divatā bija jāpārvieto cietušais kādus 6—7 km. Tas bija gan interesanti, gan grūti, jo viņš bija jānes pa brikšņiem un purviem. Nesām no kādiem septiņiem vakarā līdz sešiem rītā, visu nakti —
bez ūdens, bez pārtikas, tikai tik, cik pa ceļam kādu ogu varēja salasīt. Tad mums ierādīja vietu, kur celt nojumi. Iekārtojām to,
sameklējām malku. Saņēmām nākamās
dienas uzdevumu — jātaisa plosts, lai ar to
pārvestu cietušo. To plostu mēs visu dienu
taisījām, neviena cilvēka apkārt, pat nezini,
cik ir pulkstenis — tā pamestības sajūta ir visgrūtākā.
Sākumā pašas
pārbaudījām,

JAUNSARDZE
vai plosts turēs mūsu svaru. Vakarā pie
mums atnāca instruktori pieņemt uzdevumu — likām virsū vienu no viņiem un kādu gabalu ezerā peldējām. Protams, visa
forma slapja, bet pēc pārbaudījuma ved atkal uz jaunu vietu. Un atkal jātaisa nojume,
jāmeklē malka, jāizžāvē drēbes. Nākamās
dienas uzdevums bija izvairīties no otrā līmeņa jaunsargiem un pirmajam līmenim
izņemt zivis no murda. Viņi visu laiku no
tiltiņa mūs vēroja — bija ļoti grūti, jo
mums bija jātiek uz otru krastu. Tomēr izdevās — viens gan bija mūs redzējis, bet tas
bija jauniņais, kam bija bail pašam skriet un
ķert mūs. Kamēr viņš skrēja pie pārējiem,
mēs jau to bijām izdarījušas. Tad atkal uz
jaunu vietu, jauna nometne. Gatavojām zivis, bija arī ūdens jāsagādā un jāuzvāra tēja.
Tajā dienā ļoti, ļoti lija. Pēdējais uzdevums —
mums vienai otra bija jānes kā cietusī kādus

Cēsniece Marta Dimanta var pamācīt savus skolas biedrus,
kā bez papīra un degmaisījuma iekurt ugunskuru.

Rūjieniete Evija Zariņa filtrē dzeramo ūdeni, izmantojot
mežā atrodamos materiālus.
divus kilometrus —vienai uz vienu galu, otrai atpakaļ. Kājas bija sasietas, instruktors
gāja līdzi, lai nenotiktu nekāda šmaukšanās. Pašā vakarā mūs sagaidīja instruktori
ar lāpām un tekstu «Jūs esat atradušas glābējus». Sapratu, ka esmu pabeigusi trešo līmeni. Tās sajūtas bija neaprakstāmi foršas...»
atceras Madara.

Igauņus ieinteresē filma par nometni
Līdz ar četriem instruktoriem no Latvijas nometnē darbojas arī divi instruktori
no Igaunijas, kas atbraukuši kopā ar sešiem
audzēkņiem. Sadarbība ar igauņu kolēģiem
šīs puses zemessargiem un jaunsargiem izveidojusies jau sen, taču «Vilka takā» igauņi piedalās pirmo reizi. «Pirms vairākiem
gadiem Lāčplēša dienā Ķoņu skolā mums
bija uzņemšana Jaunsardzē. Pašvaldība bija
uzaicinājusi arī Igaunijas pārstāvjus. Ierunājāmies par sadarbību, viņi ieinteresējās, mēs arī bijām ļoti
ieinteresēti, jo jau sen
meklējām sadarbības partnerus. Dažas iestrādes
jau bija, bet tādi tālāki
varianti — no Igaunijas
vidienes. Tagad mums

Nometnes iekārtošanā nedaudz cietis pirksts...

ir sadarbības partneri no pierobežas,» stāsta
instruktors Gatis Ceriņš.
Abu valstu pārstāvji tiekas regulāri, rīkojot dažādus pasākumus robežas abās
pusēs. Vienā no tādām aktivitātēm igauņi
uzzinājuši arī par «Vilka taku». «Pagājušajā
gadā viņi bija atbraukuši uz «Baltijas ceļa»
atceres pasākumu, arī šaušanas sacensības
sarīkojām. Kamēr viņi šāva, es uzliku videofilmiņu par pagājušā gada «Vilka taku». Redzētais viņiem iepatikās, un viņi teica —
varētu mēģināt. Un te nu viņi ir,» apmierināti nosaka Gatis Ceriņš.
«Šī ir ļoti interesanta un noderīga sadarbība, kas norisinās nu jau vismaz ceturto gadu. Mēs katru gadu cenšamies sarīkot
kādus 3—4 pasākumus vienā valstī un tikpat — otrā. Kopīgi darbojoties, var redzēt
ar dažas atšķirīgas nianses mūsu apmācības
sistēmās, piemēram,
nojumes dzīvošanai
mūsu jaunsargi ceļ
dažādi. Tādēļ ir īpaši interesanti to visu vērot praksē un
apgūt jaunas lietas. Sadarbība mūs abpusēji
bagātina,» atzīst «Noored Kotkad»
instruktors
Mēliss Elmā.
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In memoriam.
Jānis un Aina Vējiņi
2012. gada 10. augustā daudzus tūkstošus kilometru no Latvijas krastiem, tālajā Austrālijas pilsētā
Melburnā, no Sv. Krusta baznīcas izvadīja mūžība
aizsauktos Latvijas patriotus un mecenātus Jāni un
Ainu Vējiņus.
Jānis Rudolfs Vējiņš dzimis 1926. gadā Jēkabpils
apriņķa Elkšņu pagasta «Kalējos», bet viņa dzīvesbiedre Aina Rita dzimusi 1932. gadā Krustpilī. Otrā
pasaules kara laikā, 1944. gadā Jāni Vējiņu iesauca
vācu darba dienestā, bet drīz pēc tam arī Latviešu
leģionā. Pēc kara beigām viņš mācījās Alterfrādes
(Šlēsviga-Holšteina, Vācija) Lauksaimniecības skolā, kas bija domāta galvenokārt bijušajiem latviešu
karavīriem, lai viņi varētu iemācīties kādu vēlāk noderīgu arodu. 1950. gadā J. Vējiņš devās trimdinieka
gaitās uz Austrāliju un uz kuģa iepazinās ar Ainu
Rozīti. Jau Austrālijā abi apprecējās un dzīvoja Melburnā. Ģimenē izaudzināti meita Līga un dēls Arnis,
ir divi mazdēli. Austrālijā Jānis Vējiņš strādāja autorūpniecībā, tad uzsāka studijas un ieguva inženiera
diplomu. Aina Vējiņa daudzus gadus nostrādāja par
mašīnrakstītāju tirdzniecības uzņēmumā. Vējiņi izveidoja arī savu uzņēmumu, kas piegādāja Austrālijas mācību iestādēm dažādu tehnisku konstrukciju
sagataves.
Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem Jānis Vējiņš regulāri brauca uz Latviju ar dažādiem projektiem Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku, Zemessardzes un jaunsargu organizācijas
atbalstam. J. Vējiņam rūpēja mūsu valsts nākotne,
Latvijas valstiskuma stiprināšana. Viņš sniedza palīdzību nacionālo partizānu cīņu vietu apzināšanā
un Rīgas Brāļu kapu labiekārtošanā. Šajos plānos
nesavtīgais mecenāts ar savu degsmi prata iesaistīt arī daudzus citus Austrālijā dzīvojošos latviešus.
Kopā ar Timermaņu ģimeni Vējiņi sponsorēja daudzu
grāmatu klajā laišanu. Ar šo ģimeņu finansiālu atbalstu
iespiests A. Silgaiļa «Latviešu leģiona» trešais izdevums, M. Peniķa «Latvijas atbrīvošanas kara» ceturtais izdevums, latviešu leģionāra R. Kovtuņenko atmiņu stāsts «Mores kauja», pētījums par PSRS karabāzēm Latvijas teritorijā, A. Skalberga grāmata par
Latvijas brīvības cīnītājiem — pretošanās kustības
dalībniekiem «Kapteiņa gars». 2011. gadā ar Vējiņu
ģimenes izveidotā Austrālijas latviešu Rīgas Brāļu kapu fonda atbalstu tapis fundamentāls izdevums par
Rīgas Brāļu kapiem. Vējiņu ģimene ir ziedojusi naudu
arī Vītolu fondam, izveidojot savu personīgo stipendiju Latvijas apdāvināto jauniešu atbalstīšanai.
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2012. gada 1. augustā no Austrālijas pienāca
skumja vēsts — pārstājusi pukstēt Ainas Vējiņas
sirds. Vēl pēc dažām dienām — 3. augustā — liktenis sagādāja nākamo triecienu: mūžībā aizgājis arī
Jānis Vējiņš. Abu laulāto draugu kopīgais mūžs bija
noslēdzies gandrīz vienlaikus. Palika nepadarīti darbi, daudzas ieceres un plāni patriotiskā darba turpinājumam. Ir pārstājušas pukstēt kvēlu Latvijas
patriotu sirdis.

JānisunAinaVējiņibijanesavtīgipatrioti,kas,dzīvojotsvešumā,rūpējāsparLatvijasnākotniunvalstiskumastiprināšanu.
JānisVējiņšbijacilvēks,kasspējaskaidrisaskatītpagātnesnozīmībulabākasnākotnesveidošanā—viņšieguldīja
savusspēkusganpagātnespiemiņassaglabāšanā,palīdzotapzinātpartizānucīņuvietasunatjaunotBrāļukapus,gan
nākotnesstiprināšanā,ziedojotjaunsarguorganizācijai.
JānisVējiņškopšdeviņdesmitajiemgadiemregulārisniedzaatbalstudažādiemprojektiemLatvijasarmijas,Zemessardzesunjaunsargukustībasattīstībai,turklātviņadegsmemudinājaarīcitusAustrālijaslatviešusatbalstītLatvijasaizsardzībasnozaresizaugsmi.
Vējiņuģimeneiratstājusinozīmīguieguldījumuaizsardzībasnozarespilnveidošanā,nemainīgivirzotparprioritātēmpatriotismuunLatvijasdrošībasstiprināšanu.
Aizsardzībasnozaresvārdā—aizsardzībasministrsArtisPabriks,
NBSkomandierisģenerālmajorsRaimondsGraube

Svētbrīdis, pieminot Latvijas patriotus Ainu Ritu un Jāni Rudolfu Vējiņus
PieminotLatvijaspatriotusAinuRituunJāniRudolfuVējiņus,14.augustāRīgasKrustabaznīcā notikaRekrutēšanasunJaunsardzes
centraorganizētspiemiņassvētbrīdis.AtvaduvārdusVējiņiemteicaNacionālobruņotospēku(NBS)komandierisģenerālmajorsRaimondsGraubeunvirskapelānsElmārsPļaviņš.
NBSkomandierissavāuzrunāveltījasirsnīguspateicībasvārdusAinaiunJānim,kāarīnovērtējaVējiņuģimenesieguldījumu
aizsardzībasnozaresattīstībāunpilnveidošanā:«JāniVējiņuesatcerosnodeviņdesmitajiemgadiem,kadsākāmveidotsavuvalsti.
ViņuvislabākraksturoDž.F.Kenedijateiktais:«Nejautājiet,kovalstsvardotjums,betgan—kojūsvaratdotsavaivalstij.»
J.Vējiņšdevavisuto,kaspalīdzveidotvalsti—savuenerģiju,uzņēmību,prātu,attieksmi.TasvissnebūtuiespējamsbezsievasAinas
atbalsta,jovisulaiku,kamērJānisbijaprom,veicotlielosprojektus,Ainabijatā,kasuzņēmāsrūpesparģimeni.
JānisVējiņšbijacilvēks,kasspējaskaidrisaskatītpagātnesnozīmībulabākasnākotnesveidošanā—viņšieguldījasavusspēkusgan
pagātnespieminēšanai,palīdzotpartizānucīņuvietuapzināšanāunBrāļukapuatjaunošanā,gannākotnesstiprināšanā,ziedojotjaunsargu
organizācijai.Jāņaprioritātesgadugaitāpalikanemainīgas—patriotismaundrošībasstiprināšana.ViņškonsekventiizrādījaatbalstuLatvijas
aizsardzībasjomai,turklātviņadegsmepalīdzējapārliecinātarīcitusAustrālijaslatviešusieguldītmūsuvalstsdrošībasstiprināšanā.
JānisunAinabijanesavtīgicilvēki,kas,dzīvojotsvešumā,rūpējāsparLatvijasnākotniunvalstiskumastiprināšanu.Mumsvisiem
jālīdzināsviņiemenerģijā,mērķtiecībāun
patriotismā.»
Uzsvētbrīdibijapulcējušiespārstāvji
noAizsardzībasministrijas,Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, Rekrutēšanas un
Jaunsardzescentra,LatvijasNacionālokaravīrubiedrības,Latviešuvirsniekuapvienības,Rīgaspieminekļuaģentūras,Latvijas
ģenerāļukluba,«Daugavasvanagu»organizācijas,Vītolu fonda, kā arī sadarbības
partneri undaudziciti.
SvētbrīdīmuzicējaērģelnieceLieneJēkabsone, topošā operdziedātāja Marlēna
DombrovskaunpianisteDaceFreivalde.

JānisVējiņšilgusgadusbijamilitārāžurnāla«TēvijasSargs»pārstāvisAustrālijā,viņšaktīvidarbojās,ganapzinot
abonentus,ganinformējotparžurnālu.Vēl2.augustāredakcijasaņēmaJāņaVējiņavēstuliarieteikumiem,kovajadzētu
publicētžurnālā.
VienmērbijapierastspieVējiņakungaenerģiskāsdarbības,regulārāsvēstuļusūtīšanas,aktīvāslīdzdalībasvisdažādākajosprojektos,viedokļuunierosinājumuizteikšanas,tagadtasvissirapstājies...
AugustsredakcijāirpagājisVējiņakungapiemiņā,mēsvienmēratcerēsimiesviņu—optimisma,humoraunidejupilnu.
GalvenāredaktoreLīgaLakuča

Latvija ir zaudējusi savus patriotus
un aizsardzības sistēmas mecenātus —
Ainu un Jāni Vējiņus
Viņudzīveundarbībabijavērstanetikaiuzšodienasproblēmurisināšanu,gansniedzotmateriālupalīdzībuNacionālajiembruņotajiemspēkiem,ZemessardzeiunJaunsardzei,
ganatvēlotlīdzekļusgrāmatuizdošanaiuntulkošanai,mācībustipendijām.Viņupatriotismsizpaudāsarī,rūpējotiespar
tautasvēsturiskāsatmiņassaglabāšanuunpopularizēšanu,jo
īpašimūsujaunajāpaaudzē.SvarīgabijaviņuvēlmeparLatvijassarežģītovēsturiizglītotnetikailatviešus,betstāstītpar
toplašākaisabiedrībai,sasaistotnotikumusarnorisēmcitās
pasaulesvalstīs.TāpēcviņuiniciatīvasLatvijasģenerāļuklubs
kopāarcitāminstitūcijāmīstenojaidejuparvienunoļotisvarīgāmpiemiņasvietāmBrāļukapos—depozitāriju«Svešumākritušajamlatviešukaravīram».Tāirvieta,kuratcerētiesun
pateikties.UntodaranetikaiLatvijascilvēki,betarīmūsudraugiunatbalstītājinocitāmvalstīm,kuriemDievsunliktenisbija
lēmisbūtkopāarlatviešiemcīņāsparbrīvībuunneatkarību
dažādāspasaulesmalās.PaldiesAinaiunJānimVējiņiem!Lai
viņiemvieglassmiltis!
Latvijasģenerāļuklubavārdāvaldespriekšsēdētājs
viceadmirālisGaidisAndrejsZeibots

JāņaVējiņavadītofonduAustrālijāsadarbībaarJaunsardziaizsākās1996.gadā.Arjauno
tehnoloģijuizstrādājumiemunekipējumutikaatbalstītaspirmāsjaunsarguskolasKazdangā,Jaunaglonā,ApēunAizkrauklē.Savuikgadējovasaras
braucienulaikāuzLatvijuJānisbiežiapmeklēja
jaunsargunometnes,finansējapasākumusundažāduekipējumuiegādes,runājaarbērniemun
Aizsardzībasministrijasvadību,personīgiapbalvojalabākos,gudrākosunstiprākosLatvijasjauniešus.ViņšgribējabūtvajadzīgsLatvijaiundaudz
darījaganjauniešupatriotiskajāaudzināšanā,gan
studentukorporācijudarbībā,BrāļukapuatjaunotnēunLatvijasvēsturessaglabāšanā.Milzīgs
entuziasms,neiecietībapretpaviršipadarītiem
darbiemunspītssavuieceruīstenošanā,—tā
varēturaksturotJāniVējiņuunviņalaikuLatvijas
valstsatdzimšanāpēdējos20gados.
AtmiņasparJāniVējiņunoteiktipalikskopāarLatvijasjaunsargiem.ParviņanesavtīgopalīdzībuatgādināsarīAustrālijaslatviešugādātais
Jaunsardzeskarogs,kurapirmāgodanaglairJāņa
rokāmstiprināta….
Jaunsardzesvadītājs(2000—2010)
SergejsČevers

ArDievu,AinaunJāni!
SkumjaziņanoAustrālijasirsasniegusiLatviju.JānisVējiņšunviņauzticīgākundzeAinairaizgājušipamūžības
vārtiem...Stiprisavāmīlestībāunuzticībāviensotram,ģimeneiunLatvijai.
MūsumīļāsvalstsvārdsunVējiņuģimenesgaitasirbijušasnesaraujamisaistītassīkstudzīvesgaduundaudzuieceruīstenošanaslaikā.Kalpošanasavaitautai,trimdassabiedrībasnacionālāgaraunpārliecībasuzturēšana,atbalstaprojektuLatvijāradīšanauntomērķukonsekventasasniegšanairbijusiJāņaunAinasdzīvespārliecībaunspēkadevēja.
Neapstātiespiesasniegtā!Manuprāt,tasirbijisVējiņuģimenesmoto.Rastlīdzekļusuntosziedotticībā,katiesniegsgarīguatbalstapunktudaudziemLatvijasjauniešiemvaiTēvijassargiem,nostiprināspatriotismu,veidosjaunupaaudzi,kas
piepildīsAinasunJāņa,mūsutautaskopējosapniparpašapzinīgu,savākultūrādziļisakņotuunpārtikušuvalstiunsabiedrību.ŠieideāliuncentienitospiepildītneļāvaVējiņuģimeneiieslīgtpašapmierinātībāpēckārtējālabipaveiktādarba,betglužipretēji—atkalunatkallikaviņiemskatītpēcjaunamērķaunpienākumiemTēvijasuntautaslabā.
Tiešitādus —sirsnīgus,vienkāršusunsirdsskaidrus—manbijanāciesiepazītAinuunJāniVējiņus.Tādi,Ainaun
Jāni,jūspaliksietļaužupiemiņāvienmērunmūžīgi!
PazemībānoliecugalvuunizsakuvisdziļākolīdzjūtībuVējiņuģimenei—meitaiLīgai,dēlamArnimunmazbērniem.
ĢirtsValdisKristovskis,
Latvijasaizsardzībasministrs(1998—2004)

