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Ievads

Lat vi ja 2004. ga dā kļu va par NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas (ES) da līb val sti. Gan NA TO, gan Eiro pas Sa vie
nī bā ir iz da rī ti lī dzī gi se ci nā ju mi: ka ra drau di Eiro pā ir no vēr sti, ne vie na at se viš ķa valsts ne spēj pa ti sa viem 
spē kiem ri si nāt mūs die nu sa rež ģī tās pro blē mas dro šī bas jo mā un krī zes pār val dī ša nas sis tē mas iz vei de un 
piln vei do ša na kļu vu si par gal ve no šo or ga ni zā ci ju mēr ķi. 

Liel val stis ir vei do ju šas sa vus BS glo bā la jam ka ram. Liel val stīs ir tra di ci onā lā bru ņo ju ma ra žot nes un 
at tie cī gi lo bijs vai at balsts vi sās valsts struk tū rās. Di vi ci tā ti:1:

•	 Ģe ni āla stra tē ģis kā ide ja: ja jums ir ar mi ja, kas nav de rī ga lo kā la jam ka ram, ku ra var ka rot ti kai 
glo bā li, – ne va jag pār vei dot ar mi ju, va jag pār vei dot ka ru”, tas bi ja teikts sa ka rā ar mi li tā ro kon flik tu 
Gru zi jā, bet to va rē ja pa teikt arī sa ka rā ar no ti ku miem Če če ni jā vai PSRS BS dar bī bu Af ga nis tā nā. 

•	 ASV ģe ne rā ļa at zi nums: ci vi li zē tas valsts ar mi ja ne var uz va rēt par ti zā nu ka rā tik il gi, ka mēr tā ir ci vi li zē ta. 
Ne ANO, ne NA TO, ne ES, ne arī at se viš ķas val stis ne prot un ne zi na, kā ri si nāt dau dzus ne lie lus re ģi

onā los kon flik tus vai pro blē mas. Tam pa ma tā ir val stu sav star pē ja ne uz ti cī ba. Pirms 2009. ga da 3., 4. ap rī ļa 
NA TO augst lī me ņa sa nāk smes NA TO Trans for mā ci jas štā ba va dī bā ti ka in ten sī vi mo de lē ta pa sau les kom
plek sā nā kot ne, par at skai tes pun ktu iz vē lo ties 2030. ga du. 

Gal ve nie jau tā ju mi, uz ku riem ti ka mek lē tas at bil des, bi ja – kā da būs kom plek sā pa sau le un NA TO vie ta 
kom plek sās pa sau les dro šī bas sis tē mā. Vien lai cī gi kat rai NA TO val stij – un arī Lat vi jai – ir jā no sa ka NBS 
vie ta valsts dro šī bas sis tē mā. Tas bū tu lo ģisks pa mats Valsts mi li tā rās stra tē ģi jas vei do ša nā, kas sa vu kārt no
teik tu NBS gal ve nos uz de vu mus. 

NBS plā no tā ji tad var zi nāt nis ki pa ma to ti veikt šo uz de vu mu iz pil dei ne pie cie ša mās efek tī vas NBS 
struk tū ras iz strā di un trans for mā ci jas plā nu iz vei di. Tas bū tu lo ģis ki.

Ša jā sa da ļā es gri bu pa stās tīt par sa vām ak ti vi tā tēm pēc 2005. ga da un par to, kas ir da rīts NBS trans for
mā ci jas jo mā – gal ve no kārt ma nas per so nī gās ak ti vi tā tes ša jā jo mā.

3.1. 2005. gads

2005. gads ma nā dzī vē bi ja pār mai ņu gads. Maz ko da rī ju NBS la bā, jo vis as pro ce dū ras ar at va ļi nā ša nu un ama ta 
un lie tu no do ša nu aiz ņē ma daudz lai ka, bet tas ne bi ja liet de rī gi tē rēts laiks. Var būt NBS ka ra vī riem, kas zi nā ja 
ag rāk, un la sī tā jiem ta gad tā ir in for mā ci ja par NBS dzī ves ne ofi ci ālo pus i. Katrs var la sīt un iz da rīt sa vus se ci
nā ju mus, un var būt mā cī bu gūt arī sev. Vie nu vai ot ru sis tē mu rak stu ro ne vis kļū das, bet at tiek sme pret kļū dām. 

2005. ga da jan vā rī man bei dzās lī gu ma ter miņš ak tī va jā die nes tā NBS. Man ar NBS ko man die ri bi ja 
drau dzī gas at tie cī bas, un mēs esam viens ot ram pa lī dzē ju ši grū tos brī žos kaut vai mo rā li. Pie mē ram, pirms 
da žiem ga diem bi ja brī ži, kad es bi ju ga tavs rak stīt ie snie gu mu un iet pro jām no die nes ta NBS. Un Gai dis 
bi ja tas, kas ma ni at ru nā ja to da rīt. Tāds mo rā lais at balsts ir ļo ti bū tisks jeb ku ram cil vē kam.

Daž reiz arī mū su star pā bi ja kaut kas ne iz ru nāts vai pus pa teikts. Pie mē ram, mēs ar Gai di ru nā jām par 
pro fe si onā lā die nes ta lī gu ma pa ga ri nā ša nu, un viņš pa stās tī ja par sa va lī gu ma pa ga ri nā ša nas pie dzī vo ju
miem. Vi ņam sā kot nē ji bi ja pie dā vāts pa ga ri nāt lī gu mu ti kai līdz 60. dzim ša nas die nai, viņš nav pie kri tis, 
bet tad viss ir la bi un lo ģis ki no kār to jies.

2005. ga da jan vā rī uz aka dē mi ju at brau ca kā da ser žan te no NBS štā ba un pa tei ca, ka NBS ko man die ris 
ir li cis sa ga ta vot lī gu mu ti kai uz da žiem mē ne šiem – līdz 2006. ga da 13. ap rī lim, kad man pa liek 60 ga di. Es 
bi ju ne daudz iz brī nīts, bet pa rak stī ju šā du lī gu mu.

Pēc nā ka mās ko man die ru sa nāk smes NBS ko man die ris uz ai ci nā ja uz ka fi jas ta si un man uz de va jau tā
ju mu, kā dēļ es pa rak stī ju tā du lī gu mu? Pa tei cu, ka tas bi ja vi ņa rī ko jums, bet, ja ko man die ris pie krīt, es pār
rak stī šu šo lī gu mu. Ar J pa lī dzī bu sa ga ta vo ju jaun u lī gu ma ver si ju, kur sa ska ņā ar MK lē mu mu ti ka no teikts 
ie celt ma ni NA A rek to ra ama tā uz 5 ga diem, līdz 2009. ga dam. 

Pa rak stī ju jaun o lī gu mu un per so nī gi aiz ne su NBS ko man die rim, bet viņš stei dzās ko man dē ju mā un 
tei ca, ka to pa rak stīs pēc ko man dē ju ma. 

Vien mēr es mu uz ska tī jis un uz ska tu, ka ka ra vī ru var so dīt vi ņa priekš nieks, un nav sva rī gi par ko. Gal
1   Kārlis Krēsliņš. Kā plānot Nacionālo bruņoto spēku attīstību? Militārais Apskats, 2008, Nr.3/4 (128/129), 17.20.lpp.

ve nais – priekš nie kam ir stin gri jā ie vē ro reg la men tos no teik tās sa vu tie sī bu ro be žas. Ga lī gi nav pie ļau jams 
at celt ko man die ru vai priekš nie ku pa vē les par so dī ša nu, kas veik ta at bil sto ši reg la men tiem. Es ne at bal stu 
da žā du ci vi lo ko mi si ju vei do ša nu, kas var at celt pa vē les par ka ra vī ra so dī ša nu un, vēl jo vai rāk, ofi ci ālo ie
spē ju priekš nie kam sū dzēt, pār sū dzēt AM ko mi si jas lē mu mu ci vi la jā tie sā.