Atceroties un pieminot Ainu un Jāni Vējiņus
Cilvēkusmēsatceramiespēcviņupadarītajiemdarbiem,betne
noviņurunām.TāduesatcerosarīJāniVējiņu,joviņšmazrunāja,bet
daudzkodarījasavasmīļāsdzimtenesLatvijaslabā.
KābijušajamOtrāpasauleskarakaravīram,leģionāramJānim
sirdībijaīpašavietamūsuatjaunotāsLatvijasNacionālajiembruņotajiemspēkiem(NBS);tādapašavietasirdībijaAinai.Jānismanvairākkārtbijateicis,kalielākaisbalstsviņadzīvēundarbībāirviņa
kundzeAina,vienalga,kādādarbāviņšbūtuiesaistījies.
KautarīespazinuJānijaudaudzusgadus,ievērojamituvākiepazinosarviņukācilvēku,kadbijuNBSMācībuvadībaspavēlniecības(MVP)komandieris.Viņšvienmērmanjautāja:«Kājumstrūkst?»
Jausākumā,kadbijavēlobligātaismilitāraisdienests,viņšpersonīgi
koordinējaAustrālijaslatviešuatbalstugrāmatiņas«DziesmasTēvijas
sargiem»daudzutūkstošueksemplāruizdošanu,kasbija«Austrālijas
latviešubalvajaunsargiem».Katrsjaunaiskaravīrs,dodotzvērestuLatvijasvalstij,saņēmašoskaistiiesietodziesmugrāmatiņu.
Kadviņšatkalvaicāja,kātev,Andrej,pašlaiktrūkst,esviņamteicu,kavisiemvirsniekiem,īpašijaunajiem,irskaidrijāzinaLatvijassarežģītāuntraģiskāvēsture,ieskaitotpatieso«Latvijasatbrīvošanaskara
vēsturi»,kasbijajāmācaLatvijasNacionālajāaizsardzībasakadēmijā.
Šīgrāmatatikaizdota1938.gadā,betpadomju—krievuokupācijas
gadostoizņēmanovisāmLatvijasbibliotēkām,skolāmuncitāmmācībuiestādēmunmasveidīgiiznīcināja,laitāizzustunolatviešutautasatmiņas.ŠīsgrāmatasvirsredaktorsbijaģenerālisM.Peniķis,bet
redaktori—ģenerālisEd.Kalniņšuncitibrīvībascīņudalībnieki,ieskaitotlabipazīstamorakstniekuA.Grīnu,kastikanogalinātspadomjuokupācijaslaikā(1940—1941)Latvijā.
JānisVējiņšuzskatīja,kašīirļotisvarīgalieta,unarviņagādību
tikaiespiestas2500grāmatas(divossējumos),kurasuzdāvinājavisai
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ņoto spēku
Latvijas brunkā neviens
tai ta
Senioru ro žogs nav šķērslis.

TaivoTrams
Foto —NormundsMežiņš.

Domājams, maz ir to filmu vai citu
vērienīgu mākslas darbu, kuru tapšanai
sabiedrība Latvijā sekojusi līdzi ar tik
lielu uzmanību kā režisoru Māra Putniņa
un Jāņa Cimermaņa jaunajai spēlfilmai
«Džimlai rūdi rallallā». un tas ir
pašsaprotami — tajā filmējas teju viss
Latvijas aktieru vecmeistaru zieds,
turklāt arī filmas sižets ir gana
intriģējošs un neparasts.

Taujāts par filmas idejas rašanos, Māris
Putniņš atzīst: «Es jau varētu visu ko sagudrot, bet — tā ideja vienkārši atnāca. Un, ja
ideja ir garšīga un jūti, ka varēs kādu labu
filmu uztaisīt, tad tā ir jāizmanto.» Ar filmas ideju režisors nēsājies jau gadus astoņus, līdz beidzot viss nostājies savās vietās
un kļuvis skaidrs, ka var sākt strādāt. «Uzsākt filmēt nav problēma, nav jau tas mums
pirmais scenārijs. Faktiski startu deva Nacionālā kino centra lēmums par projekta finansēšanu. Arī tas, ka pirmo reizi mūžā es
saņēmu ļoti labus vārdus par scenāriju un
projekta izstrādi.»

Šķietami absurda fabula
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Filmas fabula liekas itin absurda — grupa
pensionāru, kas ir pansionāta iemītnieki,
saprot, ka Latvija krīzes rezultātā ir nonākusi galīgā... bedrē, un nolemj savu spēju
robežās iet palīgā, stājoties armijas rindās.
Gluži kā nedaudz pārfrāzējot Hašeka klasisko teicienu: «Kad Austrijai iet plāni, tad
katram kroplim jābūt savā vietā.» Protams,
te nav runas par kropļiem, tomēr filmas
vēstījums par vecākā gadagājuma cilvēku
atstumtību un nevajadzīgumu pretstatā viņu asajai savas valsts rūpju izjušanai un vēlmei būt noderīgiem arī ir visai skaudrs.
Taču filma nav traģēdija, nē — skaidrs, ka
ar šādiem režisoriem un aktieru ansambli,
kā arī sižeta līniju neiztikt bez komisku un
amizantu situāciju pārpilnības.

Pārrunājot savu ideju ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, režisors un scenārija autors pārliecinājies, ka tā tiek uztverta ļoti
atzinīgi. «Tas visiem šķita kolosāli — uz
mūža beigām uztaisīt vēl tādu kārtīgu uguņošanu, lai paliek atmiņā.» M. Putniņš savu ieceri apspriedis arī ar māti, kurai rit nu
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jau 83. gads. «Viņa teica — jā, es arī gribu
pašaut ar lielgabalu! Uz kuru pusi? Vienalga!
Un to saka pianiste ar lielu stāžu!»

Slodze kā armijā
Filmēšanās laikā aktieriem bija jāiztur
paliela fiziskā slodze — kā jau armijā esot.
Turklāt, kad tika filmētas epizodes Ādažu
poligonā, bija vai tās karstākās šās vasaras
dienas. Taču vecās aktieru skolas rūdījums
dara savu, un visi šo grūtāko filmēšanās
posmu ir pārcietuši bez problēmām. «Jā,
man ir sirdsapziņas pārmetumi par aktieru
dzenāšanu, jo reizēm vakarpusē viņi
izskatās ļaunāk nekā Napoleona karaspēks, atkāpjoties no Maskavas. Mežā jāiet pilnā ekipējumā, jāskrien,
jāpārvar šķēršļi. Bet nu mēģinām jau
saudzēt viņus, cik vien ir iespējams,»
stāsta režisors. Gandarījums ir arī
par to, ka visā filmēšanas laikā nav
notikuši nekādi negadījumi. «Nu tikai tādi sīkumi! Piemēram, Gunārs
Placēns pakrita nogāzē

Filmas režisors Māris Putniņš
scenārija ideju auklējis astoņus
gadus.
un ar savu triecienšauteni pārsita degunu. Taču bija entuziasma
pārpilns un pēc tam vēl sev uzsita zilu aci,
par laimi — mazliet. Es viņam saku — tu
sargi to savu rumpi, mums viņu vēl vajadzēs! Viņš atbild — tas tak ir sīkums! Uzliek
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NBS komandieris ģenerālmajors
Raimonds Graube gatavojas
kārtējai filmas epizodei.

INTERESANTI

Mums saka — te nav izremontēts. Es skatos — kā, nav? Viss baltās flīzītēs, tualetes
ar kabīnītēm, podi ar vāciņiem. Dod, Dievs,
katram mājās tādu skatu! Tas bija liels pārsteigums, un nācās šo to scenārijā mainīt,
jo tāda armijas ikdiena, kādu mēs to iedomājāmies sākumā, te ne tuvu nebija. Viss ir
tāds cilvēcisks un saprātīgs, arī armijas cilvēku savstarpējās attiecības.»

Vajadzīgs čemodāns ar naudu

krievos pie Ķīnas robežas. Bet kā par iešanu armijā jāsaka tagad? Te īstas skaidrības nav. «Mūsu vecuma cilvēkiem bija
skaidrs — jāiet krievos. Tad nu mums arī
radās jautājums — bet kā jāsaka tagad?
Jāiet latviešos, vai? Nu tā taču neviens nesaka, tā ka jautājums paliek atklāts,» rezumē Māris Putniņš.
Lai gan pašam režisoram armija gājusi
secen («Sākumā gribēju iet, bet mani neņēma, pēc tam vairs negribēju,

plāksteri uz deguna, grimētājs piegrimē —
un aiziet!»
«Pirms sākām filmēt, mūs baidīja, ka
nevarēsim novaldīt visu šo zvaigžņu pulku.
Gluži otrādi — viņi ir ļoti disciplinēti. Vakarā, kad visi ir noguruši, tad gan kļūst
mazliet skaļāki un sāk palīdzēt režijā ar padomiem. Bet tas tiešām ir no noguruma,
un to jau jūtam mēs visi,» atzīst režisors.

Filmējas arī armijas komandieris

Olgu Dreģi
pārsteigusi disciplīna
un sakārtotība armijā.

un tā tas arī
palika»), savs viedoklis par to bija izveidojies. Un to nācies mainīt tieši šīs filmēšanas
laikā. «Jau rakstot scenāriju, biju atbraucis
uz Ādažiem — man bija jāredz, kā tas viss
tagad izskatās. Jutos ļoti pārsteigts — zinot
krievu armijas daļas un to stilu, man jāsaka — tā vairs nav tā armija, ne tuvu. Vai tad
tā vispār ir armija? Tas ir kūrorts, sanatorija.

Diemžēl viss ar filmu saistītais nav tik
gaišs un sakārtots. Tā kā filmēšanai atvēlētā nauda strauji tuvojas beigām, nav zināms, kad būs iespējams pabeigt «Džimlai
rūdi rallallā» veidošanu. «Pašlaik viss ir atkarīgs no naudas. Ja kāds atnāktu ar čemodānu
naudas, 130 000 latu, kas tādam darbam
nemaz nav tik daudz, tad gada beigās filma
būtu gatava. Taču patlaban mūsu budžetā
ir šāds te caurums, un mūsu rīcībā esošā
nauda tūlīt izbeigsies. Mums mēģina palīdzēt atsevišķi cilvēki, tajā pašā laikā lieli un
bagāti uzņēmumi vienkārši pasūta vienu
māju tālāk,» atzīst režisors. M. Putniņš lieliski saprot — filmēt vecākā gadagājuma
zvaigznes ir līdzīgi kā staigāt pa mīnu lauku, viss var mainīties vienā mirklī. «Nu nedrīkst šo filmu atstāt nepabeigtu, te neder —
nākamgad piefilmēsim. Nākamgad viss var
būt jau citādi, un es brīnos, ka cilvēki to nesaprot — lai cik tas skumji būtu, neviens
mēs neesam mūžīgs. Pašlaik man mūsu aktieri bieži vien ir jāpiebremzē,
Aktieru ansamblis saņem
jo daļa no viņiem ilgāku laiku
ir bijuši ārā no aprites, tādēļ vērtīgos norādījumus pirms
kārtējās «kaujas».
strādā ar milzīgu degsmi un
saprot, ka šī varbūt ir viena no pēdējām iespējām filmēties.» Filmas izmaksas ir salīdzinoši lielas — autori

Turpinājums 16. lpp.

Runājot par sadarbību ar armijas cilvēkiem, M. Putniņš secina: «Tā ir vienkārši
perfekta. Sākumā armijnieki uzstāja, ka paši
kadrā nerādīsies, bet tagad mums ir filmējies jau pats armijas komandieris Graube.»
Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālmajors Raimonds Graube patiešām
ir piedalījies vienā no filmas epizodēm, kurā
atainota stāsta varoņu līdzdalība NATO
manevros. Ikdienā kopā ar filmēšanas grupu ir pieredzējušais kaskadieris Ziedonis
Ločmelis, kam ir arī armijas pieredze, tā ka
viņš var konsultēt aktierus dažādos ar armijas specifiku saistītos jautājumos. «Viņš
ir piedalījies arī vairākās filmās, lielākoties
gan visādus šausmoņus tēlojis,» paskaidro
M. Putniņš. Pieredze armijas lietās ir arī režisoram Jānim Cimermanim — viņš bijis
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Sākums 14. un 15. lpp.
strādā ar labu tehniku (attēla kvalitāte krietni
pārsniedz Holivudas standartus), arī aktieru algas paņem krietnu daļu budžeta. Vēl
priekšā visi filmas tehniskās apstrādes darbi, kas arī prasīs lielu daļu budžeta. «Līdz
zināmai robežai jau var strādāt par pusvelti, bet veikalā kukuli maizes nevar nopirkt
par pusvelti. Ir lietas, kas vienkārši maksā
tik, cik maksā.»

Iespēja atgriezties jaunībā
Lai kā arī būtu ar naudu, visa filmēšanas komanda ir optimisma pilna un pat nepieļauj domu, ka kaut kas varētu neizdoties.
Latvijas kino un teātra vecmeistarus, šķiet,
visvairāk priecē tieši iespēja strādāt visiem
kopā. «Komanda mums ir

ļoti, ļoti laba, mēs
esam pazīstami visu mūžu. Un scenārijs arī
ir ļoti labs,» atzīst Jānis Paukštello. Viņam
filmā ticis tāds kā bezkaunīga, varbūt pat
nedaudz ciniska optimista tēls. Filmēšanās
laikā aktieris labāk iepazinis armijas cilvēkus un tehniku. «Tanku līdz šim es tik tuvu
nebiju redzējis. Nu ļoti gribējās pie tanka
nofotografēties. Krievu armijā esmu bijis, bet
ar plinti rokās neskraidīju — dienēju stroibatā.
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Toties no tā laika ir laba pieredze — es varu
pats savu māju izremontēt, māku apmest,
krāsot, pamatus ielikt,» stāsta J. Paukštello.
Arī fiziskā slodze viņam nešķiet kaut kas
īpašs. «Man jau nav tik grūti, es esmu viens
no jaunākajiem šajā kompānijā. Turklāt esmu beidzis Murjāņu sporta ģimnāziju, tā kā
savs rūdījums ir. Karstums gan ir traks, bet
mums apkārt ir dakteri.»

«Šodien ir pati karstākā filmēšanās diena, bet tas labi atbilst mūsu savstarpējām
attiecībām — tās ir tādas pašas,» saka Jakovs Rafalsons. Viņam šķiet ļoti simpātisks
gan filmas scenārijs, gan komanda. «Ir jau
grūtības, taču tās būtu daudz grūtāk pārciešamas, ja nebūtu šī draudzīgā komanda.» Aktierim šī ir pirmā pieredze saistībā
ar armiju. «Paldies Dievam, padomju laika
armijas pieredzes man nav — paveicās redzes dēļ. Šī ir pirmā saskare, bet arī

Jānis Paukštello:
«Nu ļoti gribējās nofotografēties
pie tanka.»
ar to pietiek, lai teiktu — tas nav domāts
man,» viņš rezumē. «Tomēr pats būtiskākais — ar šo filmēšanos mēs it kā esam atgriezušies savā jaunībā. Un tas jau ir lieliski.»
Ģirta Jakovļeva varonis filmā iekuļas
vairākās nepatikšanās, pat pasēž virssardzē.
«Tur mani ieliek, jo es lienu pāri sētai pēc
«Amaretto» pudeles — dodos tādā kā samovolkā, lai meitenes uzcienātu, un tad
mani noķer. Soda mērs man ir — jāizmazgā gružkastes. Un tad vēl es kā vecs autosportists interesējos par tehniku. Turpat
blakus stāv tanks, es paprasu tankistiem,
vai drīkst iekāpt iekšā. Viņi saka: «Kāp tik
iekšā, vecais, tikai neko neaiztiec!» Mans
armijas kolēģis arī tur ielien, protams, sāk
kaut ko grozīt, un tas tanks sāk ripot —

Jakovam Rafalsonam armija
nav tuvu pie sirds.
sabrauc gružkastes, sagrauj mūrīti — un tad mani tiešām ieliek gubā.» Došanās brīvsolī aktierim nav nekas
jauns. «Man jāatzīst, ka armijas laikos es ļoti
daudz esmu kāpis pāri sētai samovolkā, jo es
dienēju Liepājā, un Liepājas teātris bija ļoti tuvu mūsu armijas daļai. Bet tas bija sen, gandrīz pirms 50 gadiem,» smaida Ģ. Jakovļevs.
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Aktrise Olga Dreģe pieņēmusi priekšlikumu filmēties,
daudz nedomājot. «Es
Aktieriem uz savas ādas
par to toreiz pat nedomāju, man ļoti patika nācās izjust ierindas karavīra
pieredzi.
tā ideja. Mēs pēc savas
profesijas esam ļoti aizrautīgi ļaudis, vienmēr
taču saskaramies ar kādām jaunām sfērām.
Un man bija ļoti interesanti. Protams, tas prasa arī fizisko sagatavotību un izturību, bet tās
mums netrūkst — Ferdas skola, rumpji ir
dresēti, man tā nav problēma.» Viņai ir sakāmi labi vārdi par armijas kārtību un disciplīnu. «Man tiešām tādā labā gaismā atausa visa
tā disciplīna, kas te ir un kas man ir ļoti pa
prātam. Māksliniekam tas ir pašsaprotami —
vienmēr jābūt laikā, vienmēr jāspēj un

jāprot savus
spēkus sadalīt. Bet te ir jaunieši, kam ir iekšēja sakārtotība, izturētība, pašĢirtam Jakovļevam ir vērā
kontrole. Turklāt viņi ir ņemama un piedzīvojumiem
ļoti labi trenēti. Man pat bagāta armijas laika pieredze.
mainījās visa attieksme
pret Latvijas armiju. Es uz ielas redzu tik
daudz izlaidīgu jauniešu ar kropliem ķermeņiem, izlaistām mugurām, bez staltuma, bez
pašapziņas, bet ar lielām ambīcijām un prasībām, kurām nav nekāda seguma. Taču armijā ir citādi,» atzīst māksliniece. O. Dreģei
darbā pie filmas pavadītais laiks ir bijusi arī
iespēja beidzot izbaudīt vasaru, kas bieži negadoties, un apgūt daudzas jaunas prasmes.
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ZEMESSARDZE

Latgales partizānu pulka
un 9. Rēzeknes kājnieku pulka piemiņai
DiānaSelecka,
virsseržante,2.Zemessardzesnovada
sabiedriskoattiecībuspeciāliste.
Autoresfoto.