Pēc jaun ga da svēt kiem sa ņē mu NBS ko man die ra di vas pa vē les:
Jau tā jums gan ro das, kā dēļ ne ti ka ie vē rots Mi li tā rā die nes ta li kums (MDL)? At bil sto ši MDL 41. pan ta (4) 

da ļai virs nieks, ku ru ama tā uz li ku mā no teik tu ter mi ņu ir ap stip ri nā ju si (ie cē lu si) Saei ma, MK vai AM, tur pi na 
pil dīt ama ta pie nā ku mus līdz piln va ru ter mi ņa bei gām, ja vien, vi ņam sa snie dzot šā pan ta pir ma jā da ļā pa re
dzē to mak si mā lo ve cu mu, at tie cī ga jā ama tā li ku ma no teik ta jā kār tī bā nav ap stip ri nāts (ie celts) cits virs nieks. 

Sa ska ņā ar Mi nis tru ka bi ne ta 2004. ga da 22.  jan vā ra rī ko ju mu Nr. 39 bi ju ap stip ri nāts NA A rek to ra 
ama tā uz pie ciem ga diem (no 2004. ga da 22. jan vā ra līdz 2009. ga da 22. jan vā rim). Tad lai kam jau ti ka plā
nots ie celt kā du ci tu virs nie ku NA A rek to ra ama tā vai at rast ci tu ie mes lu ma ni at va ļi nāt.

2005. ga da 14. jan vā rī no ti ka Jū ras spē ku ko man die ru mai ņa. Il mā ram Le šin skim bi ja at ņem ta pie lai de, 
un viņš de vās pen si jā. Kā du lai ku ie priekš ti ka plā nots, ka Il mārs brauc uz NA TO trans for mā ci jas štā bu No
rfol kā, kur Bal ti jas val stīm ti ka pie šķirts viens aug stā kā virs nie ka amats. Vē lāk uz tu rie ni aiz brau ca Gun dars 
Ābols, kas tur at bil dē ja par mā cī bu un iz glī tī bas jau tā ju miem NA TO struk tū rās.

Ofi ci āla jā da ļā es uz stā jos, un, kā pēc tam man tei ca Ju ris Ki uku cāns, ma na uz stā ša nās bi ju si uz ro be žas 
starp at ļau to un ne at ļau to, vai kā da ži iz tei cās – pa na ža as me ni.

Pa tei cu, ka dau dzās bi ju šā Var ša vas pa kta val stīs no tiek BS sa ma zi nā ša na, un tad diez gan lo ģis ki, ka at
va ļi nā ti, pirm kārt, tiek virs nie ki, kas iz glī tī bu ir ie gu vu ši Var ša vas pa kta val stīs. Lat vi jā si tu āci ja ir at šķi rī ga, 
jo NBS trūkst pie re dzē ju šu virs nie ku. Virs nie ku var sa ga ta vot da žos ga dos, bet JS ko man die ra lī me ņa virs
nie ku var sa ga ta vot ti kai dau dzu ga du ga ru mā, jo va ja dzī ga arī die nes ta pie re dze.

Mi nē ju pie mē ru par Lat vi jas ka ra vī ru, kas bi ja ap bal vots ar Pa dom ju Krie vi jas, ne at ka rī gas Lat vi jas 
(Lāč plē ša or de ni) un Vā ci jas aug stā ko ka ra vī ra ap bal vo ju mu. Lat vie tis, kas it kā ka ro jis par da žā dām va rām, 
bet viņš ne bi ja po li ti ķis, viņš bi ja ļo ti labs ka ra vīrs. Pirm ās Lat vi jas ne at ka rī bas lai kā Lat vi jas ar mi jas ko do lu 
vei do ja ka ra vī ri, kas mi li tā ro iz glī tī bu un die nes ta pie re dzi bi ja gu vu ši Krie vi jā.

Pa tei cu arī to, ka dau dzi uz ska ta „la bāk iet pa vē jam”, jo „ejot pret vē ju, var sa slimt vai pat no mirt”. Es to pa
tei cu var būt ne daudz ci tiem vār diem un vēl  ko vai rāk, ta gad tik pre cī zi ne at ce ros, bet gal ve nais jau ir teik tā bū tī ba.

Jū ras spē kos ti ka at va ļi nāts gan Her ma nis Čer novs, gan An drejs Zvaig zne (at va ļi nā ja 2007. ga dā), kurš 
bi ja bei dzis di vas mi li tā rās mā cī bu ie stā des ASV. Ta jā lai kā JS ne pa li ka ne vie na Jū ras kap tei ņa pa kā pes virs
nie ka. Tas ra dī ja pro blē mas.

2005. ga da 3. feb ru ārī Lat vi jas Avī zē pa rā dī jās raksts „Bi ja la bā kais virs nieks, ta gad tir go alu”, kur bi ja 
teikts: „1999. ga dā Gus tavs Zat lers sa ņē ma “Go da zo be nu” kā Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas la bā kais 
ka dets, bet ta gad bi ju šais Lat vi jas ar mi jas virs leit nants tir go alu”.

Viņš, at bil dot uz ko res pon den ta jau tā ju miem, iz sa ka sa vu vie dok li par die nes tu NBS, un vi ņa vār dos ir daudz 
kri tis ku pie zīm ju, ku rām var pie krist vai ne pie krist, bet tas ir gud ra, go dī ga ka ra vī ra vie dok lis. Ne gri bu ne ana li zēt, ne 
dis ku tēt par rak stu pēc bū tī bas, ti kai do mā ju, tas ne iz rai sī tu tik asu NBS va dī bas re ak ci ju, ja rak stā ne bū tu pa teikts:

„– Man bi ja ti cī ba ar mi jai kā vie no tai ko man dai, ku rā ir mērķ tie cī gi cil vē ki, kas strā dā sa
bied rī bas la bā.

Latvijasarmijātrūkstautoritāšu
– Kur tā ide ja pa li ka?
– Pa ma zām iz dzi sa, es tai vairs ne ti cē ju. Ar mi jā ne tu vu viss ir tik la bi, kā no ār pu ses 

lie kas. Cil vē ki vi ļas, jo redz, ka vi ņu darbs ne tiek iz man tots, kļūst pa sī vi, dien bez deg
smes – gal ve nais, lai no ār pu ses viss la bi iz ska tās. Maz ko man die ru, ku ri bū tu au to ri tā tes. 
“Augš ā” sēž „dun du ki” – tas ir gal ve nais vie nī bu virs nie ku sa ru nu te mats.

– Es sa pro tu, ka ar “aug šām” pirm ām kār tām do mā ti mū su ģe ne rā ļi un Na ci onā lo bru ņo to spē ku 
ko man die ris vi ce ad mi rā lis Gai dis An drejs Zei bots?

– Ne gri bu ne vie nu per so nis ki ap vai not. Au to ri tā te ir bri gā des ģe ne rā lis Kār lis Krēs liņš, par 
pā rē jiem ne ko la bu ne es mu dzir dē jis. Dau dzi jaun ie virs nie ki sā ku mā cen šas, bet ir ne ap mie ri nā ti, 
ka ne ie vē ro vi ņu dar bu, un bei gās vi ņi pa liek par slais tiem, kas do mā ti kai par se vi.

– Kā dam jā būt ve cā ka jam virs nie kam, lai viņš bū tu au to ri tā te?
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– Pirm ām kār tām go dī gam, tais nī gam, spē jī gam sa prast un uz klau sīt. Dau dzi ta lan tī gi jaun
ie virs nie ki kā cil vē ki ir sa lauz ti. Pie mē ram, at brauc pui ši no mā cī bām Vā ci jā, grib iz rā dīt 
ini ci atī vu un sākt no piet ni strā dāt, bet vi ņus „pa sū ta”. Un nā kam reiz šie virs nie ki brauks 
uz ār zem ju kur siem ne vis lai mā cī tos, bet lai at pūs tos, jo zi na, ka vi ņu zi nā ša nas ne vie nam 
ne būs va ja dzī gas. Virs nie ki tur pi na ar mi jā ve ģe tēt vai mek lē ie spē jas sa vas zi nā ša nas iz man
tot ci vi la jā dzī vē.