Lai iemūžinātu Latvijas un Latgales
atbrīvošanas cīņu dalībnieku varonību
un vēstītu par Latvijas armiju laika
posmā no 1919. līdz 1940. gadam,
šā gada 8. augustā 2. Zemessardzes
novada štābā Rēzeknē tika atklāta
9. Rēzeknes kājnieku pulka virsnieka
kapteiņa Oskara Pērkona zāle un pastāvīga ekspozīcija par Latgales partizānu
pulku un 9. Rēzeknes kājnieku pulku.
Laika posmā no 1920. līdz 1940. gadam
9. Rēzeknes kājnieku pulkam bija liela nozīme pilsētas un arī novada sabiedriskajā dzīvē, virsnieki bija aktīvi kultūras un citu
norišu dalībnieki, tāpēc arī šis pasākums, kas
sakrita ar pulka dibināšanas 93. gadadienu
(9. augustā), tika organizēts 3. pasaules latgaliešu saieta ietvaros. Pasākuma goda viešņa
bija kapteiņa Oskara Pērkona meita Mirdza
Sproģe. Viņa saglabājusi sava tēva personiskās lietas un daudzas no tām dāvinājusi
Latgales Kultūrvēstures muzejam un 2. Zemessardzes novadam.
«Patiesībā jau mantas saglabāja mana
māte, es pat nevaru iedomāties, kā viņa to
spēja izdarīt, jo padomju laikos par Latvijas armijas lietu glabāšanu varēja saņemt sodu. Ļoti priecājos, ka manis dāvinātās tēva
mantas lieti noderēja 2. Zemessardzes novada veidotajā ekspozīcijā par Latgales partizānu pulku un 9. kājnieku pulku. Protams,
es esmu domājusi, kā varētu iemūžināt sava tēva piemiņu. Man bija doma par Likteņdārzu, bet tas, kas ir paveikts šeit, man pat
sapņos nav rādījies. Ticu, ka mans tēvs arī
būtu pārsteigts par viņam izrādīto godu.»
Viens no izstādes iniciatoriem un veidotājiem rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis stāsta, ka tradīcija nosaukt nozīmīgas
telpas armijas štābos varonīgu armijas virsnieku vārdos ir daudzās valstīs. Latvijā šādas zāles ir Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā, Apvienotajā štābā, un tagad tāda ir arī 2. Zemessardzes novada štābā.
«Protams, daudzi jautā, kāpēc zāle ir nosaukta Oskara Pērkona vārdā, par ko kapteinim tāds gods. Oskars Pērkons sāka
savas gaitas armijā kā brīvprātīgais, cīnījās
abās vienībās — gan Latgales partizānu
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Pie pastāvīgās ekspozīcijas 2. Zemessardzes novada komandieris pulkvežleitnants Aivars Valeniks, Latgales partizānu
pulka seržanta Kārļa Vīmaņa mazmazdēls Māris Vīmanis, 9. Rēzeknes kājnieku pulka kapteiņa Oskara Pērkona
meita Mirdza Sproģe un izstādes iniciators Jānis Hartmanis.
pulkā, gan 9. Rēzeknes kājnieku pulkā, bija
Kara skolas pirmā izlaiduma absolvents.
Arī Oskara Pērkona nāves stāsts ir līdzīgs
tiem virsniekiem, kas tika apcietināti Litenes nometnē 1941. gada 14. jūnijā un gāja
bojā Sibīrijas lēģeros.»
Latgales partizānu pulks izveidojās
1918. gada beigās. Tajā pulcējās Balvu apkārtnes
vīri, lai cīnītos pret lielinieku laupīšanām un
varmācību. Jūnijā, vēl pirms pārējo Latvijas
armijas vienību pienākšanas, Balvu partizāni
sargāja noteiktu fronti no Lubānas ezera līdz
Liepnai, cīnoties ar ienaidnieka sirojošajām
vienībām un izdarot izlūkošanas uzbrukumus.
Jūlijā visas partizānu vienības apvienoja Latgales
partizānu pulkā. 1920. gada janvāris bija Latgales
atbrīvošanas laiks, kurā Latgales partizāniem palīgā
nāca Latvijas armijas Kurzemes un Latgales
divīzijas. Karam beidzoties, Latgales partizānu
pulks tika izformēts, un daļa no karavīriem
turpināja dienestu 9. Rēzeknes kājnieku pulkā.
9. Rēzeknes kājnieku pulks tika dibināts
1919. gada 9. augustā, no 1921. gada janvāra tas
atradās Rēzeknē. 1924. gada 9. augustā pulks tika
izvietots jaunuzceltajās kazarmās, kur atradās
līdz pulka likvidācijai 1940. gada decembrī. Pulka
karavīri izcēlušies ar varonību Latvijas atbrīvošanas
cīņās 1919. gada nogalē, atbrīvojot Bolderāju,
Sloku un Kalnciemu, kā arī Latgales atbrīvošanas
cīņās pie Dubnas.
Kapteinis Oskars Pērkons dienējis Latgales
partizānu pulkā un 9. Rēzeknes kājnieku pulkā.
1941. gada 14. jūnijā kopā ar citiem latviešu virsniekiem Litenes nometnē arestēts un izsūtīts uz
Krasnojarskas apgabala Noriļskas soda nometni.
Miris 1943. gadā Irkutskas apgabala Taišetas soda
nometnē.

Latgales partizānu pulka un 9. Rēzeknes kājnieku pulka
emblēmas.
Atklājot Oskara Pērkona zāli, Zemessardzes komandieris pulkvedis Leonīds
Kalniņš izteica gandarījumu, ka 2. Zemessardzes novada štābā, pirmajā no Zemessardzes vienībām, tiek atklāta piemiņas zāle
un ekspozīcija, novērtējot paveikto kā paraugu citām Zemessardzes vienībām.
2. Zemessardzes novads ir 9. Rēzeknes
kājnieku pulka tradīciju pārmantotājs, novada štābs ir izvietots bijušajās pulka kazarmās. Daļa no pulka devīzes «Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss!» ieausta 2. ZSN karogā,
savukārt otra daļa «Sorgoj Latviju!» rotā
Zemessardzes 32. kājnieku bataljona karogu. Tieši tāpēc abiem karogiem pasākuma
laikā tika parādīts īpašs gods.

Unikāls dokuments,
kas apliecina Oskara
Pērkona varonību,
karojot Zaļās armijas
sastāvā 1919. gadā.
Mirdzas Sproģes
dāvinājums
2. Zemessardzes
novada ekspozīcijai.
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Pētot 1953. gada parauga

100 mm lielgabala vēsturi
VladimirsFrancevs,
vēsturnieks,PrāgasArmijasmuzejs,

JurijsMelkonovs,
žurnāla«BALTFORT» galvenaisredaktors.
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Pēc Otrā pasaules kara beigām Čehoslovākijas armija savu artilēriju veidoja no
dažādas izcelsmes lielgabaliem. Divizionu
artilērija prettanku aizsardzībai izmantoja
pazīstamos padomju 76,2 mm kalibra lielgabalus «ЗИС-3» un vācu 76,2 mm lielgabalus «РаК 40», korpusu artilērija bija
apbruņota ar slavenajiem vācu 88 mm lielgabaliem «PаK 43», bet tālšaušanai izmantoja arī labi pazīstamo 18. parauga vācu 105
mm lielgabalu. Visi šie lielgabali bija nogājuši garus kara ceļus, daudzi no tiem —
krietni vien nolietoti, un to skaits bija nepietiekams valsts aizsardzības nodrošināšanai. Tāpēc jau pirmajos pēckara gados tika
meklētas iespējas uzsākt lielgabalu ražošanu pašu rūpnīcās. Jāteic, ka Čehoslovākija
jau tolaik pēc padomju licencēm ražoja dažus smagā bruņojuma paraugus.
1948. gadā čehoslovāku ieroču fabrika
«Škoda», kas arī tagad atrodas Pilzenes pilsētā, Čehijas rietumu daļā, piedāvāja armijai
jauno prettanku lielgabalu skiču projektus:
76,2 mm lielgabala «A19» modeli — divizionu artilērijai, kā arī 100 mm lielgabala
«A20» modeli — korpusu artilērijai. Šos
projektus izstrādāja jau Slovākijā, uz kurieni no Pilzenes 20. gs. 50. gadu priekšvakarā
stratēģisku apsvērumu dēļ tika pārcelta visa lielgabalu ražošana kopā ar konstruktoru biroju.
1950. gadā 76,2 mm prettanku lielgabala «A19» paraugeksemplāra izmēģinājumi
parādīja, ka lielgabals neatbilst dotajiem
parametriem, proti, tas nespēj caursist 100
mm bruņu plāksni viena kilometra attālumā. Tāpēc šis projekts tika pārstrādāts, izveidojot 85 mm lielgabalu ar padomju
tanku lielgabala «ЗИС-С-53» (to montēja
uz tanka «Т-34/85») ballistiku un munīciju.
No vienas puses, šāds risinājums palielināja lielgabala masu, bet, no otras puses, padarīja to lētāku, jo 1951. gadā Čehoslovākijā sāka ražot gan 85 mm lielgabalus,
gan pēc licences tankus «Т-34/85» — vienlaicīga tā paša kalibra prettanku lielgabalu
ražošana bija ekonomiski izdevīgāka. Tajā

pašā gadā 85 mm prettanku lielgabala
«A22» paraugeksemplārs izturēja pārbaudes, un 1952. gada 17. aprīlī to pieņēma Čehoslovākijas armijas bruņojumā kā 1952.
gada parauga 85 mm lielgabalu. Lielgabala
ražošana tika apgūta K. Vorošilova rūpnīcā,
kura atradās Slovākijā, Dubnicā pie Vāhas,
un turpinājās no 1953. gada līdz 1958. gadam. Tā bija ieroču rūpnīcas «Škoda» filiāle,
kas darbojās jau pirms kara. Pavisam tika
saražots 781 1952. gada parauga 85 mm
lielgabals un tā uzlabotais 1952./1955. gada
parauga variants, no kuriem 721 lielgabals
tika nodots Čehoslovākijas armijai, bet 60
lielgabali nosūtīti Vācijas Demokrātiskās
Republikas armijai.
Sākotnēji 100 mm prettanku lielgabala
projektēšanas darbi notika divos virzienos.
Tika izstrādātas divas lielgabala modifikācijas: vienā variantā stobru uzstādīja uz iekārtas ar krustveida pamatni un horizontālo apļveida tēmēšanas sistēmu, bet otrajā — stobrs tika uzstādīts uz klasiskās iekārtas ar divām izbīdāmām statnēm.
Pēc konstruktoru biroja «Škoda» pārvietošanas, kuru veica direktīvi, pamatojoties uz partijas lēmumu, un kuras dēļ konstruktori un viņu ģimenes bija spiesti pārcelties uz Slovākiju, darbi pie 100 mm lielgabala projekta turpinājās ar nokavēšanos.
Birojs, kurš ieguva jaunu nosaukumu —
«Konštrukta», tagad atradās Trenčinas pilsētā. Par galveno konstruktoru kļuva Františeks Klička. Viņš vadīja arī prettanku
lielgabala «A20» izstrādes darbus. Tas bija
valstiski svarīgs uzdevums, tāpēc F. Kličkas
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rīcībā tika nodoti visi nepieciešamie materiālie resursi un ražošanas jaudas. Saskaņā
ar dotajiem normatīviem 100 mm lielgabalam «A20» bija jāspēj caursist 140 mm biezā bruņu plāksne 30 grādu leņķī viena
kilometra attālumā. Jau 1948. gadā armija
savām vajadzībām plānoja saražot 353 šādus lielgabalus, bet vēlāk, pēc armijas jaunās organizatoriskās struktūras ieviešanas,
vajadzīgais lielgabalu skaits tika palielināts.
Eksperimentālie «A20» lielgabali tika
ražoti R. Vorošilova rūpnīcā Dubnicā.
1951. gada 23. jūnijā pārtrauca ražot lielgabalus ar krustveida pamatni un ražošanā
palika tikai lielgabali ar klasisko iekārtu, kas
bija atbilstoša 1952. gada parauga 85 mm
lielgabala konstrukcijai. Šī lielgabalu iekārta
jau bija labi pārbaudīta, izstrādājot 105 mm
haubici «Г9 Skoda», kura Čehoslovākijas
armijas bruņojumā tā arī netika iekļauta, toties tās iekārtu veiksmīgi izmantoja 1952.
gada parauga 85 mm lielgabala konstrukcijā, bet pastiprinātā variantā — arī 100 mm
lielgabala «A20» konstrukcijā. Uz iekārtas
uzstādīja 100 mm kalibra stobru, kuru aprīkoja ar padomju 100 mm lielgabala «Д-10-С»
aizslēgu un pulvera kameru. Arī lielgabalu
«Д-10-С» kopā ar tā nesēju — pašgaitas artilērijas iekārtu «СУ-100» —, pamatojot ar
licenci, ražoja Čehoslovākijā.
Lai lādiņa sākotnējais ātrums sasniegtu
vajadzīgo lielumu, jaunā prettanku lielgabala stobru pagarināja par 800 mm, bet pagarinātā stobra atdeves mazināšanai uzstādīja jaunu hidraulisku bremzi. Pašgājējas iekārtas variantā stobra pretsvara vietā
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lielgabalam uzmontēja līdzsvarojošu atsperu mehānismu.
Čehoslovakijā, inženiera Miroslava
Miškovska vadītajā konstruktoru birojā tika izstrādāts arī 100 mm bruņusitējs lādiņš
«ЕПСв», kuram piemita lielāka bruņu
caursišanas spēja nekā oriģinālajam lielgabala «Д-10-С» lādiņam. Šos lādiņus ilgstoši
ražoja 100 mm lielgabalu «А20», pašgājējas iekārtas «СУ-100» lielgabalu «Д-10-С»
un tanku «Т.54/55» vajadzībām.
Eksperimentālo 100 mm lielgabala
«А20» paraugu izveidoja Dubnicā 1952. gada decembrī, un 1953. gada pirmajā pusē
tas veiksmīgi izturēja visas pārbaudes, kuru laikā izšāva 1050 lādiņus un transporta
stāvoklī veica 8000 km.
Armijas pārbaudes norisinājās 1953.
gadā — no 20. aprīļa līdz 14. maijam. Līdzīgi
kā ar 1952. gada parauga 85 mm lielgabalu
pārbaudes veica prettanku artilērijas 33. brigāde militārajā bāzē Lešanu ciematā, kur
mūsdienās atrodas Čehijas Republikas armijas militāri tehniskais muzejs.
Beidzoties šīm pārbaudēm, pēc sekojošiem uzlabojumiem 1953. gada 8. oktobrī
100 mm prettanku lielgabals «A20» tika iekļauts Čehoslovākijas armijas bruņojumā
kā «1953. gada paraugs».

1953. gada parauga
100 mm lielgabals
Kalibrs un stobra garums 100 mm,
6407 mm
Bruņusitēja lādiņa masa 14,74 kg
Sākotnējais bruņusitēja lādiņa ātrums
955 m/s
Fugasa lādiņa masa 15,6 kg
Fugasa lādiņa sākotnējais ātrums 930 m/s
Maksimālais šaušanas attālums fugasa
lādiņam 21 000 m
Vertikālās tēmēšanas leņķis –6°, +42°
Horizontālās tēmēšanas leņķis 60°
Stobra atdeves garums 950—1500 mm
Lielgabala masa kaujas stāvoklī 4280 kg
Lielgabala masa transportēšanas stāvoklī
4420 kg
Uguns līnijas augstums 1250 mm
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Ziemassvētku dāvana no Prāgas
Stāsta Latvijas bruņoto spēku veterāns
Aleksandrs Svirskis, pulkvežleitnants,
bijušais Aizsardzības ministrijas Apgādes
pārvaldes priekšnieks:

Aleksandrs Svirskis, pulkvežleitnants,
dzimis 1944. gadā. Vidusskolu absolvējis
1963. gadā Ogrē. 1966. gadā pabeidzis
Daugavpils Aviācijas radiotehnisko skolu kā
lidmašīnu un to dzinēju ekspluatācijas speciālists.
Dienējis aviācijas vienībās Vidusāzijā, Vācijas
Demokrātiskajā Republikā un citur.
Kopš 1991. gada ieņēmis amatus Aizsardzības
ministrijas Apgādes pārvaldē, bruņotajos spēkos
un Valsts robežsardzē.
Šie lielgabali bija paredzēti korpusu artilērijas pulkiem un virspavēlniecības artilērijas rezervei. Pēc Čehoslovākijas armijas
reorganizācijas 20. gs. 60. gados tos ieskaitīja lielgabalu artilērijas brigādēs, prettanku brigādēs un kara apgabalu pulkos. Kad
60. gadu beigās 1952. /1955. gada parauga
85 mm lielgabals tika izņemts no Čehoslovākijas armijas bruņojuma, tā vietu mobilo
strēlnieku divīziju artilērijas pulkos ieņēma
1953. gada parauga 100 mm lielgabals.
1953. gada parauga 100 mm lielgabalu
ražošana K. Vorošilova rūpnīcā Dubnicā tika uzsākta 1955. gadā, kad rūpnīca nodeva
armijai pirmo bateriju no četriem prototipa
lielgabaliem, bet nākamajā gadā jau tika saražoti 80 lielgabali, to skaitā 12 «СУ-100»
iekārtai paredzētie lielgabali. 1957. un 1958.
gadā rūpnīca saražoja attiecīgi 262 un 252
lielgabalus, pēc tam to ražošana tika pārtraukta.
1953. gada parauga 100 mm lielgabali —
1960. gada 1. janvārī Čehoslovākijas armijas bruņojumā bija 598 šo lielgabalu vienības, un tās palika armijas bruņojuma sastāvā vēl ilgus gadus. Tikai 20. gs. 90. gadu
sākumā, kad tika parakstīts līgums par konvencionālajiem bruņotajiem spēkiem Eiropā,
šos lielgabalus sāka izņemt no bruņojuma,
un pakāpeniski tos likvidēja, nelielu skaitu
atstājot muzejiem un eksportam.
Tādējādi 1953. gada parauga 100 mm
lielgabali nonāca arī Latvijas armijas bruņojuma sastāvā.