– Kas pie tā das si tu āci jas vai nīgs?
– Va dī ba.
– Tā tad: zivs pūst no gal vas.
– Pē dē jos ga dos man lie kas, ka Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem ir grū tī bas ar pār val

di, cen trā lo va dī bu. “Apakš as” cī nās sa vā star pā un ne res pek tē vai cen šas ap iet “aug šas””.

Da žas die nas vē lāk Lat vi jas Avī zē pa rā dī jās Ar ta Drē zi ņa raksts2 „Kas no tiek ar mi jā? do mas da lās.” 
Ko res pon dents uz de va vai rā kus jau tā ju mus da žā diem NBS ka ra vī riem gan aug stā kiem virs nie kiem, gan 
Gus ta va Zat le ra priekš nie kiem, gan vi ņa die nes ta bied riem.

Da ži ci tā ti no at bil dēm:

Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ris vi ce ad mi rā lis Gai dis An drejs Zei bots: “Ne ģē lī ga in ter vi ja! 
Ko vien vērts ir no saukt bru ņo to spē ku va dī bu par dun du kiem?! Man ir sā pī gi, ka tā var pub lis ki vēr
tēt aug stā kos virs nie kus un ar mi ju. Pē dē jos ga dos ir daudz pa veikts, tā pēc dzir dēt šā dus vār dus!”

Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas rek tors bri gā des ģe ne rā lis Kār lis Krēs liņš: “Da ļa 
jaun o virs nie ku vi ļas die nes tā un ko man die ros, jo bie ži ve cā kie virs nie ki ru nā skais tus vār
dus, bet ne da ra skais tus dar bus. Pē dē jā lai kā bie ži mai nī ju šās Lat vi jas ar mi jas pri ori tā tes, 
trūkst skaid rī bas par nā kot ni, cil vē kus pā rāk daudz „raus ta”, kas arī at stāj slik tu ie spai du. 
Var jau jaun os virs nie kus bārt par kļū dām, ta ču jā dod ini ci atī va....”

Sau sze mes spē ku ko man die ris pul kvež leit nants Ju ris Bez zu bovs: “Si tu āci ju ar mi jā Zat lers 
ne ap rak sta ob jek tī vi. Vi ņa at bil dēs ir jū ta mas per so nis kas emo ci jas un aiz vai no jums. Es vi
ņam ne es mu drau dē jis, kad virs leit nants pa zi ņo ja par aizie ša nu no ar mi jas. Drau dēt pa do ta jam 
uz ska tu par ko man die ra ne cie nī gu rī cī bu un ne kad to ne es mu da rī jis.”

Dau gav pils 34. ze mes sar dzes ar ti lē ri jas ba tal jo na ko man die ra v. i. kap tei nis Gu nārs Vi zu
lis: “Iz ska tās, ka cil vēks vī lās ar mi jā. Es bi ju Zat le ra ko man die ris vai rā kus ga dus, un es mu 
pār steigts par vi ņa at bil dēm. Zat lers bi ja ļo ti labs virs nieks. Mū su jaun ie virs nie ki mā cās 
ār ze mēs, bet, kad at brauc at pa kaļ, šeit aina ir daudz ci tā dā ka. Lat vi jas ar mi ja ir jaun a, un 
mums nav tā du ie spē ju un ie ro ču kā lie lām val stīm. Tad bie ži ro das vil ša nās.” 

Na ci onā lo bru ņo to spē ku ģe ne rā lin spek tors, bri gā des ģe ne rā lis Ju ris Vec ti rāns: “Bi ju šais 
virs leit nants Gus tavs Zat lers bi ja ļo ti labs virs nieks, un arī vi ņa kar je ra bi ja pie tie ka
mi veik smī ga. Var būt jaun ais cil vēks do mā ja, ka kar je ra va rē ja būt vēl la bā ka, ta ču ar mi jas 
sub or di nā ci jas sis tē ma ne ļauj ātr i kļūt par pul kve di vai ģe ne rā li. Ar mi jas ru tī na no gur di na 
jaun us cil vē kus. Zat lers pa pil dus die nes tam stu dē jis ju ris pru den ci augst sko lā, acīm re dzot tur 
vi ņam ra dās jaun i iz ai ci nā ju mi un re dzē jums uz lie tām, viņš re dzē ja sfē ras, kur var la bāk 
re ali zē ties un sa ņemt la bā ku al gu. Un tas arī no ti ka. Slik ti, ka tā dē jā di ar mi ja pa zau dē ja 
per spek tī vu virs nie ku, bet tā nav ne kā da tra ģē di ja – vi ņa vie tā stā jies cits jauns virs nieks, 
ab so lū tais vai rā kums vi ņa vie nau džu virs nie ku die nes tu tur pi na.

NBS virs leit nants Ro lands Mil lers: “Sa vas kom pe ten ces ie tva ros va ru ap gal vot, ka Gus tavs 
Zat lers stās ta par re ālām ar mi jas pro blē mām, var būt da žos ga dī ju mos es bū tu iz vē lē jies ci tu 
for mu lē ju mu. Gus tavs bi ja ļo ti de dzīgs virs nieks un ļo ti pār dzī vo ja ap la mī bas”.

Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas ka dets Jā nis Lei šal nieks: “Jau šams, ka Zat le ram va rē tu 
būt da ļa tais nī bas. Ja lie lam pat ri otam pre tī stā jas sis tē ma, kas vi ņu ne ap mie ri na, cil vēks 
var sa lūzt. Ro das pro blē mas, ku ras bei gās var arī ne gri bē ties ri si nāt”.

Zat le ra bi ju šais die nes ta biedrs, re zer ves virs leit nants, šo brīd tirdz nie cī bas dar bi nieks 
Rai vis Kan cāns: “Zat lers ne ko nav sa me lo jis. Viņš bi ja gud rāks par ma ni, jo aiz gā ja no ar mi
jas ag rāk. Es vēl četr us mē ne šus no die nē ju Dau gav pi lī, uz ku rie ni pār cel ti ar ti lē ris ti. Tā ir 
pil nī gi bez jē dzī ga cil vē ku un ma te ri ālo re sur su iz lie to ša na”.
2			Kas	no	tiek	ar	mi	jā?	Do	mas	da	lās.	Ar	tis	Drē	ziņš. Lat vi jas Avī ze, 2005,02.08.

Sais tī bā ar ma ni bi ja di vi va ri an ti: at ņemt pie lai di un tikt bez pro blē mām no ma nis va ļā vai ap rī lī pa ga
ri nāt man pro fe si onā lā die nes ta lī gu mu, at bil sto ši MK lē mu mam, bet tad priekš nie cī bai bū tu „lie kas gal vas 
sā pes”. Ri si nā jums ti ka at rasts – pirms lī gu ma ter mi ņa bei gām mar tā sa ņē mu zi ņu, ka man at ņem ta pie lai de 
sle pe niem do ku men tiem. Es ar nai vu ce rī bu uz rak stī ju zi ņo ju mu aiz sar dzī bas mi nis tram.

A. god. Aiz sar dzī bas mi nis tram
E. Rep šes kun gam

Par pro fe si onā lā die nes ta
lī gu ma pa ga ri nā ša nu 

Es gri bu lūgt Jūs pa ga ri nāt ma nu pro fe si onā lā die nes ta lī gu mu. At bil sto ši MDL 41. pan ta 
(4) da ļai virs nieks, ku ru ama tā uz li ku mā no teik tu ter mi ņu ir ap stip ri nā ju si (ie cē lu si) Saei
ma, MK vai AM, tur pi na pil dīt ama ta pie nā ku mus līdz piln va ru ter mi ņa bei gām, ja vien, vi ņam 
sa snie dzot šā pan ta pir ma jā da ļā pa re dzē to mak si mā lo ve cu mu, at tie cī ga jā ama tā li ku ma no teik
ta jā kār tī bā nav ap stip ri nāts (ie celts) cits virs nieks. 

Sa ska ņā ar Mi nis tru ka bi ne ta 2004. ga da 22. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 39 un Lat vi jas Na ci onā lās 
Aiz sar dzī bas aka dē mi jas Sa tver smes (ap stip ri nā ta ar MK 2003. ga da 8. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 4) 
46. pun ktu es mu ap stip ri nāts NA A rek to ra ama tā uz pie ciem ga diem (no 2004. ga da 22. jan vā ra 
līdz 2009. ga da 22. jan vā rim). 