—1994.gadasākumāčehupusenācaklajā
arpriekšlikumuizskatītjautājumuparprettanku
lielgabaluiegādiLatvijasarmijasvajadzībām.SarunasparlielgabalupiegādiLatvijaiilgavairāknekāsešusmēnešus.Tikaizskatītsjautājumsnetikai
parlielgabalu,betarīparcituveidubruņojuma
pārdošanu.Vienošanāstikapanākta,sākotiesziemai.Piegādātlielgabaluspadzelzceļutālaika
starptautiskajāsituācijānebijaiespējams,undecembrī,tiešipirms1994.gadaZiemassvētkiem,
Rīgasostāpienācatransportsarmilitārukravu.
Kuģisbijadiezganlielsuntopietauvojadziļūdens piestātnē DG-1 (dziļums — 11 metri)
Daugavgrīvasziemasostā.Kāīpašākravauzkuģaatradāslielgabali,mīnmetēji,lādiņi,mīnasun
citsbruņojums.Lielgabaliunmīnmetējibijaizvietotiuzklāja,betmunīcija(lādiņi,patronasunmīnas)atradāskuģatilpnēs.Artilērijastehnikabija
iekonservēta,pārklātaarsmērvielāmunpārvalkiem.
Laikspieturējāsļotiaukstsunvējains.Laiveiktukuģaizkraušanasdarbus,steidzamākārtātika
izveidotamilitārāvienība,kurukomandētuzticēja
manunapakšpulkvedimJānimKurtišamnobruņotospēkuApgādespārvaldes.Takelāžasdarbus
veicadesmitNBSkaravīri,betnoliktavasdarbus—
Apgādespārvaldesuzskaitesgrupa.Čehoslovākijai,kurainavjūraskrasta,tomērbijasavajūrasflote, kas bāzējās Melnās un Baltijas jūras ostās.
Kapteinisčehs,atstādamssardzētikaitrīsjūrniekus,pārējokomandupalaidaatvaļinājumāuzRīgu.
ArīLatvijaspuseatbrīvojaDaugavgrīvasostasteritorijunonepiederošāmpersonām.
Lielgabalusizcēlaarparastajiemostascelt-
ņiem,stropējaunpārvietojakrastā.Sākotnējilielgabalussakrāvaostā,novietojottostādāpašā
kārtībākāuzkuģa—stobrspiestobra.Pēctam
tosarvilcējusākatransportētuzDaugavgrīvascietoksni,vedotcauricietokšņadienviduvārtiem.
Cietoksnītosatkalnostādījastobrspiestobra.Atsevišķinovietojakastesarlādiņiem,mīnāmun
patronām.Uzreiznorīkojasardzi,arīizkraušanas
vietatikapastiprinātiapsargāta.KopumāLatvijas
armijasaņēmanoČehijas100mmprettankulielgabalus,120mmmīnmetējus,lielkalibraložmetējus,lādiņus,mīnasun12,7mmkalibrapatronas.
Izkraušanasprocessilgadivarpusdiennaktis.
VisakravatikaizvietotaDaugavgrīvascietoksnī,
kurtoapsargāja.Nākamāmēnešalaikāpanaktīmlielgabalusunlādiņuspārvedauzarmijasnoliktavām.
«Lūk,kāduZiemassvētkudāvanusaņēmām
noPrāgas!»—tātolaikrunājaLatvijaskaravīri.
Ar Aleksandru Svirski sarunājās
Jurijs Melkonovs.
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Ēdoles pils.

LailaRupeika,
kaprāle.
Foto —MāraBreijere.

Latvija var lepoties ar Baltijas jūru.
Mums tā ir visskaistākā un zilākā. Vasaras
sākumā tā saplūst vienā krāsas tonī ar
debesīm. Katrs izjūtam jūru citādi. Vieni
kā atpūtas un pārdomu vietu. Citiem tā
ir vieta aktīvai atpūtai, vēl citiem jūra ir
iztikas avots. Lai kā arī būtu, braucu uz
jūras malu — Pāvilostu, kas no tipiska
Latvijas zvejniekciema ir izaugusi par
nelielu pilsētiņu ar savām tradīcijām un
ostu. Viduslaikos Sakas upes grīvā bija
osta, kas aktīvi darbojās, taču 17. gadsimtā
tā tika aizbērta, un osta savu dzīvi atguva
19. gadsimta beigās, kad tika padziļināta
Sakas gultne.
Lai ceļš būtu interesantāks, izvēlējos apskatei vairākas nozīmīgas apstāšanās vietas.
Pirmā — Īvandes evaņģēliski luteriskā baznīca. Tās draudze nav pārstājusi darboties
kopš 1626. gada. 1816. gadā tika uzcelta un

Ar mīlestību

uz Pāvilostu caur Kuldīgu un Ēdoli…
iesvētīta mūra baznīca, kas atrodas gleznainā vietā dzirnavu dīķa krastā — Īvandes
muižas teritorijā. Pabraucot nedaudz tālāk,
skatam paveras pati muiža, kas būvēta neoklasicisma stilā. 1905. gadā ēka tika nodedzināta. 1913. gadā tā atjaunota, un līdz
mūsdienām ir saglabājies tās zāles parkets,
koka kāpnes vestibilā, interesanti apdares
paneļi ar iebūvētiem soliem un grezns
spogulis. Apkārt muižai plešas kopts parks,
ir izveidota dabas izziņas taka. Un tieši šajā parkā aug vecākā Eiropas baltegle, kuras
apkārtmērs ir 4,48 metri un augstums 38
metri. Atliecot galvu un skatoties uz tās
augšējiem zariem, šķiet, ka tie sniedzas debesīs. Sajūta ir visai sirreāla.
Mana nākamā pieturvieta ir Kurzemes
pērle — Kuldīga. Šo pilsētu var apbrīnot, jo
ik reizi tajā var ieraudzīt ko jaunu. Kuldīgas

Lielākā
Eiropas
baltegle.

Īvandes muiža.
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viduslaiku vēsturiskais centrs ap Alekšupīti
ir unikāls, vienīgais tāda veida 16.—17. gs.
mazpilsētas apbūves ansamblis, kas saglabājies Baltijā. Alekšupītes ūdenskritums
šobrīd ir augstākais Latvijā (4,15 m). Savukārt platākais ūdenskritums Eiropā ir Ventas
Rumba (249 m). Senatnē hercoga Jēkaba izgudroto zivju ķeramo ierīču dēļ Kuldīgu dēvēja par pilsētu, kur lašus ķer gaisā. Senais
ķieģeļu tilts pār Ventu ir viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā, kas celts 1874.
gadā. Protams, vecāko koka māju Kurzemē,

M A N I I E S PA I D I
kura celta 1670. gadā, noteikti ir jāiekļauj
Kuldīgas apskatē. Uz ēkas jumta atrodas viens
no senākajiem vējrādītājiem. Katra ieliņa un
katrs nams ir vēstures elpas apdvesti. Man
mīļš ir Kuldīgas vecais rātsnams ar laukumu.
Šīs 17. gs. ēkas pagrabos atradās pirmais
Kuldīgas cietums. Ejot pa vecpilsētu, reizēm pārņem sajūta, ka kuru katru brīdi no
kādas sānieliņas pretī iznāks senais kuldīdznieks, pacels savu cepuri pieklājīgā
sveicienā un nozudīs kādā namā. Tas nemaz
nav tik neiespējami, jo Kuldīgā bieži notiek
dažādi pasākumi un svētki, kas godina arī
senās vērtības. Suvenīrs, ko vedu no Kuldīgas kā piemiņu, ir raibs lupatdeķis, jo tas
man atgādina Kuldīgas daudzkrāsainību. Sulīgas, košas krāsas vilināt vilina, un katru, kurš
ienāk mazajā austuvītē, audēja sēdina stellēs,
lai pārliecinātu, ka bez mīlestības nekas nerodas. Kājām izstaigājot pilsētu, pabrokastojam

kolekcija saistībā ar militāro tēmu. Mīlestības aleja pils parkā, gulbju pāris, kas novijis
ligzdu, aicina ceļotājus izbaudīt romantiskākas noskaņas. Uzkāpjot pils skatu tornī,
paveras skaists skats uz pils parku un Ēdoles apkārtni.
Tuvojoties galamērķim Pāvilostai, nevaram pabraukt garām unikālam dabas veidojumam — Jūrkalnes stāvkrastam. Te jūra un
debesis saplūst, cilvēka skatam veroties tālē. Sajūta svētlaimīga — neskarta pludmale
un iespaidīgs 20 m augsts stāvkrasts. Netālu
kokos saliktas pūču mājas, un, ja kādam paveiksies, pievakarē tas, iespējams, ieraudzīs
arī pašu pūci. Mums nepaveicās. Bērni gan
teicās redzējuši pat pašu lāci Vinniju Pūku.
Pļavās gar stāvkrastu ganās Latvijas zilās govis, par kurām ir daudz teiku un nostāstu. Nožēloju, ka nepieturēju auto un

nakšņošanas vietu, kur iemigt var ar jūras
šalkām un viļņu šļakstiem. Katrs atbraucējs
vēlas baudīt svaigas zivis, un Juris mazā
gaismiņā dodas jūrā, lai vakarā kūpinātos
gardumus piedāvātu atpūtniekiem.
Pāvilostas vēsturi var dziļāk iepazīt pilsētas muzejā, kas iekārtots šejienes pirmajā
mūra ēkā — Loču mājā pie pašas jūras. Kādas atpūtas iespējas tad piedāvā Pāvilostā?
Visai neparastas. Piemēram, rotaļas ar smiltīm — smilšu bērumi traukos, rakstīšana,
laika mērīšana un gleznošana ar smiltīm. Var
veidot smilšu mandalas, klausīties smilšu
mūziku, izbaudīt smilšu masāžu jūras krastā. Protams, ir arī ekskursijas dabā — savvaļas augu iepazīšanai. Savukārt praktiskajās
nodarbībās iespējams uzzināt par augu lietošanu uzturā un skaistumkopšanā. Stipro
vēju dēļ Pāvilostu iecienījuši aktīvās atpūtas

Militārā ekspozīcija Ēdoles pilī.

«Metropoles» iekšpagalma terasē, kurai garām tek Alekšupīte. Šajā namā, kas 1910.
gadā celta kā viesnīca, tagad ir gan bārs, gan
restorāns, gan viesnīca. 2006. gadā celtne rekonstruēta, saglabājot tās senatnīgo fasādi.
Kuldīga ir pilsēta, kurai var veltīt dienu un
vairāk, bet šoreiz ceļš ved tālāk.
Braucam uz viduslaiku pili Ēdolē —
vienīgo Kurzemes bīskapijas pili, kas joprojām ir apdzīvota. Pils ir neparasta ar saviem
pagrabiem un iekšpagalmu. Darbinieces
stāsta, ka iekšpagalma akā sniegs un ledus
bieži saglabājas līdz jūnija vidum. Pili apvij
dažādas leģendas, kas saistītas ar baronu fon
Bēru dzimtu, un nostāsti, arī par pils dāmu,
ko dažiem vēl šobaltdien gadījies sastapt.
Pils zālēs izstādītas ekspozīcijas, kas laiku pa
laikam tiek mainītas. Pulksteņi, minerālu
kolekcija, bērnu rotaļlietas, kā arī interesanta
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nepalūdzu saimniecei padzerties zilās
govs pienu, jo, iespējams, tas iedarbotos sinerģiski ar jūru.
Pēkšņi ceļu no abām pusēm kā sveicinot ieskauj vēja ģeneratori. Tie ir milzīgi,
un spārni vējo raiti. Ļoti iespaidīgi.
Tad ieraugu uzrakstu «Pāvilosta». Griežam iekšā. Pilsētas vēsturiskā daļa Āķgals ir
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma apbūves paraugs ar savdabīgu plānojumu — katra iela
ved uz jūru. Nonākam zvejnieku valstībā.
Lai arī kuģošanas tradīcijas Latvijā gājušas
mazumā, tomēr esmu pārliecināta, ka tas
neattiecas uz Pāvilostas vīriem. Tiešs apstiprinājums manām domām ir rīta agrumā sastaptais bijušais zvejnieks Juris Blaubārdis,
kurš bilst, ka bez zvejas jau te neviens nevar dzīvot. Tas ir dzīvesveids, tā ir mīlestība
uz jūru. Šobrīd vēl viss ir kluss, bet jau drīz
mazās ieliņas un krodziņi būs pilni ar ļaudīm, kuri vēlas ķert vēju, baudīt sauli un jūru. Tāpēc arī Juris jūras krastā izveidojis

piekritēji sērfotāji un kaitbordisti. Ja nepiedalies pats, arī no malas lūkoties uz krāsainajiem punktiem jūrā, kas atgādina mazas
modes dāmiņas, ir krāšņi un aizraujoši. Rodas svētku sajūtas un azarts. Gar jūras malu
staigājot, noteikti jāaiziet līdz molam un jāsagaida saulriets. Tomēr vislabāk Pāvilostas
noskaņu un jūras elpu var izjust, ja, saulei
rietot, iziet jūrā ar kuģīti, un to var sarunāt
ar vietējiem ļaudīm. Saule — liela kā bumba, visa pamale laistās košās krāsās, un tad
pēkšņi iestājas melna tumsa, tik viļņi šļakst
visriņķī, līdz atkal ataust jauna diena.
Jūras mala — Pāvilosta — tā ir nesteidzīga atpūta, kad vari ļauties pirmatnējas
brīvības izjūtām gan dabā, gan prātā un sakārtot domas. Tas ir dziedinoši.
Pāvilostā ceļojumu beidzu pie Mīlestības priedes. Tā — simboliski. Un ar mīlestību dodos mājup pie saviem tuvākajiem,
lai to dāvātu arī viņiem. Vēlu arī jums dot
un saņemt mīlestību.
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Padomju armija Polijā —
ienākšana un tās izvešana
Dr.JansPariss(Jan Parys),
Toruņasaugstskolasrektors,Polijas
aizsardzībasministrs1991.—1992.gadā.
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Padomju armijas vienību (turpmāk:
PAV) ienākšana Polijā norisinājās laikā,
kad Londonā oficiāli darbojās sabiedroto
valstu atzīta Polijas valdība. Kā zināms,
PSRS vadītājs Staļins pārtrauca attiecības ar
šo valdību pēc Katiņas nozieguma atklāšanas 1943. gadā. Tādējādi Sarkanās armijas
ienākšana nekādā veidā nebija saskaņota
un noregulēta ar likumīgajām Polijas varasiestādēm. PAV 1944. gadā ienāca Polijā, nevienam nekādu atļauju neprasot.
Otrā pasaules kara laikā Polija kļuva
ne tikai par divu tai 1939. gada septembrī
uzbrukušo valstu (Vācijas un Padomju Savienības) upuri. Zināmā mērā tā bija arī
Rietumu lielvalstu upuris, jo šīs valstis, neraugoties uz līgumiem, nesniedza tai palīdzību. Turklāt Polija atkārtoti kļuva par
upuri brīdī, kad rietumvalstis meklēja Staļina palīdzību Trešā reiha sakaušanai. Staļins
pārgāja Rietumu sabiedroto pusē tikai tad,
kad nacistiskā Vācija 1941. gadā uzbruka
Padomju Savienībai. Šis notikums pavēra
ceļu sarunām Teherānā un vēlāk Jaltā.
Uzskata, ka Staļins vēl kara gaitā uzpiedis sabiedrotajiem Hitlera skatījumu uz
Eiropas vēsturi. Viņaprāt, pasaule nonāca
līdz karam tāpēc, ka pēc Pirmā pasaules
kara tika parakstīts Versaļas miera līgums.
Šis līgums saskaņā gan ar Hitlera, gan Staļina pārliecību bija jauna kara cēlonis.
Miera konference Parīzē [1919.—1920.]
balstījās uz moderno starptautisko tiesību
pamatlicēja — ASV prezidenta V. Vilsona
antiimperiālistiskajām idejām, jo viņš savos
«17 punktos» iekļāva nāciju pašnoteikšanās tiesību principu.
Šāda pieeja nebija pieņemama ne Staļinam, ne Hitleram. Katrs no šiem vadoņiem vēlējās palielināt savu valsti Eiropā,
pārveidojot par impēriju uz mazāku un
vājāku valstu rēķina. Minētais nodoms
tika pasludināts par stabilitātes nodrošināšanu, sadalot Eiropu interešu sfērās
starp lielvalstīm.
Rietumu lielvalstis uzskatīja, ka Staļinam ir jāsaņem atlīdzība par to, ka viņš
cīnās pret Hitleru. Rezultātā Staļins saņēma pat vairāk, nekā bija cerējis. Ar Rietumu atļauju viņš varēja paturēt Centrālo

Eiropu sev, tāpat kā Anglija paturēja savas
kolonijas, bet ASV — ietekmi Rietumeiropā. Jaltas konference vienīgi apstiprināja Eiropas sadalīšanu ietekmes sfērās.
Staļins tajā brīdī jau saņēma to, kas viņam
bija apsolīts Teherānā, proti, sagrāba jaunas teritorijas, pakļaujot sev veselas tautas,
turklāt darīja to ar Rietumu lielvalstu piekrišanu.
Tādējādi Staļins varēja nesatraukties
par attiecību jautājumu ar Polijas valdību
Londonā. Viņš izveidoja komunistiskas
Polijas pārvaldes šķietamību un piespieda
Rietumus atzīt to par «valdību». Kad Rietumi bija piekrituši Staļina prasībām Teherānā, tie vairs nevarēja neatzīt Polijas
komunistiskās varas iestādes par likumīgu
valdību. Patiesībā Sarkanās armijas atrašanās
Polijā 1944. gadā sākās pilnīgi nelikumīgi,
bez saskaņošanas ar Polijas Republikas likumīgo valdību. Vēl vairāk — padomju karaspēks rīkojās kā okupants, piemēram,

vienošanās (piemēram, 1956. gada 17. decembra vienošanās par padomju karaspēka tiesisko statusu un 1957. gada 23.
oktobra līgums par padomju karaspēka
skaitlisko sastāvu un izvietojumu) tika parakstītas starp impērijas varasiestādēm un
vietējo valdību. Un kaut vai šī iemesla dēļ
nav iespējams sacīt, ka tās legalizēja PAV
atrašanos Polijā. Minētos līgumus no Polijas puses vienmēr parakstīja vara, ko Maskava bija Polijai uzspiedusi ar spēku, sveša
karaspēka klātbūtnē. Minēto vienošanos
saturu var atzīt par formāli labu. Taču problēma ir tajā apstāklī, ka pat šos līgumus
padomju puse vienkārši neievēroja. Pirmās prasības par padomju karaspēka izvešanu atklāti tika paustas Polijas sabiedriskajā domā 1956. gadā. Līdzīgu prasību
Polijas Strādnieku partijas un valsts vadītājam V. Gomulkam iesniedza militārpersonu grupa. 80. gados šo jautājumu
vairākkārt izvirzīja politiskie grupējumi,