Dažifakti. Pirm kārt, bū dams NA A rek tors, es ga da lai kā ne es mu no nā cis si tu āci jās, kad man 
va ja dzē tu NA TO pie lai di. Otr kārt, Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī ba (MVP) vai rā kus ga dus ne va rē ja sa
ņemt kla si fi cē to in for mā ci ju, jo ne vie nam ne bi ja pat na ci onā lās pie lai des. Tas tie šām trau cē ja 
or ga ni zēt ik die nas dar bu, bet vai kāds tā dēļ ti ka at va ļi nāts? Treš kārt, pie mē ram, Igau ni jas Na
ci onā lās aiz sar dzī bas ko le džas (Mi li tā rās aka dē mi jas) rek to ram ģe ne rāl ma jo ram A. La ane otam nav 
NA TO pie lai des, un viņš ne plā no to for mēt, jo tur uz ska ta, ka šim ama tam tā nav ne pie cie ša ma.

NA A rek to ram nā kas re gu lā ri pār stā vēt NA A Lat vi jā: Rek to ru pa do mē un ci tos IZM pa sā ku mos, 
ār pus valsts – Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju pār stāv ju gads kār tē jās kon fe ren cēs. 
Ša jos pa sā ku mos sva rī ga ir rek to ra aka dē mis kā iz glī tī ba un mi li tā rā pa kā pe, jo NA TO pie lai des 
šo pa sā ku mu lie lā ka jai da līb nie ku da ļai nav. 

NA A at se viš ķiem ka ra vī riem va jag NA TO pie lai di, pie mē ram, pro rek to ram ie rin das jau tā ju
mos (NA A štā ba priekš nie kam) un cil vē kiem, kam tas ne pie cie šams ik die nas dar bā. Vai rek to ram 
ne pie cie ša ma NA TO pie lai de? Kas ir sva rī gāk NA A rek to ram – aka dē mis kā iz glī tī ba, die nes ta 
pa kā pe vai NA TO pie lai de?

Priekšlikumi
1. Ņe mot vē rā NBS pro blē mas ar sa ga ta vo ta jiem ka ra vī riem un, lai ne zau dē tu eso šos, vēl reiz 

jā pār ska ta NBS ama tiem ne pie cie ša mās pie lai des. 
2. Iz vir zot ka ra vī rus jaun iem ama tiem, vi ņiem, pirm kārt, jā sa ņem at tie cī gas pie lai des, 

un tad vi ņi var kār tot pro ce dū ras, kas ne pie cie ša mas, lai tik tu ie cel ti ama tos. Tas at tie cas 
arī uz NA A per so nā lu.

Vē los mi nēt trīs fak tus sais tī bā ar šo jau tā ju mu:
Pirmkārt, eso šie NBS re sur si per so nā la jo mā. Ir zi nāms pa ra dokss – ir ka ra vī ri, ku riem grū ti 

at rast die nes ta vie tu, un ir dau dzi ama ti, ku riem grū ti at rast at tie cī gi sa ga ta vo tus ka ra vī rus.
 Ka ra vī riem ir 5 pa mat pra sī bas: mo rā le, ve se lī ba, fi zis kā kon dī ci ja, aka dē mis kā vai vis

pā rē jā, kā arī mi li tā rā iz glī tī ba un pras mes (ie ma ņas).
Ne daudz par se vi. Es mu dzi mis ne tā lu no Alūk snes – An nas pa gas tā 1945. ga dā. No 1949. ga da 

līdz 1956. ga dam bi jām iz sū tī ti uz Amū ras ap ga ba la Tig das ra jo nu. Es mu po li tis ki re pre sē tais.
Pēc vi dus sko las ie stā jos Rī gas Avi āci jas teh nis ka jā sko lā, ku ru pa bei dzu 1966. ga dā, pēc 

tam die nē ju Zie meļ flo tes avi āci jas pul kā. Pēc tam ar zel ta me da ļu pa bei dzu Žu kov ska vār dā no
sauk to GS Ka ra in že nie ru aka dē mi ju. Ma ni at stā ja as pi ran tū rā, ku ru pa bei dzu 1977. ga dā, aiz
stā vot di ser tā ci ju. Strā dā ju aka dē mi jā kā pa snie dzējs, pa ra lē li vei cu zi nāt nis ko dar bu. Vien
lai kus mā cī jos Mas ka vas Valsts uni ver si tā tes Skait ļo ša nas teh ni kas un ki ber nē ti kas fa kul tā tē. 
Tas man ļā va sa ga ta vot un 1993. ga dā Lat vi jas Zi nāt ņu aka dē mi jā aiz stā vēt ha bi li tē tā in že nie ra 
dok to ra grā du. Cik man zi nāms, NBS lai kam es mu vie nī gais ha bi li tē tais in že nier zi nāt ņu dok tors.

Es mu NA A rek tors – ka ra vīrs un uz ska tu, ka ka ra vī ram ir jā būt gan augst am in te lek tam, gan 
at bil sto šai fi zis ka jai for mai. Pats es mu no dar bo jies ar dau dziem spor ta vei diem: ka ra tē, slē
po ša nu, šau ša nu, daudz cī ņu. Pie mē ram, 1995. ga dā Vā ci jā 46 ko man du no 29 val stīm kon ku ren cē 
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ie gu vu 1. vie tu šau ša nā ar pis to li un ti ku at zīts kā la bā kais NBS ga da spor tists. 2004. ga dā, 
kār to jot fi zis kos nor ma tī vus, uz rā dī ju ot ro la bā ko re zul tā tu NBS. Es mu Lat vi jas Šau ša nas fe
de rā ci jas (LŠF) pre zi dents.

Otrkārt, uz ska tu, ka per so nāls ir jā vēr tē pēc pa da rī tā, bet ne pēc so lī ju miem. Da ži fak
ti ša jā sa ka rā.

 Man bi ja la ba sa dar bī ba ar Jā ni Ka žo ci ņu, kad viņš pil dī ja NBS štā ba priekš nie ka viet
nie ka pie nā ku mus. Jā nis Ka žo ciņš ma ni pie ru nā ja pār nākt strā dāt uz NBS štā bu vi ņa vie tā, jo 
vi ņam bei dzās lī gu ma ter miņš.

Tas bi ja 1997. ga dā, un man bi ja grūts uz de vums – no nul les lī me ņa ap gūt an gļu va lo du, jo bi ju 
mā cī jies vā cu va lo du. Jā ņa Ka žo ci ņa iz vē les pa ma tā, es do mā ju, bi ja ma na at tiek sme pret dar bu.

 1994. ga dā sa ņē mu NA TO at bal stu zi nāt nis ka jam dar bam „Lat vi jas NBS iz vei des prin ci pi” 
un ak tī vi pie da lī jos da žā du kon cep tu ālo do ku men tu iz strā dē aiz sar dzī bas jo mā.

Ta jā lai kā NBS gal ve nā pri ori tā te bi ja iz vei dot mūs die nī gu Plā no ša nas, prog ram mē ša nas un 
bu dže tē ša nas sis tē mu (PPBS). Kad 1999. ga dā AM un NBS va dī ba sa pra ta, ka ir va ja dzīgs Stra tē
ģis kās plā no ša nas de par ta ments, man pie dā vā ja vei dot un va dīt šo de par ta men tu. Es pie kri tu, 
kaut gan tas bi ja pa ze mi nā jums ama tā.

Da žu mē ne šu lai kā 1999. ga da bei gās bi ja iz vei do ta plā no ša nas sis tē ma: iz strā dāts NBS at
tīs tī bas plāns 12 ga diem – DOK1, ku ru ap stip ri nā ja MK 2000. ga da 11. jū li jā. Vien lai kus ko
pā ar AM dar bi nie kiem ti ka iz strā dāts pir mais Rī cī bas plāns da lī bai NA TO (RPDN) 2000. ga dam.

Vē lāk de par ta ments ti ka no stip ri nāts ar per so nā lu, bet ma ni pa aug sti nā ja ama tā par NBS 
štā ba priekš nie ku. Šo ama tu es pil dī ju no 2000. ga da bei gām un līdz 2004. ga da 22. jan vā rim. 
Tas bi ja laiks, kad va ja dzē ja pie rā dīt NBS ga ta vī bu būt NA TO sa stā vā.

Treškārt, NA A ir jā kļūst par me hā nis mu, kas ga ta vo mūs die nī gus NBS struk tū ras ko man die rus. Uz
ska tu, ka tā kļūst par gal ve no pri ori tā ti, vei do jot pro fe si onā lus un mūs die nī gus bru ņo tos spē kus. 

Tas arī ir viens no ie mes liem, kā dēļ es kār tē jo rei zi pie kri tu pa ze mi nā ju mam ama tā un al
gā, ne rau go ties uz pirms pen si jas ga diem. Bi ja jau gan arī ci ti, ofi ci āli ne iz teik ti ie mes li.

Es mu pie da lī jies NA A iz vei des pro ce sā kopš 1991. – 1992. mā cī bu ga da. NA A pil dī ju pro rek to ra 
pie nā ku mus mā cī bu un zi nāt nis ka jā dar bā, vien lai kus la sot ka de tiem arī lek ci jas elek tro ni kā. 
1992. ga dā iz vei do ju NA A Aiz sar dzī bas zi nāt ņu cen tru, un bi ju tā va dī tājs līdz 1997. ga dam.

Ta jā lai kā Lie tu vas un Igau ni jas BS pār stāv ji brau ca pie mums mā cī ties, jo mēs ātr i iz vei
do jām aka dē mi ju, un ka de tiem bi ja ie spē ja ap gūt vie nu no di vām ba ka lau ra prog ram mām. Lie tu va 
vē lāk sa vu Ka ra sko lu pār vei do ja par aka dē mi ju. Tur tiek pa snieg tas trīs ba ka lau ra prog ram mas, 
un ta gad mums jā brauc mā cī ties pie kai mi ņiem.

Es gri bu lūgt Jū su at bal stu ļaut man sa kār tot mi li tā rās iz glī tī bas sis tē mu un at tīs tīt 
NA A at bil sto ši mūs die nu pra sī bām.

Ar cie ņu
Bri gā des ģe ne rā lis, Dr.ha bil.sc.ing.          K. Krēs liņš

At bil di ne sa ņē mu, bet uz zi nā ju, ka zi ņo jums bi ja no dots Valsts sek re tā ram, kas bi ja uz li cis re zo lū ci ju 
NBS ko man die rim iz vēr tēt ma nu lū gu mu. Ar ma ni ne viens ne ru nā ja, un lai kam iz vēr tē ša na no ti ka un ti ka 
pie ņemts lē mums, par ku ru es uz zi nā ju vē lāk. 

Re zul tā tā no plaš sa zi ņas lī dzek ļiem uz zi nā ju par MK lē mu mu par ma nis at brī vo ša nu no rek to ra ama ta. 
Es do mā ju tā bi ja „ori ģi nā la” pie eja ie ro si nāt MK iz ska tīt jau tā ju mu par aka dē mi jas rek to ra at brī vo ša nu no 
ama ta un par to ne in for mēt rek to ru. Vai tas ne rak stu ro mū su priekš nie cī bas un va dī bas at tie cī bu pret ka ra
vī ru un vien kār ši cil vē ku?

Šeit ir rak stī tas it kā ļo ti per so nī gas lie tas, bet jau tā jums ir – vai tas ir iz ņē mums, vai ti pis ka si tu āci ja NBS? 
Ja tas bū tu iz ņē mums, es to ne pie mi nē tu, bet zi nu tā dus vai lī dzī gus ga dī ju mus arī ar ci tiem ka ra vī riem. 

Pie mē ram, ka ra vīrs tiek at va ļi nāts no NBS, un vi ņam pie trūkst da žu mē ne šu, lai sa ņem tu pen si ju, bet, 
ie dzi ļi no ties die nes ta gai tas pa pī ros, iz rā dās – ir aiz mirsts ie skai tīt iz die nā vi ņa mi si jas lai ku Irā kā. Var ne
cie nīt ģe ne rā li, kas sēž ka bi ne tā un strā dā ar pa pī riem, bet ne var ar ne cie ņu at teik ties pret ka ra vī ru, kas Lat
vi jas kon tin gen ta sa stā vā pil dī jis mie ra uz tu rē ša nas mi si ju ār ze mēs.

Aiz sar dzī bas sis tē mas ie rēd ņi vi ņam liek mek lēt ar hī vā pa vē li par ko man dē ju mu un pie rā dīt, ka viņš ir 
bi jis mi si jā. Ka ra vīrs mi si jas lai kā sa ņē ma pat ASV ap bal vo ju mu par la bu die nes tu Irā kā. Fi nāls ir po zi tīvs 

– tais nī ba uz va rē ja, bet tā ne drīkst iz tu rē ties pret cil vē kiem. La sī tā ji ka ra vī ri, es do mā ju, zi na arī daudz ci tus 
lī dzī gus ga dī ju mus. Par to rak stu ne lai kā du kau ni nā tu, bet lai tā du ga dī ju mu skaits sa ma zi nā tos, un la bāk 
lai tā du ga dī ju mu ne bū tu ne maz. 

Valsts pre zi den te man ne ofi ci āli bi ja de vu si uz de vu mu sa kār tot NBS mi li tā ro iz glī tī bas sis tē mu, tā dēļ, 
sa ņe mot pa vē li no dot NA A rek to ra ama tu, es uz rak stī ju zi ņo ju mu Valsts pre zi den tei.

LAT VI JAS
NACIONĀLĀSAIZSARDZĪBASAKADĒMIJAS

REKTORS
Rī gā, Ezer ma las ie lā 6/8, LV–1014, tālr. 7076881, 7076882, Fakss 7076888

E–pasts post@mil.lv
                                                                                             

Rī gā

2005.ga da “ 21 “. ap rī lī                Nr. 20.8–551

Ļ. cien. Valsts pre zi den tei
Vai rai Vī ķei–Frei ber gai

Par pro fe si onā lā die nes ta
lī gu ma pa ga ri nā ša nu 

2004. ga da 31. no vem brī „Mel nās ka fi jas” va ka ra lai kā mēs ru nā jam par Lat vi jas mi li tā rās 
iz glī tī bas sis tē mu un ne pie cie ša mī bu to sa ska ņot, pirm kārt, ar mū su tu vā ka jiem kai mi ņiem: 
Lie tu vu un Igau ni ju. Es ak tī vi, var būt pā rāk ak tī vi, sā ku šo dar bu, un ma ni ap stā di nā ja, ne
pa ga ri not ar ma ni lī gu mu. Ar šo zi ņo ju mu es gri bē tu in for mēt Jūs kā NBS va do ni par to, ka es 
ne va rē šu iz pil dīt Jū su re ko men dā ci jas.

2004. ga da de cem brī es lū dzu NBS ko man die ri (1. pie li kums) un 2005. ga da ap rī lī aiz sar dzī bas 
mi nis tru (2.pie li kums) pa ga ri nāt ma nu pro fe si onā lā die nes ta lī gu mu. At bil sto ši Mi li tā rā die nes
ta li ku ma 41.pan ta (4) da ļai “Virs nieks, ku ru ama tā uz li ku mā no teik tu ter mi ņu ir ap stip ri nā ju si 
(ie cē lu si) Saei ma, Mi nis tru ka bi nets vai Aiz sar dzī bas mi nis tri ja, tur pi na pil dīt ama ta pie nā ku mus 
līdz piln va ru ter mi ņa bei gām, ja vien, vi ņam sa snie dzot šā pan ta pir ma jā da ļā pa re dzē to mak si mā lo 
ve cu mu, at tie cī ga jā ama tā li ku ma no teik ta jā kār tī bā nav ap stip ri nāts (ie celts) cits virs nieks”.