Minētos līgumus
no Polijas puses vienmēr parakstīja vara,
ko Maskava bija Polijai uzspiedusi ar spēku,
sveša karaspēka klātbūtnē.
izvedot veselas fabriku iekārtas. PAV pēc
Otrā pasaules kara vienkārši palika tur,
kur atradās, cīnoties ar antikomunistisko
pagrīdi, arestējot tūkstošiem poļu, ieslogot
viņus cietumos un nometnēs, slepkavojot
un deportējot iedzīvotājus. Formāli vērtējot, nav neviena starptautiska dokumenta,
kas paredzētu PAV atrašanos Polijā pēc
kara. Par to nekas netika minēts arī Potsdamas līgumā (ir vienīgi ieraksts sarunu
protokolā), ne pat Varšavas līguma tekstā.
Daudzus gadus nebija pat Polijas Tautas
Republikas valdības rakstiskas piekrišanas.
Ilgstoši Polija bija vienīgā «sociālistiskās
nometnes» valsts, kurā atradās padomju
armija [šeit gan jāpiebilst, ka padomju karaspēka atrašanās Vācijas Demokrātiskās
Republikas teritorijā izrietēja no Potsdamā
noslēgto vienošanos teksta].
Polijas Tautas Republikas valdība mēģināja panākt par Ziemeļu karaspēka grupu
nosaukto padomju spēku atrašanās Polijā
tiesisko noregulējumu, īpaši — pēc 1956.
gada. Tomēr tas nemaina faktu, ka šīs
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kas aizstāvēja pilnas nacionālās neatkarības ideju. Taču saprotamu iemeslu dēļ
nekad nekas netika panākts, un prasības
palika vienīgi tautas gribas manifestāciju
līmenī.
Tādējādi PAV atrašanās Polijā nekad
neieguva likumīgu pamatu, tā vienmēr
bija sveša armija, kura pildīja okupācijas
karaspēka funkcijas attiecībā pret poļu
tautu un stāvēja ar spēku uzspiestā komunistiskā režīma sardzē. Tā atrašanos Polijā
galu galā sankcionēja vienīgi t. s. Brežņeva
doktrīna, kas skaidri un gaiši vēstīja par
Varšavas līguma valstu ierobežoto suverenitāti.
Otrā pasaules kara rezultātā Polija zaudēja lielu daļu savas teritorijas un to pilnībā okupēja svešs karaspēks. Ņemot vērā
kara iznākumu, galvenais poļu uzdevums
bija pilnīgas neatkarības atgūšana. Tas savukārt bija iespējams, vienīgi gāžot padomju dominanci Centrālajā Eiropā. Tādējādi Eiropā notikušās ģeopolitiskās pārmaiņas bija atslēga uz Polijas brīvību.
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VĒSTURE
Amerikas Savienotās Valstis, jo īpaši
prezidents Ronalds Reigans, jau 1982. gadā
apšaubīja Maskavas tiesības uz Centrālās
Eiropas paverdzināšanu, kā arī atteicās no
ietekmes sfēru koncepcijas. To skaidri
apliecina viņa reakcija uz kara stāvokļa ieviešanu Polijā. Reigans neslēpa, ka cenšas
panākt pārsvaru pār PSRS. Viņš uzspieda
bruņošanās sacensību, kādu Maskava nespēja izturēt. Galu galā dažādu apstākļu un
cēloņu iespaidā PSRS vadītājs M. Gorbačovs 1988. gadā Varšavā paziņoja, ka neaizstāvēs Polijas Apvienotās strādnieku
partijas varu Polijā ar spēku, t. i., ar PAV
palīdzību.
1989. gada novembrī jaunās Polijas
valdības premjerministrs Tadeušs Mazoveckis paziņoja, ka savienība ar PSRS ir
Polijai nepieciešama, bet 1990. gada februārī
uzsvēra, ka PAV jāpaliek Polijā līdz attiecību noregulējumam ar Vāciju. Mazoveckis akceptēja komunistu tēzi, ka Maskava
aizsargā Poliju pret Vāciju, bet 1990. gada
martā Valsts aizsardzības komiteja paziņoja, ka padomju karaspēka izvešanai
jābūt pieskaņotai starptautiskajai situācijai. Tā bija no realitātes tāla nostāja. Tika
ignorēts apstāklis, ka ir gāzts Berlīnes
mūris un tas noticis ar Maskavas piekrišanu, ka tas nozīmē sadalītās Eiropas galu,
ka 1991. gada maijā likvidēta apvienotā
Varšavas līguma valstu karaspēka virspavēlniecība, ka Vācijā tiek apsvērta apvienošanās ideja un netiek apšaubīta robeža
ar Poliju. Straujo pārmaiņu ietekmē 1991.
gada aprīlī tika likvidēta Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padome, bet tā paša
gada jūlijā — pats Varšavas līgums.
Sarunas par PAV Polijā sākās brīdī,
kad to pieprasīja Polijas sabiedriskā doma
un kad Vācijas apvienošanās jautājumā
tika apsvērta PAV izvešana no Eiropas kopumā. Vācijas apvienošanās sarunas atviegloja starptautiskais spiediens jeb Reigana un Buša sarunas ar Gorbačovu par
PAV samazināšanu Eiropā.
Par sarunu sākumpunktu PAV izvešanas jautājumā jāuzskata pirmā poļu—padomju sarunu kārta, kas sākās 1990. gada
15. novembrī. Polijā tolaik atradās 56 000
padomju karavīru 58 garnizonos, 600
tanki, 952 bruņumašīnas, 390 lielgabali un
artilērijas ierīces, 231 lidaparāts, 400 000
tonnu militārā aprīkojuma (tai skaitā —
90 000 tonnu munīcijas). Oficiāli karaspēka
izvešana tika uzsākta 1991. gada 8. aprīlī,
kad Polijas teritoriju atstāja operatīvi taktisko raķešu brigāde no Bornisuļinovas.
1992. gada 22. maijā, pēc 15 sarunu kārtām, tika parakstīts līgums par nu jau Krievijas karaspēka izvešanu no Polijas, paredzot tās pabeigšanu līdz 1993. gada beigām.
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Minētais līgums neapšaubāmi bija liels valdības panākums.
Pēdējās Krievijas karaspēka kaujas vienības atstāja Polijas teritoriju 1992. gada
28. oktobrī, un tā bija 24. torpēdkuteru
brigāde. Atlikušās Ziemeļu karaspēka grupas militārpersonas izbrauca no Polijas
1993. gada 17. septembrī. Kopumā Poliju
atstāja 2981 preču vilcienu sastāvs (22 934
vagoni) ar Krievijas militārajām kravām.
Savukārt pēdējās apakšvienības, kas bija nodrošinājušas Rietumu karaspēka grupas
tranzītu no Vācijas teritorijas (7000 karavīru,
t.sk. 2 sakaru brigādes, 2 nodrošinājuma
apakšvienības, 9 militāro sakaru posteņi, likvidācijas saimnieciskā vienība), atstāja Poliju
1994. gadā. Polija pārņēma Ziemeļu karaspēka grupas 7854 nekustamos īpašumus,
tās tautsaimniecība atguva 70 000 hektāru
zemes (t. sk. 35 000 ha mežu), 3 ostu piestātnes, 23 dzelzceļa atzarojumus.
Šodien pieejamie dokumenti ļauj secināt, ka Padomju Savienība uzglabāja Polijā
kodolieročus. Padomju Savenības varasiestādes un Ziemeļu karaspēka grupas vadība neinformēja Poliju par tās rīcībā
esošo militāro aprīkojumu un paredzētajiem uzdevumiem. Savukārt no 1967. gada
25. februārī starp abu valstu aizsardzības
ministrijām noslēgtās vienošanās teksta
zināms, ka Polija finansēja un izbūvēja vismaz trīs noliktavas (bunkurus), kur tika
uzglabāti Polijas Tautas armijas vienību
apbruņošanai paredzētie kodolieroči. Minētais apbruņojums — 168 kodolgalviņas —
formāli bija Polijas puses īpašums, kaut arī
miera laikā to apsargāja speciālas padomju
vienības. Īpašu trauksmes situāciju gadījumā
bruņojumu vajadzēja nodot ar S-300 tipa ierīcēm bruņotajām Polijas raķešu karaspēka vienībām, kā arī bumbvedēju aviācijas
eskadriļām. PAV izvešanas laikā no Polijas
Padomju Savienības (vēlāk — Krievijas)
puse aizveda arī minētās kodolgalviņas,
kaut gan tās bija pirkusi Polijas Tautas armija un tās bija Polijas valsts īpašums.
Diemžēl jākonstatē, ka vairāku Polijas
amatpersonu Maskavai labvelīgā nostāja
zināmā mērā kavēja sarunas par PAV izvešanu. Iespējams, tāpēc sarunas ieilga, un
citas valstis pabeidza tās ātrāk nekā Polija,
panākot drīzāku padomju karaspēka vienību izvešanu no savas teritorijas. Līdz
1991. gada jūlija beigām PAV tika izvestas
no Čehoslovākijas un Ungārijas (kopā
138 000 karavīru).
Premjerministra Lešeka Balceroviča
vadītā komisija izvērtēja Polijai sagādātos
zaudējumus no PAV uzturēšanās Polijas
teritorijā. Galvenie zaudējumi izrietēja no
mežu un lauksaimniecības teritoriju izmantošanas, ekoloģiskajiem pārkāpumiem, kā

arī tautsaimniecības objektu iznīcināšanas. Kopējos Polijas Republikas zaudējumus no PAV stacionēšanās 1945.—1993.
gadā komisija novērtēja 62 626,3 miljardu
zlotu apjomā (komisijas dokumentācija

Straujo pārmaiņu ietekmē
1991. gada aprīlī
tika likvidēta Savstarpējās
ekonomiskās palīdzības
padome, bet tā paša
gada jūlijā — pats Varšavas
līgums.
atrodas Polijas Finanšu ministrijas arhīvā).
Vēloties parakstīt vienošanos par PAV galīgu izvešanu, Jana Olševska vadītā Polijas
valdība piekrita t. s. nulles variantam, respektīvi, anulēja Padomju Savienībai šo
parāda summu, uzskatot šos zaudējumus
par okupācijas izbeigšanas maksu. Olševska valdībai bija skaidrs, ka pilnīga PAV
izvešana no Polijas ir nosacījums, lai valsts
varētu realizēt savu izvēli par labu Rietumu
sabiedrības veidošanai.
Tādējādi Polija Olševska valdības laikā
oficiāli izvēlējās prorietumniecisku virzienu. Polijas Aizsardzības ministrijas un
NATO sarunu rezultātā 1992. gada sākumā
īstenojās NATO ģenerālsekretāra Manfreda Vernera vizīte Varšavā, kuras laikā
viņš oficiāli paziņoja, ka NATO durvis ir
atvērtas Polijai. M. Verners kā pieredzējis
politiķis izprata, ka nebūs drošas Vācijas
bez problēmu atrisināšanas ar Poliju, bez
PAV izvešanas no Polijas, tāpēc labākais
risinājums Polijas un Vācijas attiecībām ir
Polijas iekļaušanās NATO. Tas nozīmēja,
ka PAV ir jāizved no Polijas. Vācijas interesēs nebija arī atstāt Poliju t. s. pelēkajā
zonā. Tāpēc nav nekas pārsteidzošs, ka
Manfreda Vernera vizīte Polijā notika ātri
un tai bija izšķiroša nozīme. Pēc tās PAV
izvešana bija vairs tikai laika jautājums.
Pēdējais mēģinājums saglabāt Krievijas iespaidu Polijā bija nodoms paredzēt līgumā
Maskavai pakļautu t.s. tirdzniecības sabiedrību izveidi bijušajās PAV bazēs. Bija iecerēts, ka ienākumi no tām tiktu izmantoti
tālākas Krievijas karavīru uzturēšanās finanšēšanai Polijā. Tādējādi Maskava, no
vienas puses, veda sarunas par PAV izvešanu no Polijas, no otras puses, vienlaikus
mēģināja uzspiest iespēju atstāt Polijā
savas militārpersonas uz neierobežotu
laiku. Pateicoties Jana Olševska valdības
stingrajai nostājai, tas neizdevās.

Materiālu sagatavojis un no poļu valodas tulkojis
Ēriks Jēkabsons.
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EdmundsVītols,
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Foto—noautorapersoniskāarhīva.
Nobeigums.
Sākums žurnāla maija, jūnija un jūlija numurā.
Ceļā sastaptie ļaudis ir no dažādām
pasaules malām, to vecums ir ļoti atšķirīgs, jo iet gan jaunu ļaužu grupiņas, gan
arī ceļinieki vienatnē, bez pavadoņa, tie
parasti ir visvairāk iegrimuši sevī, bet sasveicināšanos cenšas ievērot visi. Cits
pretimnācējs ir tā piekusis, ka, lai nezaudētu elpas ritmu, tikai pamāj ar galvu vai
nedaudz paceļ roku sveicienam. Redzējām cienījama vecuma vīrus ejam pa divi trīs grupā šerpu pavadībā.
Iepriekšējā kāpienā, atceros, redzēju
kādu sievieti, kas man asociējās ar vecmāmiņas tēlu. Viņu pavadīja divi nepāliešu pavadoņi, no kuriem viens nesa
kundzītes mugursomu. Mans pavadonis
toreiz paspēja pārmīt pāris vārdus ar
vienu no nepāliešiem, kurš teica, ka viņai esot 68 gadi un viņa atbraukusi uz
Himalajiem no Jaunzēlandes.
Uz augšu kāpieni kļūst garāki un sarežģītāki, jo dažviet īsti nezini, kur kāju
likt. Labi, ka ceļaspieķis lieliski palīdz atsperties un turēt līdzsvaru.
Pretī nāk kāda vecāka kundzīte ar
savu nepāliešu pavadoni un jau pa gabalu klaigā: «Ejiet atpakaļ! Tur lavīnas
gāžas lejā, takas pārraujot, un ceļš nav
izejams!» Pavadonis, protams, kundzītei piebalso, jo viņam mazāk rūpju un
izdevumu, nekā turpinot ceļu augšup.
Satiekam arī laimīgus ļaudis, kas nāk
lejā un saka: tas bija lieliski — tik agrā rīta stundā būt ABC! Piebilda gan, ka sniegs
augšā ir dziļš un aukstums nežēlīgs.
Prātoju, ka rīt vajadzētu sasniegt pēdējo apmetni pirms ABC, tās nosaukums
ir «Machapuche Base Camp» jeb MBC.
Zināšanai — šādus apzīmējumus lieto pilnīgi visi, kas kāpj Anapurnas grēdā, neatkarīgi no trekinga trases, pa
kuru iet. Kad kāds runājot nosauc abreviatūru ABC vai MBC, visi saprot, par ko
ir runa. MBC atrodas 3700 m v. j. l. un
ir apmēram 2,5 stundu kāpiena attālumā
no Anapurnas «Base Camp».
Sasniedzam «Doban» apmetni, kur
uzkavējamies īsā atpūtā.
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Piepildījuši pudeles ar ūdeni, dodamies tālāk — uz augšu. Līkumotā taka
ved pāri strautiem, upēm, upītēm, pāri
lielām koku saknēm, kas pamīšus vijas
starp akmeņiem un dubļiem. Nu jau arī
slapjš sniegs vietām redzams uz zemes.
Pēc pusstundas esam sniega zonā un
brienam pa slapju sniegu.
Šodien laika apstākļi sāk mainīties
jau ap pusdienlaiku. Mākoņi savelkas īsā
laika sprīdī, uznāk stipras vēja brāzmas
un sāk krist sniega pārslas. Satiekam vēl
pāris ceļotājus, kas nāk lejā, nesasnieguši ABC. Vienai nesen nobrukušai lavīnai
ejam pāri jau pēc brīža. Taka ir iemīta
tieši pāri cietajai sniega kārtai, kas aprakusi īsto taku, paslēpjot to zem vairāku
metru biezas sapresēta sniega masas. Lavīnas «aste» stiepjas lejup, bet upi sasniegušas tikai atsevišķas sniega un dubļu
bumbas. Lavīna nobrukusi īsi pirms «Himalaya» apmetnes, kas jau ir redzama.
Īss, stāvs kāpiens augšup, un esam atnākuši. Līdz šim brīdim laiks jau ir sabojājies, un nogurums liek pieņemt lēmumu,
ka jāpaliek šeit. Būtībā esam laikus atnākuši un tikuši pie naktsmājām, jo sliktā
laika dēļ visi, kas šorīt uzsāka kāpienu
gan pirms mums, gan pēc, atnākot līdz
«Himalaya» apmetnei, nolemj palikt.
Pievakarē visi apmetnē palikušie sanāk kopā ēdamtelpā, kur sasēžas ap galdu,

kam gar malām ir pienaglotas vilnas segas. Ļaudis pabāž kājas zem segas, bet
saimniece zem galda noliek gāzes sildītāju, kas rūkdams pūš liesmu un izplata
siltumu. Šai telpā jūtams vienotības gars,
jo visus vieno kalni un mērķis.
Aiz loga snieg arvien stiprāk. Jāpāņi
(grupā ir 7 cilvēki) spriež, vai rīt vispār
būs iespējams kāpt augstāk. Vecākais no
japāņu pavadoņiem skaidro, ja snigs visu nakti, tad rīt no rīta nevarēs iet augšā,
jo taka būs zem biezas sniega segas, turklāt pieaug lavīnu draudi — sniegs slīpajās kalnu nogāzēs jebkurā brīdī var
slīdēt lejā.
Citi spriež, cikos rīt uzsākt kāpienu
augšup, un plāno sasniegt MBC. Protams, visi apzinās, ka reāli situāciju varēs novērtēt tikai no rīta. Aiz loga plešas
melna, auksta nakts un blīvi krīt sniegs.

Lavīnu riska zonā
(«Himalaya» — «Deurali» — MBC)
Gaisma vēl tikai aust, bet sniegs visu
apkārtni padara gaišāku. Jocīgi ir sajust
gurkstošu sniegu zem kājām. Temperatūra ir ap nulli, jo sniegs ir slapjš un to
pārklāj trausla sērsnas kārtiņa. Ļaudis
rosās rīta agrumā, lai paspētu veikt ceļu
augšup, kamēr laika apstākļi to ļauj.
Kāds ir devies izlūkot taku 20 minūšu
gājiena attālumā.