Sa ska ņā ar Mi nis tru ka bi ne ta 2004. ga da 22. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 39 un Lat vi jas Na ci onā lās 
aiz sar dzī bas aka dē mi jas Sa tver smes (ap stip ri nā ta ar MK 2003. ga da 8. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 4) 
46. pun ktu es mu ap stip ri nāts NA A rek to ra ama tā uz pie ciem ga diem (no 2004. ga da 22. jan vā ra 
līdz 2009. ga da 22. jan vā rim). 

Es ne es mu sa ņē mis at bil di uz sa viem zi ņo ju miem NBS un AM va dī bai, bet 2005. ga da 20. ap
rī lī pa fak su sa ņē mu NBS ko man die ra pa vē li Nr. 434 „Par NA A rek to ra lie tu un ama ta pie ņem ša nu 
un no do ša nu” (3. pie li kums). 

I. Dažifakti. Pirm kārt, at bil sto ši šim li ku mam bri gā des ģe ne rā lis V. Ma tīss tur pi na sa vu 
ak tī vo die nes tu NBS. Vi ņam 2004. ga dā pa li ka 60 ga du.

Otr kārt, 2004. ga da 22. jan vā rī ma ni at brī vo ja no NBS štā ba priekš nie ka ama ta un ie cē la 
NA A rek to ra ama tā. At bil sto ši Mi li tā rā die nes ta li ku ma 26. pan ta (4) da ļai “Ka ra vī ru var pār
celt no aug stā kas die nes ta pa kā pes ama ta uz zem ākas die nes ta pa kā pes ama tu:

1. ve se lī bas stā vok ļa dēļ pēc Na ci onā lo bru ņo to spē ku Cen trā lās me di cī nis kās eks per tī zes 
ko mi si jas at zi nu ma;

2. ja ates tā ci jā no teik ta ne at bil stī ba ama tam;
3. ja ka ra vīrs tiek at skai tīts no mā cī bu ie stā des ne sek mī bas vai dis cip lī nas pār kā pu mu dēļ”.
Ma na pār cel ša na bi ja li kum pār kā pums, bet es pie kri tu pār iet uz zem ākas die nes ta pa kā pes 

ama tu, bū tis ki zau dē jot fi nan si āli, jo do mā ju, ka man būs do ta ie spē ja sa kār tot mū su mi li tā
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rās iz glī tī bas sis tē mu. 
Treš kārt, par pie lai dēm. Bū dams NA A rek tors, es ga da lai kā ne es mu no nā cis si tu āci jās, kad 

man va ja dzē tu NA TO pie lai di. Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī ba (MVP) vai rā kus ga dus ne va rē ja sa ņemt 
kla si fi cē to in for mā ci ju, jo ne vie nam ne bi ja pat na ci onā lās pie lai des. Tas tie šām trau cē ja or
ga ni zēt ik die nas dar bu, bet vai kāds tā dēļ ti ka at va ļi nāts?

Ce tur tkārt, pie mē ram, Igau ni jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas ko le džas (mi li tā rās aka dē mi jas) 
rek to ram ģe ne rāl ma jo ram A. La ane otam nav NA TO pie lai des, un viņš ne plā no to for mēt, jo tur 
uz ska ta, ka šim ama tam tas nav ne pie cie šams.

NA A rek to ram nā kas re gu lā ri pār stā vēt NA A Lat vi jā: Rek to ru pa do mē un ci tos Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi nis tri jas pa sā ku mos, ār pus valsts – Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju pār
stāv ju gads kār tē jās kon fe ren cēs. Ša jos pa sā ku mos sva rī ga ir rek to ra aka dē mis kā iz glī tī ba un 
mi li tā rā pa kā pe, jo NA TO pie lai des šo pa sā ku mu lie lā ka jai da līb nie ku da ļai nav. 

NA A at se viš ķiem ka ra vī riem va jag NA TO pie lai di, pie mē ram, pro rek to ram ie rin das jau tā ju
mos (NA A štā ba priekš nie kam) un cil vē kiem, kam tas ne pie cie šams ik die nas dar bā. Vai rek to ram 
ne pie cie ša ma NA TO pie lai de? Kas ir sva rī gāk NA A rek to ram – aka dē mis kā iz glī tī ba un die nes ta 
pa kā pe vai NA TO pie lai de?

Priekšlikumi.
1. Ņe mot vē rā NBS pro blē mas ar sa ga ta vo ta jiem ka ra vī riem un, lai ne zau dē tu eso šos, vēl reiz 

jā pār ska ta NBS ama tiem ne pie cie ša mās pie lai des.
2. Iz vir zot ka ra vī rus jaun iem ama tiem, vi ņiem, pirm kārt, jā sa ņem at tie cī gas pie lai des, 

un tad vi ņi var kār tot pro ce dū ras, kas ne pie cie ša mas, lai vi ņus ie cel tu ama tos. Tas at tie cas 
arī uz NA A per so nā lu. 

II.Mi nis tru ka bi ne ta mā jas la pā at ra du MK rī ko ju ma pro jek tu „Par Lat vi jas NA A rek to ru” 
(3. pie li kums), kur teikts, ka „sa ska ņā ar Augst sko lu li ku ma 17. pan ta sep tī to da ļu, kā arī 
ņe mot vē rā aiz sar dzī bas mi nis tra ie tei ku mu, ap stip ri nāt pul kvež leit nan tu Gu nā ru Upī ti par 
Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas rek to ra vie tas iz pil dī tā ju”.

To mēr Augst sko lu li ku ma 17. pan ta (6) un (7) da ļa no sa ka, ka „(6) Rek to ru at ceļ no ama ta 
Mi nis tru ka bi nets pēc augst sko las se nā ta vai at tie cī gās mi nis tri jas ie ro si nā ju ma, ja rek to ra 
dar bī bā kon sta tē ti li ku ma vai ci tu nor ma tī vo ak tu pār kā pu mi.

(7) Rek to ra at cel ša nas ga dī ju mā Mi nis tru ka bi nets ie ceļ augst sko las di bi nā tā ja iz vir zī tu rek
to ra vie tas iz pil dī tā ju, kas pil da rek to ra pie nā ku mus līdz jaun ie vē lē ta rek to ra ap stip ri nā ša nai.”

Kādiirmanādarbībākonstatētielikumavaicitunormatīvoaktupārkāpumi?
Es tie ku at stā di nāts no ama ta, bet G. Upī tis ie celts par NA A rek to ra pie nā ku mu iz pil dī

tā ju. G. Upī tim vēl nav for mē ta NA TO pie lai de.
Es daž reiz ne iz pro tu cil vē ku rī cī bas mo tī vus. Kā dēļ ir jā pār kāpj li ku mi un nor ma tī vie 

ak ti? No PSRS ar mi jas ma ni ne gri bē ja at va ļi nāt, jo ma nas zi nā ša nas un pras mes uz ska tī ja par 
vēr tī gām. Ta gad vai nu es es mu pa li cis stul bāks, vai Lat vi jas NBS ba gā tā ki ar per so nā lu. 

Vai kā dam ne pa tīk, ka ka ra vīrs, kas aiz gā jis no NBS, „Lat vi jas Avī zē” kri tis ki iz sa kās 
par NBS va dī bu, bet pie bilst, ka vie nī gi bri gā des ģe ne rā lis K. Krēs liņš ir au to ri tā te starp 
NBS ka ra vī riem? Pie mē ram, 2004. ga dā, kār to jot fi zis kos nor ma tī vus, es uz rā dī ju ot ro la bā ko 
re zul tā tu NBS. Cik va do šo virs nie ku kār to ja fi zis kos nor ma tī vus ko pā ar sa viem pa do ta jiem?

Var būt es kaut ko ne zi nu un ne sa pro tu, bet no sa va die nes ta uz sāk ša nas brī ža at jau no ta jos 
LR bru ņo ta jos spē kos 1992. ga dā es mu bi jis lo jāls Lat vi jas val stij, pil dī jis die nes ta pie
nā ku mus pēc la bā kās sirds ap zi ņas. Es mu bie ži zau dē jis ma te ri āli, daž reiz arī „drau gus”, bet 
ne kad ne es mu zau dē jis ti cī bu.