«Deurali» apmetne agrā rīta stundā.
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M A N I I E S PA I D I
Pēc brokastīm apvaicājos Nabīnam,
vai, ejot pa šo trasi, viņš ir pieredzējis šādus laika apstākļus? Atbilde ir apstiprinoša, bet dziļais sniegs esot tikai tāds nieks,
kas sagādā neērtības ejot, daudz lielākas
bažas izraisa lavīnas, kas vēl būs priekšā.
Daži jau ir aizgājuši, sākam kāpt arī
mēs. Ejam soli pa solim, liekot kāju sniegā
iemītajā pēdā. Ja gadās kāds solis sāņus,
kāja iebrūk sniegā pāri celim. Iemītā taka ir šaura un stāva, labi, ka ir ceļaspieķis
balstam. Drīz vien redzam, ka priekšā
ejošā ceļotāju grupa ir apstājusies, jo nesen nobrukusī lavīna ir pārrāvusi taku.
Tagad nepāliešiem uzmanīgi jāiemin
pirmie soļi, ejot pāri šai haotiskajai, leņķī
sastingušajai sniega masai. Pārējie stāv
rindiņā cits aiz cita un gaida. Pa vienam
šķērsojam svaigi iemīto taku pāri lavīnai, kas, stiepjoties lejup aizā, ir izrāvusi
kokus un krūmājus ar visām saknēm.
Lūk, parādās arī kāds pretimnācējs, kas
raiti dodas lejup pa mūsu iemīto taku.
Pēc divām stundām esam sasnieguši
«Deurali» apmetni. Miglu aizpūta pirmās vēja brāzmas, un pavērās zila debess. Nu jau tik tuvu cēli stāv Anapurnas
sniegotās virsotnes. Kāpiens šurp bija
pamatīgs, tādēļ ātri uzģērbjam sausas
drēbes, atvelkam elpu, noņēmuši mugursomas, izvingrinām plecus un — sākam nākamo kāpienu, kas ved mūs tieši uz
lavīnām visapdraudētāko posmu trasē.
Paejam garām divām brīdinājuma zīmēm, kur rakstīts «Avalanche Risk Area»
(Lavīnu riska zona).

Zināšanai — ja naktī ir ilgi
snidzis, sniegs ir sakrājies un
saslāņojies uz klinšu slīpajām
nogāzēm. Kad virsējā sniega
kārta sāk kust, tā kļūst smaga
un spiež uz apakšējo sniega
kārtu, kura vienā brīdī sāk
slīdēt pa klints stāvo slīpumu
lejā, pārtopot par iznīcinošu
spēku, kas rauj sev līdzi akmeņus un pat lielus klints gabalus,
triecienā sadrupinot tos akmens
un sniega maisījumā. Tur, kur
lavīna ir nesen gāzusies lejā, iespējams, kādu laiku atkārtotu
lavīnu nebūs, jo tā jau ir
norāvusi lejā visu, kas bija
sakustināms šajā zonā.

w w w.sargs.lv

Šodien kāpšana sokas lēnāk, sniegs ir
paslēpis no akmeņiem izliktos pakāpienus stāvākajās vietās, un nākas rāpties
augšā, iesperot sniegā kāpsli, lai var atsperties nākamajam solim. Pārgājuši pāri
kārtējam tiltiņam, ieraugām šķietami
vieglu, tālu pārredzamu taku, kas vijas

taku. Nepālietis aizjož pa sniegu, bet es
steigā trāpu soli ārpus takas un līdz gurniem iegrimstu sniegā, raušos ārā un
kārpos tālāk. Vairs neko nedzirdu, jo ar
apdullinošu dārdoņu lavīna atsitas pret
zemi un veļas uz priekšu. Klupdams un
krizdams, noskrienu kādus piecdesmit

Sprīdītis Anapurnā.
krietnu gabalu uz priekšu bez straujiem
pacēlumiem. Nabīns manu naivo skatienu sapratis, paskaidro, ka šis ir ļoti bīstams puskilometru garš posms, jo virs tā
slejas stāvas klintis, no kurām bieži brāžas lejā lavīnas. Turklāt šajā ceļa posmā
nav, kur paslēpties. Lavīnas gan mēdzot
būt lielas un arī mazas. Ejam!
Šeit iešana ir vieglāka, jūtos gandrīz
kā ejot pa līdzenu zemi, jo pacēlums ir
minimāls, bet… mēs esam 3500 m virs
jūras līmeņa.
Piepeši dzirdu dīvainu skaņu, it kā
rūkoņu, it kā grabēšanu... Skaņa atbalsojas pret stāvo klints sienu pretējā pusē, un
rodas tāds kā stereo efekts. Pēc trokšņa,
pirms lavīnu neierauga, nevar pateikt,
vai tā paradīsies tieši virs galvas vai 100 m
uz vienu vai otru pusi. Tas arī visu turpmāko izšķirs…
Nabīns, kas iet man pa priekšu divdesmit metru attālumā, apstājas, izdzirdis šo troksni, un paveras augšup. Es
turpinu iet, bet, pamanījis pavadoņa dīvaino izturēšanos, apstājos. Palūkojos
augšup un, mājot ar galvu, vaicāju — kas
notiek? Grabošais troksnis ātri pieaug,
bet tā avots nav redzams.
Pēkšņi Nabīns izvalba acis, it kā būtu ieraudzījis debesīs pūķi, un iekliedzas:
«Edmund! Skrien!» un kā zaķis jož
prom pa taku. Es arī skrienu, jo dzirdu,
kā grabēšana pārvēršas par šņākoņu —
lavīna ir pārslīdējusi pāri klints malai un
lido lejup, mūsu takas virzienā. Par
skriešanu to gan nevarētu nosaukt, bet
man šķiet, ka to daru. Patiesībā man izdodas tikai ātri un haotiski soļot pa šauro

metrus un apstājos, jo liekas, ka man neizdodas pavirzīties uz priekšu, lai arī kā
es skrietu, ietu vai rāpotu. Vienā sekundē mūs ietin baltā sniega mākonī, un
troksnis ātri norimst. Es stāvu, smagi elsodams, visapkārt — balta migla.
Lavīna noplok nogāzē, tikai 100 m
no mums, vietā, kur bijām, kad pārgājām pāri tiltiņam, tomēr pāri takai pārveļas dažas šaltis ar sniega un akmens
šķembu bumbām.
Nav laika apcerei, jo jāsteidzas tālāk,
lai izkļūtu no šīs zonas. Pa gabalu redzam ceļotājus, kas nāca aiz mums, un
arī tie steidzīgi soļo pa taku. Ļaudis saprot, ka nav laika brīnīties vai baidīties.
Ir tikai divas iespējas — vai nu tu ej uz
priekšu, vai atpakaļ, un viss! Iedomājos,
kādu iespaidu šāds skats atstāj uz cilvēkiem, kas ieradušies Himalajos, lai rāmi
pakāpelētu pa kalniem.
Smags ir pēdējais 200 m posms līdz
MBC, kad kāpjam pa stāvu, slidena sniega virsmu, kur nav pakāpienu. Tie jāveido pašiem, ar katru soli, ar spērienu.
Atspiežoties uz ceļaspieķa, ieķeroties ar
brīvās rokas pirkstiem sniegā, lai tiktu uz
augšu. Te jau ir 3750 m virs jūras līmeņa,
tāpēc pagurums ir ļoti izteikts, sirds lec
no krūtīm ārā, sviedru piles aizmiglo
acis... Šķiet, ka visi spēki ir izsīkuši.
Esam atnākuši uz MBC. Tik tuvu galamērķim!
Galva dun, izmirkušās kājas salst...
Zvaigznītes gar acīm dzirksteļo, bet —
gandarījums ir milzīgs! Līdz ar karstas
tējas malkiem manī atgriežas enerģija.

Nobeigums 30. lpp.
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Sākums 28. un 29. lpp.
Priecē apziņa, ka esam pēdējā apmetnē
pirms Anapurnas bāzes nometnes (ABC).
Tepat apmeties arī kāds jauns ceļotājs
vecāka nepālieša pavadībā. Sasveicināmies, pēc izrunas es nojaušu, no kurienes
viņš ieradies. Vārds pa vārdam, un viņš
vaicā, no kurienes es esot. Atbildu — no
Latvijas. Seko jautājums — kur tāda atrodas? Saku, Baltijas jūras krastā, tas viņā
rada vēl lielāku sajukumu. Saprotu, ka arī
tādu jūru viņš nezina. Tad es pavaicāju,
no kurienes viņš pats ir? Puisis lepni atbild — no ASV! Veroties viņā ar neizpratni, es prasu — kur tad tāda atrodas? Mans
sarunu biedrs ir kā ar ūdeni apliets, un viņa mute paliek pusvirus.
Apmetnē ierodas arī grupa vācu sieviešu. Pagurušas, taču — laimīgas. Šī sajūta mūs visus vieno. Atliek pacelt galvu,
lai ieraudzītu leģendāro «Zivs asti» —
Mačapučari, kuras aso virsotņu melnie
silueti atduras pret zvaigžņoto debesjumu, kas liekas ar roku aizsniedzams.
Rīt plānots celties agri, lai sasniegtu
ABC un uzsāktu garo ceļu lejup, atkal
šķērsotu lavīnu bīstamo posmu, izietu
no sniega zonas un atgrieztos vasarā, kas
tvan tikai pāris kilometrus zemāk.

Pēc divarpus stundām esam sasnieguši Anapurnas bāzes nometni (4130 m
v. j. l.)! Priekšā jau sēž divas dāmas no
vācu grupas un smaidot sveic mūs. Zīmīgi, bet no deviņām vācu grupas dalībniecēm pirmās ABC sasniegušas vecākā
(Frederika, 56 g.) un jaunākā (Tereza, 30 g.),
pārējās vēl ir ceļā.
Nabīns atkrīt tuvākajā solā un teic,
ka man, lai izkārtu līdzi atnestos budistu
lūgšanu karodziņus, ir jādodas vēl 50 m
augšup, kur atrodas budistu stūpa ar piemiņas plāksnēm šeit bojāgājušajiem.

ka Anapurnā vējā plandās karodziņi arī
ar vēstījumu latviešu valodā.
Aizdedzu vīrakus un nolieku tos uz
stūpas, godinot arī tos, kas šeit bijuši
pirms mums un būs pēc mums. Vēja
brāzma aizrauj dūmu strūkliņas uz virsotnēm. Stāvu, klusēju un veros visapkārt... Kā Nezinītis Saules pilsētā.
Nabīns pēc brīža atbrien pie manis
un uztaisa dažus fotouzņēmumus piemiņai. Taču pati galvenā un svarīgākā
piemiņa par šo notikumu neapšaubāmi
glabājas sirdī.

Virsotne.
Anapurnas bāzes nometne
5.30 startējam uz ABC. Rīts ir pasakaini skaists, saule vēl nav apspīdējusi
kalnu virsotnes, bet tas brīdis ir tuvu.
Mugursomu atstāju apmetnē, jo nāksim
taču atpakaļ pa to pašu taku. Līdzi ņemu tikai vīraku kociņu saišķi, lūgšanu
karodziņu virteni un ūdens pudeli. Daži no mūsu apmetnes startējuši agrāk.
Naktī nav daudz snidzis, jo taka ir labi
saredzama. Kāpiens augšup no 3750 m
līdz 4130 m izskatās ar diezgan vienmērīgu pacēlumu un nav no sarežģītajiem.
Taka kā mazs tumšs pavediens vijas
augšup pa balto bezgalību, kur valda tikai vējš. Tālumā pamanu mazus kustīgus punktiņus, tās laikam ir vācu grupas
dalībnieces, kas lēnām soļo augšā, izstiepušās garā ķēdē.
Nabīns pieļauj muļķīgu kļūdu — viņš
apstājas, noliek ceļaspieķi sniegā un sāk
šņorēt zābaku. Mirklis, un ceļaspieķis aizslīd lejup… Abi stāvam kādu brīdi neziņā,
raugoties, kā spieķis izzūd skatam žilbinošajā baltumā. Abi zinām, ka bez šī palīgrīka būs grūti kāpt lejup, kad nepieciešams
papildu atbalsta punkts. Šādā augstumā
koki neaug, arī bambusu varēs dabūt, tikai
nokāpjot līdz citai klimatiskajai zonai.
Pēc stundas kāpiena tālumā redzama aptuvenā ABC atrašanās vieta, bet
līdz tai vēl jānokļūst.
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Himalaji zem biezas sniega segas.
Anapurnas bāzes nometne ir redzama, tikai skatoties no apakšas uz augšu.
Kolīdz pa dziļo sniegu pavirzījos kādus
30 m augstāk un atskatījos, nekas vairs
neliecināja par tās eksistenci. ABC ir
kādas četras koka celtnes, un daži vietējie, kas tās pieskata, ir izveidojuši
sniegā ejas, kuras savieno ēkas; visu pārējo apkārtnē slēpj dziļa sniega sega.
Debess virs galvas plešas zila. Anapurnas virsotnes, kas slienas visapkārt,
sauli neaizsedz, jo ABC atrodas klajā
vietā starp tām. Ainava ir elpu aizraujoša, turklāt — veroties uz visām debespusēm! Sirds līksmi pukst šai kalnu
baltajā klusumā....
Brienot pa dziļo sniegu, es tieku līdz
stūpai, ko grezno lūgšanu karodziņu virtenes, kuras šeit piesējuši ceļotāji no visas
pasaules. Parokot nedaudz nost sniegu,
redzamas vairākas plāksnes, kuras liecina
par šeit mūžīgi palikušajiem kalnākāpējiem. Attinu savu karodziņu virteni un
piesienu starp pārējām. Kamēr kāpām
augšā, pa vakariem biju rakstījis latviešu
valodā savu tekstu, kuru vēlējos atstāt virsotnē. Vārdos ieliku savu pateicību, lūgumu un pazemību. Nu priecājos, jo zinu,
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Stāvot baltajā klusumā, domāju, ka
virsotne ir kā balva par paveikto, taču
tas nav galvenais. Svarīgākais ir ceļš uz
to. Ceļā mēs nobriestam, izdzīvojam,
paveicam daudz ko, pārvaram sevi un
pilnveidojamies. Ceļā mēs iemantojam
atziņas, nonākam pie dziļākas visu lietu
izpratnes, pie dialoga ar pasauli, dabu,
Visumu, kura neatņemama sastāvdaļa
esam.
Katrs mēs dzīvojam savu dzīvi, teju
vai ik brīdi izdarot kādu izvēli un pieņemot lēmumus, un atkarībā no tā visa
veidojas mūsu dzīves ritums. Kāds bauda savu brīvo laiku sportojot, cits — ceļojot, kādam prieku sagādā parušināties
dārzā vai makšķerēt, cilvēki ir tik dažādi.
Taču, manuprāt, svarīgi ir, lai mūsu dzīvē būtu vieta sirdsmieram, klusumam
un līdzsvaram, lai kaut uz mirkli mēs
spētu apstāties un apzināties to, ka esam
vienoti ar mākoņiem debesīs un dzeguzes dziesmu mežā, ar viļņu šalkām un
pērkona dārdiem, ar vēju ozola lapotnē
un ziediem pļavā, ar apsnigušām kalnu
virsotnēm un zvaigznēm Piena Ceļā, tāpat kā ar Lielvārdes jostas un Brīvības
pieminekļa vēstījumu.
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Pirmais Krievijas ūdenslīdēju aprīkojums

tapis Latvijā
AndrisVanags
Lielie ģeogrāfiskie atklājumi 16. gs.
veicināja kuģniecības attīstību pasaulē.
Attīstoties flotēm un ostām, radās
pieprasījums pēc nirējiem, lai varētu
remontēt kuģu zemūdens daļas, atbrīvot
aizķērušos enkurus, izcelt nogrimušas
kravas, veikt zemūdens inženiertehniskos darbus tiltu, ostu un citu objektu
būvniecībā. Vairs nepietika ar ievilktu
gaisu plaušās un akmeni rokās, kas atviegloja ieniršanu. Pamazām attīstījās
zemūdens nirēja aprīkojums, lai cilvēks
pēc iespējas ilgāk un dziļāk spētu uzturēties zem ūdens.

par gaisa vai ūdenslīdēju zvaniem. Šī konstrukcija ļāva niršanai izmantot lielāku gaisa masu, līdz ar to uzturēties zem ūdens
varēja salīdzinoši ilgāk un lielākā dziļumā.
Vēstures avotos vairākkārt minēti fakti par
zvana izmantošanu, piemēram, karavadonis Maķedonijas Aleksandrs (356.—326. g.
pr. Kr.) izmantojis niršanai zemūdens zvanu.

Angļu astronoma Edmonda Haleja zemūdens zvans.

Pirmie mēģinājumi
Arheoloģiskajos izrakumos Sīrijā ir atrastas flīzes (ap 885. g. pr. Kr.), uz kurām
attēloti cilvēki, kas niršanai izmanto maisus ar gaisu. Romiešu grāmatā «Rei Militaris Instituta» (375. g. pr. Kr.) ir aprakstīta
maska, kas blīvi piestiprināta galvai. Maskā izgrieztie caurumi aizklāti ar caurspīdīgu materiālu, un tai piestiprinātā caurule
iziet ūdens virspusē.

Nirēji ar gaisa maisiem un šļūtenēm, kas tos savieno
ar ūdens virspusi.
Taču šie niršanas līdzekļi nespēja nodrošināt ilglaicīgu atrašanos zem ūdens. Ar
caurulītes palīdzību dziļāk par metru ienirt
nevar, jo elpošanas muskuļi nespēj pārvarēt ūdens pretestību. Gaiss aitādas maisā —
tā apjoms ir mazs, un, ilgāk to elpojot, gaiss
kļuva kaitīgs organismam. Nākamais risinājums bija zemūdens zvani, tos sauca arī
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Maķedonijas Aleksandra niršanai izmantotais zemūdens zvans.
1690. gadā angļu astronoms Edmonds
Halejs (1656—1742) uzbūvēja zemūdens
zvanu, kura apjoms bija 1,7 m³. Sēdēdams
uz sola 20 metru dziļumā, viņš tajā pavadīja pusotru stundu. No koka taisītais zvans
bija apšūts ar svina plāksnēm. Pie tā apakšējās apmales bija piestiprināti trīs dzelzs
smagumi, lai veicinātu iegremdēšanos.
Svaigs gaiss pieplūda no mucas pa ādas cauruli, kura bija piesūcināta ar eļļu. Zvanā tika iebūvēts vārsts izelpotā gaisa izvadīšanai.
Vēlākā periodā gaisu mēģināja piegādāt ar
plēšu palīdzību, bet to varēja izdarīt tikai
nelielā dziļumā, jo plēšas nespēja pārvarēt
ūdens spiediena pretestību.
Lai panāktu lielāku mobilitāti zem
ūdens, tika attīstīti mazie zemūdens zvani,
ko vēlāk nosauca par atvērtām ūdenslīdēju ķiverēm, bet visu aprīkojumu — par atvērto
ūdenslīdēja aprīkojumu. Visas atvērtās ūdenslīdēju ķiveres, kas tika izmantotas apmēram
līdz 19. gs. vidum, darbojās pēc zemūdens
zvana principa. Ūdenslīdēju zvanu apakšdaļa bija vaļēja, un liekais gaiss pa to izdalījās ūdenī. Ķivere pie ūdenslīdēja tika

nostiprināta dažādi. Šādas atvērtās ķiveres
bija bīstamas nirējiem, jo, cilvēkam noliecoties vai sasveroties, tajā varēja ieplūst
ūdens.
Klasiskais zemūdens zvans tika izgatavots no metāla vai koka konusa formā,
lai būtu stabilāks iegrimstot. Gremdējot
zvanu vienmērīgi ūdenī ar vaļējo daļu uz
leju un turot to pilnīgi stateniski, gaiss sāka saspiesties zvana augšdaļā, līdz spiediens izlīdzinājās ar apkārtējās vides
spiedienu. Zvans grima pats no sava smaguma vai arī pie tā bija piestiprināti papildu smagumi, bet ārā to izcēla ar celtņa vai
vinčas palīdzību. Gaisa daudzums noteica
atrašanās laiku tajā, jo izlietotā gaisa krājumi netika atjaunoti. Izgudrojot augstspiediena sūkni jeb kompresoru, radās
iespēja nodrošināt gaisa padevi, pārvarot
ūdens pretestību.
Izmantojot zvana darbības pamatprincipus, tika radīts kesons un zemūdens
māja. Kesonus (fr. val. caisson — zemūdens kamera hidrotehnisko darbu veikšanai) izmantoja tiltu būvniecībā. Eiropā
pirmais tilts, kura pamatnes būvēšanai izmantoti kesoni, ir no 1739. līdz 1750. gadam būvētais Vestminsteras tilts pār
Temzu Londonā.