Ma nas at stā di nā ša nas ga dī ju mā ne es mu pār lie ci nāts, vai ci ti ka ra vī ri sa gla bās ti cī bu 
tais nī gu mam un tam, ka pa mat vēr tī ba ir paš aiz lie dzīgs darbs Lat vi jas un NBS la bā.

Ar pa tie su cie ņu,
bri gā des ģe ne rā lis K.Krēsliņš

Pēc kā da lai ka pie ma nis at brau ca VP pa dom nieks mi li tā ra jos jau tā ju mos Dzin tars Ku dums un pa tei ca, 
ka Valsts pre zi den te ne grib pa rak stīt pa vē li par ma nu at va ļi nā ša nu no ak tī vā die nes ta NBS un jau tā ja ma nu 
vie dok li – ko da rīt? At bil dē ju – ja MK ir pie ņē mis lē mu mu par ma nis at brī vo ša nu no NA A rek to ra ama ta, 
tad es ne gri bu mē ģi nāt sa gla bāt ie spē ju die nēt NBS, jo li ku mā ir no teikts aug stā kiem virs nie kiem die nests 
līdz 60 ga diem. Ne gri bu lie ku pro blē mu pre zi den tei, un la bāk rā dī šu pie mē ru ka ra vī riem arī ša jā jau tā ju mā.

Plaš sa zi ņas lī dzek ļos pa rā dī jās da ži rak sti ša jā sa ka rā un „Del fos” bi ja dau dzi sim ti ko men tā ru. Es mu 
pa tei cīgs vis iem, kas uz rak stī ja vai pa tei ca kā du la bu vār du par ma ni. Ne jau ši uz zi nā ju, ka Āda žos pat uz zi
ņu dē ļa ir bi ju si po zi tī va in for mā ci ja par ma ni. Sa ņē mu daudz la bu vār du, zva nu un mo rā lu at bal stu. 

Gan Ju ris Dal biņš, gan At is Slak te ris vār dos iz tei ca iz brī nu par ma nu at va ļi nā ša nu, ti ku pat aici nāts uz 
da žām Saei mas frak ci jām, kas bi ja ga ta vas ri si nāt ma nu jau tā ju mu Saei mā. Es at tei cos, jo ne uz ska tu tā das 
me to des ka ra vī ra cie nī gas.

Vēl viens pie mērs, ne lo ģis ku ma vai ne pa rei zai dar bī bai ir MK lē mums 2005.ga da jū ni jā ap stip ri nāt NBS 
vi dē jo at tīs tī bas plā nu (DOK2) 2005.–2008.ga dam. Ne var 2005.ga da plā nu ap stip ri nāt 2005.ga da jū ni jā, 
kad Saei ma jau ir ap stip ri nā ju si 2005.ga da bu dže tu, var ti kai zi ņot par plā na un bu dže ta iz pil di.

Sa ka rā ar sa vu 60 ga du ju bi le ju un aizie ša nu no NA A rek to ra ama ta es sa rī ko ju aka dē mi jā svi nī gu pa
sā ku mu (par sa viem lī dzek ļiem), kur pie da lī jās gan NBS ka ra vī ri, ie skai tot NBS ko man die ri, gan Lat vi jas 
Rek to ru pa do mes pār stāv ji, gan ma na ģi me ne un vien kār ši ma ni la bi drau gi.

Sa vā dzī vē ne vien reiz vien bi ju pa va dī jis pen si jā ko lē ģus un drau gus. Zi nā ju šā du pa sā ku mu ofi ci ālo pus i, 
gan arī tī ri cil vē cis ko. Ta gad bi ja laiks pa šam būt gal ve na jā lo mā šā dā pa sā ku mā. Dzir dē ju daudz la bu vār du, un 
es mu pār lie ci nāts – daudz bi ja teikts no sirds un pa tie si. Es arī uz stā jos un pa tei cos vis iem, bet ma nas uz stā ša
nas pa mat do ma bi ja: Var zau dēt nau du, un tas ir zau dē jums, var zau dēt drau gu, un tas ir lie lāks zau dē jums, bet 
cil vēks, kas zau dē ti cī bu, zau dē vi su. Tas ti ka iz teikts ar ne lie liem skaid ro ju miem, bet tā da bi ja pa mat do ma, un, 
man šķiet, šo do mu klāt eso ši uz tvē ra da žā di, jo cil vē ki vai rāk vai ma zāk zi nā ja ma nu dzī ves gā ju mu. Es ne kad 
ne es mu zau dē jis ti cī bu tam, ka dzī vē ir jā uz var tais nī bai, un la bo cil vē ku ir daudz vai rāk ne kā slik to.

Pēc kā da lai ka at grie zos dar bā NA A jau kā ci vil per so na, no slē dzot lī gu mu ar NA A va dī bu. Vien lai cī
gi ak ti vi zē ju sa vu dar bu sa bied ris ka jās or ga ni zā ci jas. Pēc NBS ko man die ra priekš li ku ma ma ni ie vē lē ja par 
Džor dža Mār ša la cen tra bied rī bas Lat vi jā pre zi den tu. Va ja dzē ja sa ga ta vot bied rī bas sta tū tus, re ģis trēt bied
rī bu un veikt ci tus dar bus, bet tam man ne bi ja ne kā du re sur su, iz ņe mot per so nī gos.

Jau vai rā kus ga dus bi ju Lat vi jas šau ša nas fe de rā ci jas (LŠF) pre zi dents. Tas ir amats, kas pra sa lai ku, bet 
ne dod ie nā ku mus, jo nav at al gots. Es ak tī vi uz sā ku dar bu Lat vi jas re zer ves virs nie ku aso ci āci jas (LRVA) 
Val des dar bā.

2005. ga da ru de nī no ti ka dis ku si jas par Na ci onā lās spor ta prog ram mas iz strā di, un es gan kā LŠF pre zi
dents, gan kā ak tīvs Lat vi jas pil so nis un spor ta en tu zi asts sa ga ta vo ju un ie snie dzu sa vu re dzē ju mu un sa vus 
priekš li ku mus. Kāds tam sa kars ar NBS? Kā dēļ tam pie vēr šu tā du uz ma nī bu? 

Aiz sar dzī bas mi nis tri jā ti ka dis ku tēts un sa ga ta vots pro jekts par at teik ša nos no Ob li gā tā mi li tā rā die nes ta 
(OMD) 2006.ga dā, tā dēļ jau tā ju mi, kas sais tī ti ar Lat vi jas ie dzī vo tā ju sa ga ta vo ša nu un ie sais ti valsts fi zis kās 
dro šī bas un aiz sar dzī bas sis tē mā, ak tu ali zē jās. Lat vi jai va ja dzē tu ņemt vē rā nei trā lo val stu Švei ces un So mi jas 
pie re dzi, kur ļo ti po pu lārs ir šau ša nas sports un no tiek ie dzī vo tā ju mas vei da ap mā cī ba rī ko ties ar ie ro čiem.

Lat vi jas spor ta fo rums

ParNacionālāssportaattīstībasprogrammasizstrādi2006.–2012.gadam

Es ne kā dā zi ņā ne pre ten dē ju uz pre cī ziem vai ofi ci āli at zī tiem for mu lē ju miem. Iz sa ku sa vas 
do mas par spor ta at tīs tī bu Lat vi jā, un cen tī šos lo ģis ki pa ma tot jaun u šau ša nas spor ta bā zu 
iz vei des ne pie cie ša mī bu un ve co sa gla bā ša nu. 

Kā di uz de vu mi ir spor tam?

1. Ve se līgs dzī ves veids:
•	 valsts ie dzī vo tā ju ve se lī bas uz la bo ša na;
•	 jaun ie šu brī vā lai ka or ga ni zē ša na;
•	 ģi me ņu sa lie dē ša na.Lat vi jas valsts pres ti ža un po zi tī va tē la vei ci nā ša na.
2. Nau das pel nī ša na.
3. Spor ta vei du prak tis ka lie to ju ma ti pisks pie mērs ir šau ša nas sports: 
•	 ne pie cie šams ik die nas dar bā po li cis tiem, ka ra vī riem, ap sar dzes dar bi nie kiem, med nie

kiem un vis iem tiem, kas ofi ci āli iz man to vai var lie tot ie ro čus;
•	 Tas ne pie cie šams sa vas Tēv ze mes aiz sar dzī bai.