Gauzens — Hauzens — Hausen
Krievijā apmēram kopš 1830. gada tika lietots Kronštates mehāniķa Hauzena
(kriev. val. Гаузен) atvērtais ūdenslīdēju
aprīkojums. Šo aprīkojumu var dēvēt arī
par mazo individuālo ūdenslīdēju zvanu,
kas bija uzvilkts ūdenslīdējam galvā, un
tajā no augšas padeva gaisu. Šī konstrukcija darbojās pēc tādiem pašiem pamatprincipiem kā ūdenslīdēju zvans. Liekais

Turpinājums 32. un 33. lpp.
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Zemūdens mazais zvans jeb atvērtā ūdenslīdēju ķivere.
gaiss pa apakšējo vaļējo daļu izdalījās ūdenī.
Pie zvana aizmugurējās daļas piestiprināja ādas vai metāla siksnu, kura gāja starp
ūdenslīdēja kājām un tika nostiprināta pie
zvana priekšējās daļas. Arī šī konstrukcija
atļāva ūdenslīdējam atrasties tikai verti-

kālā stāvoklī, jo, viņam noliecoties vai sasveroties, ūdens varēja ieplūst zvanā.
Sadarbojoties ar Krievijas Orbeli ūdenslīdēju aprīkojuma attīstības un vēstures izpētes biedrības direktoru Aleksandru Sļedkovu, tika iegūta interesanta informācija,
proti, mehāniķis Gauzens (Hauzens) nākot
no Baltijas, it kā no Igaunijas.
Pētot materiālus, noskaidrojās, ka mehāniķis Gauzens īstajā vārdā ir Ernsts
Karls Hauzens (vācu valodā — Ernst Carl
Hausen; 1792—1858) un viņa dzimtā
puse ir Tukums. Izrādās, tālā 1781. gada
28. oktobrī Kurzemes un Zemgales hercogistē Tukuma pilsētas pulksteņmeistars
Blaziuss Hauzens (Blasius Hausen) apprecējis tirgotāja meitu Annu Elizabeti Šmiti
(Anna Elisabeth Schmidt). Viņu laulībā
dzimuši seši bērni, kā pastarītis 1792.
gadā — Karls Ernsts Hauzens. Arhīvos
1817. gadā viņš ir pieminēts kā pulksteņmeistars un arī kā goda pilsonis.
Sākumā šķita, ka viņš ir Tukuma pilsētas
goda pilsonis, bet vēlāk noskaidrojās, ka
viņš bijis Krievijas impērijas goda pilsonis
(Kurzemes un Zemgales hercogiste 1795.
gadā tika pievienota Krievijas impērijai un
kļuva par Kurzemes guberņu).

Ūdenslīdēja ķivere —
Hauzena lolojums
Krievijas Jūras kara flote 1825. gadā
Londonā iepirka brāļu Renī ūdenslīdēju

Gaisa padeve

Zemūdens zvans

Saspiests gaiss

Balasti

32

Zemūdens lielā un mazā zvana (atvērtā ūdenslīdēju ķivere) darbības pamatprincipi.
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zvanu. Kopā ar zvanu Krievijā ieradās arī
ūdenslīdējs Roberts Kombijs, kas par
ūdenslīdēju Krievijā strādāja līdz sava
mūža galam — 1831. gadam. Viņa vietā
par ūdenslīdēju tika uzaicināts mehāniķis
Hauzens, kurš jau bija informējis Krievijas Jūras kara floti, ka ir izgudrojis ūdenslīdēja aprīkojumu, un lūdzis to izvērtēt.
1829. gada 15. jūnijā E. K. Hauzens
bija sācis sarakstīties ar Krievijas Jūras
spēku štābu, minot par savu izgudrojumu,
un uzaicināts to nodemonstrēt. Kā liecina
sarakste, Sanktpēterburgā viņš ieradies ne
tikai ar rasējumiem, bet ar gatavu aparātu,
kurš uz sauszemes veiksmīgi nodemonstrēts komisijai. Vēlāk aparāts pārbaudīts
ūdenī, ko veica Ņevas upē ūdenslīdējs Vasilijs Loginovs. Komisija atzina, ka aparāts var
būt noderīgs, un norādīja arī uz dažām
nepilnībām. 1830. gada 23. augustā Hauzens
atkal ieradās Sanktpēterburgā un iesniedza savu ūdenslīdēja aprīkojuma uzlaboto
variantu. Komisija norādīja vēl uz dažām
tehniskām nepilnībām: ūdenslīdēja cimdi
esot par biezu, tāpēc ir grūti izmantojami
darbā, un soma instrumentiem esot par
mazu. Izgudrotājs šīm nepilnībām piekrita un tuvākajā laikā solīja tās novērst.
E. K. Hauzens šoreiz pats gribēja demonstrēt
sava izgudrojuma darbību ūdenī, bet saslima.
Taču jau 1832. gada 7. oktobrī speciāli
izveidotā komisija apliecina, ka E. K. Hauzens pats savā izgudrotajā ūdenslīdēju
mašīnā nolaidies 22 pēdu dziļumā, līdzi
paņemdams cirvi, divus zāģus, metāla gabalu apļa formā un naglas. Zem ūdens
viņš uzturējās desmit minūtes. Metāla apli
viņš ar divdesmit naglām pienagloja pie
speciāli šīm vajadzībām iegremdētā dēļa
gabala. Darba laikā gaisa padeves sūknis
atradās uz kuģa. Vēlāk notika arī citi aparāta izmēģinājumi, un tas tika atzīts par
ūdenslīdēju darbam derīgu, vienlaikus
norādot, ka ir jāveic dažādi uzlabojumi.
No sarakstes var secināt, ka aparāts
tika izgatavots Latvijā, kur pats izgudrotājs to izmēģināja. Sarakstē viņš ir minējis, ka ūdenslīdēju ķivere izgatavota no
koka, jo Kurlandē (Kurzemē) neesot metāla lietuves rūpnīcu. Taču flotes vajadzībām ūdenslīdēju ķivere esot jāizgatavo no
čuguna, tad tā būs izturīgāka un izmēros
mazāka. Bija izgatavota ne tikai ūdenslīdēju ķivere, bet arī plēšas, ādas caurules
no aitas zarnām un ādas tērps. Šā ūdenslīdēju aprīkojuma darbību viņš pats esot
pārbaudījis un izmēģinājis.
Ar Ernstu Karlu Hauzenu tika noslēgts
līgums, un viņš sāka strādāt Kronštates
ostā par mehāniķi. Līdz 1845. gadam viņš
bija izgatavojis septiņus un strādāja vēl pie
četriem ūdenslīdēju aparātiem. Bija apmācīti daudzi mācekļi. Krievijā izmantoja arī
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BRīVīBAScīņupieminekļipastmarkās
LaisabiedrībuiepazīstinātuarLatvijasatbrīvošanascīņāmveltītiempieminekļiem,«Latvijapasts»1937.gada12.jūlijālaidaapgrozībāpastmarkusēriju,kuras
kopējāpastmarkutirāžabija100 000eksemplāru.

Nomināls3santīmi.Rauna. Brīvībaspiemineklis«Koklētāja».
TēlnieksKārlisZemdega.Piemineklisveidotskāalegoriskakompozīcija,taskaltsgranītā.Atklāts1933.gada20.augustā.PēcOtrāpasaules
karanokaltsuzraksts«Dievs,svētīLatviju!»Atmodaslaikāatjaunots.

1892. gadā Sanktpēterburgā izdotajā Enciklopēdiskajā
vārdnīcā attēlotais meistara Hauzena ūdenslīdēju tērps.
angļu un franču ūdenslīdēju aprīkojumus.
Pamazām importa aprīkojumu lietojuma
īpatsvars pieauga, pilnīgi izkonkurējot
Hauzena aprīkojumu, kuru Krievijā izmantoja līdz pat 19. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.
Bez ūdenslīdēja ķiveres E. K. Hauzenam ir arī citi interesanti izgudrojumi,
piemēram, mūzikas instruments, kam bija
dots vārds «Olimpikons», un arī tāds mūzikas instruments, kurā bija apvienoti divi
instrumenti — ģitāra un harmonikas. Ar
viņa palīdzību tika veikti pat kara bungu
uzlabojumi. Par saviem izgudrojumiem
viņš bija saņēmis vai nu naudas prēmijas,
vai arī dārgas piemiņas lietas, arī briljanta
gredzenu un zelta pulksteni. 1847. gada
15. janvārī E. K. Hauzens par saviem sasniegumiem tika iecelts Krievijas impērijas
Goda pilsoņa statusā. Pēc aktīvajām darba
gaitām Krievijā viņš atgriezies Latvijā.
Ernsts Karls Hauzens nebija tikai izcils mehāniķis un izgudrotājs, bet arī liels
humānists. Pēc viņa nāves par novēlētajiem līdzekļiem Tukumā dibināta patversme, kas tika iesvētīta 1898. gada 3. jūnijā.
Tā bija paredzēta divpadsmit nabadzīgiem evaņģēliski luteriskās vācu draudzes
locekļiem. Mirušā E. K. Hauzena atstāto
kapitālu veidoja zemes gabals un uz tā
esošā māja apmēram 3000 sudraba rubļu
vērtībā, kā arī naudas kapitāls — 17 048
rubļi un 8 kapeikas.
Ar Krievijas ķeizara pavēli 1897. gada
30. janvārī patversmei tika piešķirts nosaukums «Goda pilsoņa Kārļa Hauzena
patversme». Tā tika celta uz E. K. Hauzena novēlētā zemes gabala Vecmoku ielā
28 (tagad Talsu iela 14). Patversme bija
jāuztur, izmantojot procentus no kapitāla,
kā arī ziedojumus.
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Nomināls 5 santīmi. Rīga. Memoriālāansambļa«Brāļukapi»vārtukreisās puses jātnieku grupa. Ansamblis
veidotsšūnakmenī,tāautoriirtēlnieksKārlisZāle,arhitektsAleksandrsBirzenieks,dārzuarhitektsAndrejs
Zeidaks.Pamatakmenslikts1924.gada18.novembrī.
Pirmāskulpturālāgrupaatklāta1927.gada11.novembrī.Ansambliskopumāatklāts1936.gada11.novembrī. Pēc Otrā pasaules kara nokalts Latvijas ģerbonis, mainīti daži gadskaitļi,
demontētskrusts.Atmodaslaikātasvissatjaunots.
Nomināls10santīmi.Jelgava. PiemineklisJelgavasatbrīvotājiem.Saukts«Lāčplēsis».TēlnieksKārlisJansons.Piemineklisveidots
kāskulpturālādivufigūrukompozīcijauzpjedestāla.Kaltsgranītā.Atklāts1932.gada22.jūnijā.Otrāpasauleskaralaikāpiemineklissabojāts, izkaļot laukā bruņinieka tēlu. Pēc Otrā pasaules kara pilnīgi
iznīcināts.Atjaunotsunotrreizatklāts1992.gada21.novembrī,tēlnieks
AndrejsJansons.
Nomināls20santīmi.Valka. PiemineklisLatvijasatbrīvošanascīņās4. Valmieraskājniekupulkakritušokaravīru
piemiņai.TēlniekiEmīlsMelderisunVilhelmsTreijs.Piemineklis
veidotskāstatujauzpjedestāla,kaltsgranītā.Atklāts1922.gada
1.oktobrī,bijispirmaispiemineklis,kasveltītsLatvijasatbrīvošanascīņāmLatvijā.PēcOtrāpasauleskara(1951)piemineklis
tikanogāzts,sabojātsunaprakts.1988.gadātoatraka,un1989.
gada26.jūlijāpiemineklimuzlikajaunupamatakmeni.Piemineklisnojaunauzstādītsjaurestaurēts(tikaipieminekļagalvanetikarestaurēta)1990.gadā.
Nomināls30santīmi.Iecava. Brīvībaspiemineklis.Tēlnieks
PēterisBanders.Piemineklisveidotskāarhitektoniskakompozīcija.Ir
obelisksuzcokola,kaltsgranītā.Atklāts1936.gada23.augustā.PēcOtrā
pasauleskaranedaudzbojāts,restaurējistēlnieksMārtiņšZaurs.
Nomināls 35 santīmi. Rīga. Brīvības
piemineklis.Centrālāfigūra—Lāčplēšatēls.Alegoriskasstatujasvainagotsobelisks,pamatnērotātsaralegoriskāmunsimboliskāmskulpturālāmgrupām.
Taskaltsgranītā,apdarēizmantotstravertīns.Autori:tēlnieks
KārlisZāle,arhitektsErnestsŠtālbergs.Atklāts1935.gada
18.novembrī,vairakkārtrestaurēts.
Nomināls40santīmi.Meirāni. Madonasraj.piemineklispulkvežaKalpakaatdusasvietā.Granītāveidotaispiemineklisiransamblisartrīsfigūruskulpturālu
grupucentrā.Tāautori—tēlniekiKārlisZāleunArnoldsDzirkalis.Atklāts1927.gada10.jūlijā.PēcOtrāpasauleskarabojātapiemiņasplāksne.Atmodaslaikātāatjaunota.
Sagatavojis Gunārs Kušķis.
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ĀRZEMJU ZIŅAS
NATO turpinās ieguldīt naudu
Lietuvas militārajā infrastruktūrā
NATO Ziemeļatlantijas padome ir apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu Drošības investīciju programmas ietvaros aviācijas degvielas glabātavas būvniecībai Lietuvas Gaisa
spēku Zokņu bāzē Šauļos. Jūlija beigās atsākās NATO finansējamo projektu realizācija, kas iepriekš tika iesaldēta
sakarā ar alianses vadības ieviestajiem stingras ekonomijas
pasākumiem. Komentējot degvielas glabātavas projektu,
NATO ģenerālsekretāra vietnieks Aleksandrs Veršbovs norādīja, ka, modernizējot Šauļu bāzes infrastruktūru, tiks atvieglota NATO aviācijas ekspluatācija kopumā un uzlaboti
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas apstākļi.
Degvielas glabātavā varēs iepildīt 2000 m3 aviodegvielas,
un šī objekta izveidošanai NATO piešķirs 24 miljonus litu.
Lietuvas Aizsardzības ministrija par saviem līdzekļiem būvēs elektropārvades līniju un 1300 m garu dzelzceļa atzaru,
kas paredzēts degvielas cisternu pārvietošanai uz glabātavu.
Pēc projekta realizācijas Zokņu bāze būs pilnībā pabeigta un
atbildīs visām NATO prasībām.

Vācu militārie uzņēmumi meklē
jaunus noieta tirgus
Vācijas valdība plāno ieviest virkni atvieglojumu militārā eksporta
jomā, lai tādējādi atgūtu savu tirgus daļu Āfrikā, Indijā un Tuvajos

Vācu ražojuma tanks «Leopard», kas pašlaik iekļauts
vairāk nekā 14 valstu apbruņojumā.

ASV pirmo reizi
izvietos savus Gaisa spēkus Polijā
Jau šī gada rudenī Polijā ieradīsies pirmā ASV Gaisa spēku nodrošinājuma apakšvienība, kura 2013. gadā sagaidīs
amerikāņu iznīcinātājus F-16 un militārās transporta lidmašīnas C-130 «Hercules» un pildīs šo lidaparātu nodrošinājuma
funkciju. Saskaņā ar Pentagona pārstāvja Džordža Litla teikto,
ASV militārais kontingents Polijā apliecinās Vašingtonas un
Varšavas militārās sadarbības pāriešanu jaunā kvalitātē.

ASV GS militārā transporta lidmašīna C-130.
Vācijas iznīcinātājs «Typhoon» uz viena no Šauļu bāzes skrejceļiem.
Laikā no 2004. līdz 2011. gadam Lietuva caur NATO
Drošības investīciju programmu saņēma 124 miljonus litu,
no kuriem 121 miljons tika iztērēts Šauļu GS bāzes infrastruktūras modernizēšanai un daudzu ēku būvei, bet vēl 3 miljoni —
gaisa telpas kontroles centra modernizācijai Karmelavā.
NATO Drošības investīciju programma aptver tādus pasākumus infrastruktūras un dažādu iekārtu modernizācijas
jomā, kuri tiešā veidā atbilst NATO stratēģiskajām interesēm. NATO investīciju apjoms un noteiktu objektu modernizācija notiek līdz daudz augstākam, pilnīgākam līmenim,
nekā tas būtu vajadzīgs kādas NATO dalībvalsts aizsardzībai. Ar NATO finansējumu uzlabotos un no jauna būvētos
militāros objektus var izmantot kā alianses štābus, gaisa vai
jūras spēku bāzes. NATO līdzekļus stratēģisku apsvērumu
dēļ var ieguldīt arī sakaru un navigācijas sistēmu pilnveidošanā dažādās dalībvalstīs, degvielas infrastruktūras objektu
uzlabošanai, svarīgu cauruļvadu būvei un citiem objektiem.

NATO spēki varēs izmantot Igaunijas
mācību poligonu
Igaunijas varas iestādes paudušas gatavību līdz 2014. gadam
veikt nepieciešamos pasākumus, lai NATO dalībvalstis treniņu
nolūkos varētu mest aviācijas bumbas un laist raķetes «gaiss—
zeme» šīs valsts teritorijā esošajos poligonos. Kā paskaidrojis

34

TĒVIJAS SARGS, NR.8, AuGuSTS, 2012

Kā zināms, Polija vairākus gadus centās vienoties par ASV
militārās bāzes izvietošanu savā teritorijā, tādējādi iegūstot ASV
garantijas par militārās palīdzības sniegšanu, ja tāda palīdzība
pēkšņi ievajadzētos. Polija ir piekritusi arī ASV Nacionālās pretraķešu aizsardzības sistēmas (NPRAS) elementu (pārtvērējraķešu SM-3) izvietošanai savā teritorijā. ASV NPRAS elementi
Eiropā, kā arī atsevišķu NATO dalībvalstu pretraķešu aizsardzības komponenti kļūs par pamatu un veidos NATO pretraķešu aizsardzības sistēmu (PRAS) Eiropā. Par šādas sistēmas
izveidi tika pieņemts lēmums 2010. gadā Lisabonā notikušajā
alianses samitā. Saskaņā ar Briseles plāniem NATO PRAS Eiropā sasniegs pilnu operacionālo gatavību 2018. gadā.

Igaunijas Gaisa spēku štāba priekšnieks pulkvežleitnants Jāks
Tariens, tiks piedāvāts centrālais militārais poligons, atsaucoties uz dažu valstu pausto ieinteresētību veikt aviobumbu mešanas treniņus virs Igaunijas. Paredzēts nodrošināt arī
nepieciešamos apstākļus, lai NATO piloti varētu veikt treniņlidojumus ļoti nelielā augstumā — līdz 200 m. Šis augstums ir
stratēģiski nozīmīgs tāpēc, ka lidmašīnas var pārvietoties slepus — neiekļūstot pretinieka radaru darbības laukā.
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Austrumos. Tā kā Vācijas militārais budžets turpina sarukt, vācu militārie uzņēmumi pastiprināti interesējas par jaunattīstības valstu tirgiem. Šajos apstākļos vācu varas iestādes gatavas palīdzēt jaunu tirgu
apgūšanā, un Angelas Merkeles koalīcijas valdība jau ir ieviesusi dažus bruņojuma eksporta režīma atvieglojumus. Pretī tā saņēmusi krasu kritiku no opozīcijā esošās Zaļo partijas, kura apsūdz A. Merkeles
valdību «darījumu slēgšanā ar nāvi».
Vācu uzņēmēji jau sākuši aktīvi sadarboties ar pasūtītājiem
Tuvajos Austrumos, piemēram, notiek pārrunas ar Saūda Arābiju
un Kataru par liela skaita tanku piegādēm, kuru kopējā summa
pārsniedz 14 miljardus dolāru. Savukārt Izraēlai Vācijā tiks būvēta
jauna zemūdene. Kā norāda avīzes «Der Spiegel» analītiķi, Vācijas valdība, visticamāk, kopē ASV stratēģiju, proti, ieroči tiek pārdoti gan Izraēlai, gan arābu valstīm. Jādomā, arī Vācija uzskata
par pa reizā ku trauslo spēku līdz sva ru reģi onā bal stīt ar ieroču
pārdošanu konfliktējošām pusēm, nevis ar bundesvēra vienību
sūtīšanu turp.

Pozitīvs militāro
potenciālu apvienošanas piemērs
Par vienu no veiksmīgākajām smart defence (gudrā aizsardzība) iniciatīvām var uzskatīt 2010. gadā Eidhovenā (Nīderlande) izveidoto Eiropas Militārās transporta aviācijas
pavēlniecību (European Air Transport Command — EATC).
Struktūra tapa pēc Francijas un Vācijas iniciatīvas, un tās izveides mērķis bija nodrošināt vienotu pakļautību 126 militārā transporta lidmašīnām, kuras atrodas Francijas, Vācijas,
Nīderlandes un Beļģijas gaisa spēku sastāvā. Turklāt EATC
var mobilizēt militāro operāciju nodrošināšanai gan Eiropas
Savienības, gan NATO teritorijā. Piemēram, vācu karavīru
transportēšanai var izmantot Francijai piederošo «C-160
Transall» vai beļģu «C-130 Hercules». Kopš izveides brīža
EATC vadībā izlidojumi veikti 7500 reizes, pārvadājot 22 000 t
kravu, turklāt gaisā veikta arī 200 transporta lidmašīnu uzpildīšana ar degvielu.

Top arvien jauni ekonomijas plāni
Spānijas Aizsardzības ministrija patlaban izvērtē Karalisko bruņoto spēku (KBS) fundamentālas reformas
plāna «Vision 2025» projektu, kas tuvāko 13 gadu laikā paredz demobilizēt 15 000 militārpersonu un atlaist 5000 civilo darbinieku. KBS Ģenerālštāba priekšnieks admirālis
Fernando Sančess, kas ir «Vision 2025» autors, uzsver, ka Spānijā jāizveido pilnīgi jauns armijas modelis, kas būtu mobils,
spējīgs ātri adaptēties un tehnoloģiski moderns. Admirālis
uzskata, ka pašlaik KBS ir smagnēji vadībā, ar vājām adaptēšanās spējām un ārkārtīgi dārgi uzturēšanā.
Pēdējo četru gadu laikā Spānijas aizsardzības budžets ir
sarucis par 25%, un tagad tas ir 6,3 miljoni eiro. Ekonomijas
nolūkos ir minimizēti militārās aviācijas izlidojumi, samazināts visa veida mācību skaits un iesaldēti militārās tehnikas
modernizācijas projekti. Taču ar to nepietika, lai AM tiktu
vaļā no desmitiem miljonu parādu.
Patlaban KBS ir aptuveni 130 000 militārpersonu, 25 000
civilo darbinieku, 6000 ierēdņu un 19 000 cilvēku apkalpojošajā personālā. Plāns «Vision 2025» paredz atbrīvoties no 13%
(20 000) KBS struktūrās un vienībās strādājošo un dienošo skaita. Izmaiņas skars arī KBS struktūru, likvidējot divas no astoņām Karalisko sauszemes spēku brigādēm, slēdzot vairākus
lielus arsenālus un iekonservējot divas Karalisko gaisa spēku
bāzes. Turpmākajos gados plāns «Vision 2025» būs kā līdzekļu
ekonomijas rokasgrāmata, kurā tostarp noteikts, ka jūras mācības notiks tikai 40 dienas gadā, ikdienā tiks izmantoti tikai
40% no vieglā autotransporta, kazarmās drīkstēs kondicionēt
gaisu ne zemāk kā līdz +26 0C, militāro objektu koridoros apgaismojums netiks lietots, administratīvajās ēkās ārpus darba
laika būs jāizslēdz visa veida elektrotehnika, visiem virsniekiem
tiks ievērojami samazināts komandējumu skaits — to vietā būs
jāizmanto videokonferences, dažādās KBS svinībās tiks būtiski
samazināta dzērienu un ēdienu izvēle utt.

Jūras kājniekiem jauna pistole
ASV Jūras kājnieku korpusa pavēlniecība
kompānijai «Colt» pasūtījusi 12 000 jaunu pistoļu tuvkaujām.
Līgums paredzēts pieciem gadiem, un ieroči kopumā izmaksās 22,5 miljonus dolāru. Šī gada laikā jūras kājnieki saņems
ieroču pirmo partiju — 4036 vienības un to rezerves daļas.

Viens no «Colt»
modeļiem.
Vācijas GS «C-160 Transall».
EATC vadību rindas kārtībā ik pāris gadus nodrošina šīs
struktūras dibinātājvalstis — Francija un Vācija, kuras ir arī
lielākās šīs struktūras finansētājas, apmaksājot atbilstoši 35%
un 38% visu izdevumu. 2010. gadā EATC vadību uzņēmās
vācu ģenerālis, bet šī gada 21. jūlijā pavēlniecības vadību pārņēma franču Gaisa spēku ģenerālis Paskāls Valentino, kas līdz
tam vadīja Francijas BS Apvienoto militāro koledžu (Collège
interarmées de défense).

Ziņas sagatavojusi kapteine Vizma Kaļčeva.
Foto — http://www.key.aero/view_news.asp?ID=803&thisSection=military;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lockheed_C-130_Hercules.jpg;

Kā vēsta laikraksts «Marine
Corps Times», jaunā jūras kājnieku pistole
sauksies «Colt Rail Gun», un tā būs slavenā
«Colt M1911» pēctece. M1911 ir ASV militārpersonu apbruņojumā kopš 1911. gada. Jūras kājnieku apbruņojumā kopš 1985. gada bija
speciāli izstrādāta M1911 versija, un 2005. gadā tika nolemts
jūras kājniekiem izstrādāt jaunu tuvkauju ieroci.

http://cs.finescale.com/fsm/modeling_subjects/f/3/t/148123.aspx?sort=DESC;
http://data3.primeportal.net/hangar/luc_colin3/c-160_transall/images/c160_transall_01_of_18.jpg;
http://militarytimes.com/blogs/gearscout/2012/07/19/m45-marsoc-pistol-contract-is-done-deal/.
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Vai žurkas izkonkurēs suņus —
Visā pasaulē mūsdienās tiek dresēti suņi —
sapieri, it sevišķi militārajā un izlūkošanas
jomā. Visticamāk, vēl daudzus gadu desmitus gan cilvēku, gan dzīvnieku sapieru
darbs būs ļoti pieprasīts, jo pasaulē aptuveni 60 valstīs vēl arvien ir apslēpti vairāk nekā 80 miljoni dažādu veidu mīnu, kas
palikušas pēc bruņotajiem konfliktiem. Sapieru darbs pēdējos gados kļuvis aktuāls arī
terorisma izplatības dēļ, jo teroraktos bieži
tiek izmantotas dažādas sprāgstvielas un
pašdarināti spridzekļi. Četrkājainie sapieri
galvenokārt tiek trenēti četru sprāgstvielu —
melnais pulveris, amonīts, trotils un plastīts — meklēšanai, lai gan pasaulē eksistē
desmitiem tūkstošu dažādu sprāgstvielu
veidu — militāro un rūpniecisko.

Atmīnēšanas speciālists
ar apmācītu kāmjžurku,
kas tikko saņēmusi
balvu par atrastu mīnu.

Suņu iesaistīšanai sprāgstvielu meklēšanā ir daudz plusu, bet ir arī virkne mīnusu.
Pie plusiem pieskaitāma suņu ožas efektivitāte — 80% gadījumu uzdevums tiek izpildīts teicami. Suņu priekšrocība ir arī tā,
ka viņi saož pašdarinātus spridzekļus, kuriem var būt ļoti maz metāla sastāvdaļu. Šo
uzdevumu elektroniskās detektēšanas ierīces vispār nespēj paveikt. Pie suņu — sapieru izmantošanas mīnusiem jāmin katra
dzīvnieka ilgā apmācība, proti, ikdienas tre-
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niņi aptuveni divu gadu garumā, piesaistot
ļoti pieredzējušu dresētāju. Turklāt suņu
kvalifikācija ir regulāri jāatjauno, lai to neatgriezeniski nezaudētu. Pie mīnusiem minams arī suņiem dažkārt piemītošais sliktais
noskaņojums, kad viņi atsakās strādāt. Arī
dzīvnieku transportēšana uz «darba vietu»
prasa resursus. Tieši tāpēc suņu — sapieru
izmantošana prasa diezgan lielas izmaksas.
Līdz šim neeksistēja neviena metode,
kas samazinātu resursu patēriņu suņu vai
kādu citu dzīvnieku, piemēram, žurku, apmācībai mīnu meklēšanā. Taču situāciju var
mainīt Pentagona nesen uzsāktais projekts,
kas paredz izstrādāt automatizētu dienesta
dzīvnieku — sapieru dresēšanas sistēmu
RATS (Rugged Automated Training System).
Pentagons atbilstošu līgumu šī gada jūlijā
noslēdzis ar kompāniju «Barron Associates».
Projektā piedalās arī militārie zinātnieki no
ASV BS pētniecības laboratorijas un inženieri no Vestpointas Militārās akadēmijas.
Pēc Pentagona ieceres, jaunajai sistēmai jābūt izstrādātai tā, lai īsā laikā uztrenētu lielu skaitu dienesta dzīvnieku sprāgstvielu
meklēšanai, tādējādi būtiski samazinot dresēšanas izmaksas. Jaunā sistēma vienlaikus
trenēs vairākus dzīvniekus, turklāt reģistrēs
iegūtos apmācības rezultātus, izmantojot
sensorus, kas piestiprināti dzīvniekiem. Tomēr datorizētās sistēmas pamatā tik un tā
būs trenera — cilvēka rīcības imitācija, proti, katrs suns vai žurka, kas pareizi noteiks
sprāgstvielas atrašanās vietu, saņems kādu
kārumu. Kompānijas «Barron Associates»
pārstāvis Viljams Gresiks, kam uzticēts vadīt projektu RATS, uzskata, ka ļoti tālredzīga ir Pentagona iecere ne tikai suņus, bet arī
žurkas daudz plašāk piesaistīt sapieru darbam. Pēc būtības žurkas sapieru darbā vairs
nav nekas sensacionāls, lai gan pagaidām
tikai daži desmiti šo dzīvnieciņu tiek iesaistīti atmīnēšanas operācijās Āfrikā. Piemēram, Tanzānijas militārais resors jau vairāk
nekā piecus gadus sapieru lomā veiksmīgi
izmanto Gambijas kāmjžurkas (Cricetomys
gambianus). Šie dienesta dzīvnieciņi līdzīgi
suņiem tiek apmācīti atbilstoši primārajiem
refleksiem. Proti, apmācības stadijā par katru pareizi atklāto sprāgstvielas testeri žurkas saņem kārumu. Un tikmēr, kamēr
žurka ir izsalkusi, tā bez apstājas turpina
meklēt sprāgstvielas. Līdzīgi tas atkārtojas
arī reālā mīnu laukā.
Salīdzinot suņus un žurkas sapieru lomā, speciālisti min vairākas būtiskas žurku
priekšrocības. Pirmkārt, žurkas ir ļoti veselīgi
dzīvnieki, tās var strādāt Āfrikas vai Afganis-

Suns — sapieris, kas meklē mīnas Afganistānā.
tānas nelabvēlīgajos klimatiskajos apstākļos,
nebaidoties no putekļiem, karstuma, slimībām vai insektiem. Otrkārt, žurkām ir
mazs svars un mazi izmēri — tāpēc tās
viegli transportēt, tās var iekļūt grūti pieejamās vietās, turklāt mazā svara dēļ žurkas
neiet bojā, uzkāpjot pretkājnieku mīnām.
Treškārt, žurkām ir apbrīnojamas darba
spējas un izturība — kamēr vien žurka tiecas pēc gaidītā kāruma, tā nepazīst nogurumu un ne mirkli neapstājas uzdevuma
veikšanā. Ceturtkārt, žurkām nav suņiem
raksturīgās pieķeršanās saimniekam, bez
kura suns atsakās strādāt. Svarīgākā žurku
priekšrocība ir lētā un ātrā apmācība. Līdzšinējie aprēķini liecina, ka žurku var uztrenēt 5—6 reizes lētāk un ātrāk nekā suni.
Lai gan ir neskaitāmas priekšrocības, pagaidām nav runas par to, ka žurkas varētu
pilnībā aizstāt suņus — sapierus. Drīzāk žurkas paplašinās sapieru vienību dažādās iespējas. Kopumā projekta RATS veiksmes
gadījumā ieguvējs būs ne tikai Pentagons, bet
arī humānās organizācijas un visa cilvēce kopumā. Ar sistēmu RATS par mazākām izmaksām būs iespējams apmācīt un uzturēt
lielāku skaitu sapieru — gan suņu, gan žurku, kas īsākā laikā varēs atmīnēt daudz lielākas teritorijas. Atmīnēšanai kļūstot lētākai, to
varēs atļauties arī nabadzīgās valstis, kas pēc
militāriem konfliktiem ir pieblīvētas ar dažādiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem.

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi
kapteine Vizma Kaļčeva.
Foto — http://i-military.blogspot.com/
2010_12_01_archive.html;
http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/images/174_
simonreeve/4172313_capricornimg_2768.jpg.
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Jānis Voitkevičs
(09.04.1983. — 01.08.2012.)
Jānis Voitkevičs dzimis 1983. gada 9. aprīlī Daugavpilī. Mācījies Medumu vidusskolā un vēlāk absolvējis Daugavpils tirdzniecības skolu. Karavīra gaitas Nacionālajos bruņotajos spēkos
Jānis uzsāka 2002. gadā kā obligātā militārā dienesta karavīrs,
saņēma matroža dienesta pakāpi un atvaļinājās rezervē dižmatroža dienesta pakāpē.
Tomēr jau 2006. gada jūnijā Jānis, klausot sirds aicinājumam, atgriezās armijā un uzsāka profesionālā karavīra dienesta
gaitas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku kājnieku brigādes 1. bataljonā. Godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas pildot sev uzticētos pienākumus, uzcītīgais karavīrs ļoti ātri
iemantoja autoritāti un cieņu biedru vidū. Pēc kaujas nodaļas
komandiera kvalifikācijas iegūšanas Nacionālo bruņoto spēku
Instruktoru skolā viņš saņēma kaprāļa dienesta pakāpi un kļuva par Kājnieku rotas vada nodaļas komandieri. Karavīra pienākumus Jānis vairākkārtīgi ir pildījis arī NATO vadītajā
starptautiskajā operācijā Afganistānā.
Dienesta biedru sirdīs viņš vienmēr paliks kā izpalīdzīgs, atsaucīgs un ar labu humora izjūtu apveltīts, apzinīgs un augsti

profesionāls instruktors un patiess
līderis. Jānis nekad nevairījās no grūtībām, vienmēr prata motivēt un iedvesmot. Ar savu attieksmi pret dienestu viņš bija paraugs padotajiem
un dienesta biedriem.
Par teicamu dienestu kaprālis Jānis Voitkevičs ir apbalvots ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera
apbalvojumiem — goda zīmes «Par
nopelniem» 3. pakāpi, goda zīmi
«Par centību militārajā dienestā»,
piemiņas medaļu «Par piedalīšanos
starptautiskajā operācijā» nr. 2, ar «Divu krustotu zobenu» zīmi,
kas tiek piešķirta par īpašu drosmi vai varoņdarbu dienesta pienākumu veikšanā.
Visu Nacionālo bruņoto spēku karavīru un aizsardzības
nozares darbinieku vārdā aizsardzības ministrs Artis Pabriks
un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors
Raimonds Graube izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušā karavīra
ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
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