šīm bildēm kopēju parakstu (1,2,3). NAA rektoru maiņas ceremonijas (5). GS komandiera pulkveža Jura Maklakova uzruna (4).  Trīs NAA 
rektori (6). Turcijā NBS izlase pentatlonā (7).

1 2

3

4

5 6

7



16

NACIONĀLOBRUŅOTOSPĒKUSAGATAVOŠANADALĪBAINATO

17

1999. – 2004.

Kā ie da lāms sports?

1. Bēr nu sports.
2. Pro fe si onā lais un starp tau tis kā lī me ņa sports.
3. Tau tas un Na ci onā lā lī me ņa sports.
4. Fiz kul tū ra.
5. In va lī du sports.
Va rē tu būt vēl cits da lī jums un ci tas spor ta apakš no za res, bet šeit ir at zī mē ti kon cep

tu āli sva rī gā kie.

KādisportaveidiLatvijābūtuatbalstāmi?

Šeit va rē tu būt da žā di kri tē ri ji, bet pa ma tā jā ska tās un jā vēr tē tie spor ta vei di, ku ru 
at tīs tī ba ie tek mē valsts in sti tū ci ju per so nā la dar ba kva li tā ti un ku riem ir va ja dzīgs valsts 
at balsts. Di vi pie mē ri:

•	 golfs – ir un tiek vei do ti jaun i, mūs die nī gi, fi zis ko per so nu in ves tē ti gol fa klu bi. 
Šie klu bi veik smī ga biz ne sa re zul tā tā strā dā ar peļ ņu un vien lai kus at tīs ta gol fu kā 
spor ta vei du. Valsts šī spor ta vei da at tīs tī bā ir ie in te re sē ta mi ni mā li, un tas arī 
se viš ķi nav va ja dzīgs;

•	 šau ša nas sports, ku ra at tīs tī ba ir ļo ti sva rī ga valsts dro šī bai, bet tas pa gai dām 
sa bied rī bā nav pie tie ka mi po pu lārs. Tas no zī mē, ka spor ta at tīs tī bai ir va ja dzī gas 
valsts in ves tī ci jas.

Šaušanassports
Kādēļšaušanassportsbūtujāatbalsta?

Pirm kārt, vai rā ki des mi ti tūk sto šu Lat vi jas pil so ņu ik die nā sa vā dar bā iz man to ie ro čus, 
un vi ņiem ir jā prot ar tiem la bi šaut. Pie mē ram, po li cis ti vai snai pe ri no spe ci ālo uz de vu mu 
vie nī bām vai ka ra vī ri mi si jās, vai per so nāls ci tās dro šī bas sis tē mās, vai med nie ki, kam šau
ša na ir va ļas prieks.

Otr kārt, NBS pār iet uz pro fe si onā lo ar mi ju un, lai Lat vi jas pil so ņus kaut vai da ļē ji sa
ga ta vo tu sa vas valsts aiz sar dzī bai, va jag at bal stīt šau ša nas spor ta at tīs tī bu.

Treš kārt, šau ša nas spor tā tiek iz man to ti ie ro či un mu nī ci ja, kas pra sa dro šī bas no tei ku
miem at bil sto šu šau tuv ju iz vei di, stin gru eki pē ju ma uz skai ti un dro šu gla bā ša nu.

Ce tur tkārt, ci tu ma zo un nei trā lo val stu pie mērs: Švei ce, So mi ja, Zvied ri ja, kur gan drīz 
vis i pil so ņi ir ie sais tī ti sa vu val stu aiz sar dzī bas struk tū rās un lie lā kā da ļa ir da žā du šau
ša nas klu bu bied ri. Vī rie šiem ša jās val stīs šau ša na ir gan va ļas prieks, gan sports. 

Piekt kārt, lat vie šu šau ša nas spor ta tra dī ci jas, men ta li tā te. Pie mē ram, Lat vi jas jau nat nes 
ko man da ne sen iz cī nī ja 3.vie tu NVS un Bal ti jas val stu jaun ie šu sa cen sī bās šau ša nā. Kur un kā 
šie jaun ie ši tre nē sies pēc sko las beig ša nas?

No bei gu mā jā uz sver, ka ir lo ģis kas ie spē jas at bal stīt šau ša nas spor tu, iz man to jot AM fi
nan sē ju mu spor tam. Sa lī dzi nā ju mā ar dau dziem ci tiem spor ta vei diem tas pra sa ma zā kus fi nan šu 
ie gul dī ju mus. Diez gan dī vains ir un daudz jau tā ju mu mū su NA TO par tne riem ra da NBS Spor ta klu ba 
at balsts ka ra vī riem ne rak stu rī giem da žiem spor ta vei diem.

Kasunkābūtujādara,laiattīstītušaušanassportu?
1. Jā at tīs ta bēr nu un jau nat nes šau ša nas sports sko lās:
•	 var un ir jā ie gā dā jas šau ša nas si mu la to ri da to ros gan sko lās, gan NBS vie nī bās, lai 

va rē tu la bi sa ga ta vo ties šau ša nai ar kau jas mu nī ci ju;
•	 jā iz man to gai sa ie ro či. Tas ne pra sa pa aug sti nā tus dro šī bas pa sā ku mus, un ir vien kār ši 

or ga ni zēt tre ni ņus un sa cen sī bas jeb ku rā sko las spor ta zā lē. Ar gai sa ie ro čiem tiek 
or ga ni zē tas arī augst a lī me ņa starp tau tis kās sa cen sī bas;

•	 jā iz man to maz ka lib ra ie ro či;
•	 da lī bai šau ša nas sek ci jās jā būt vieg li pie eja mai un bez mak sas, jo valsts ir ie in te

re sē ta no dar bi nāt jaun ie šus spor ta sek ci jās un šau ša nas spor ta at tīs tī bā;
•	 jaun ie šiem pēc vi dus sko las beig ša nas jā no dro ši na ie spē jas tur pi nāt tre nē ties. Pirm

kārt, tas at tie cas uz Rī gu, kur tur pi na mā cī bas augst sko lās vai sāk strā dāt lie lā kā 

da ļa Lat vi jas jau nat nes.
2. Ir jā sa gla bā un jā iz re mon tē ve cās šau tu ves un jā ceļ jaun as. Vie nī gā NBS slēg tā ti pa 

šau tu ve Rī gā Krast ma las ie lā ta gad ir no do ta fir mām lie to ša nā uz 49 ga diem, un MK tiek vir zīts 
jau tā jums par tās pri va ti zā ci ju.

3. Āda žos ir jā iz vei do mūs die nī ga šau tu ve ar elek tro nis ka jiem mēr ķiem un ie spē jām or ga
ni zēt starp tau tis kās sa cen sī bas.

4. Krast ma las šau tu ve ir jā iz re mon tē, un tur jā iz vei do mūs die nī ga slēg tā šau tu ve. 
5. Šau ša nas sports nav po pu lārs rai dī ša nai tele vī zi jā, jo nav tik at rak tīvs kā fut bols 

vai kā di ci ti spor ta vei di, bet, ja val stij to ir ne pie cie šams at tīs tīt, tad plaš sa zi ņas lī
dzek ļos jā sniedz vai rāk in for mā ci jas par šau ša nas spor tu.

6. Jā ie sais ta pri vāt per so nas in ves tēt lī dzek ļus šau ša nas spor ta klu bu iz vei dē un uz tu rē
ša nā, bet tā var būt ti kai da ļa no plā no ta jiem šau ša nas klu biem. Pie mērs ir pri vā tie šau ša nas 
klu bi, kur „spē lē ka ru” un šauj ar krā sām (pein tbols).

Šau ša nas sports bū tu jā at tīs ta, gan ie sais tot sko lē nus un jaun ie šus, gan or ga ni zē
jot un do dot pla šas ie spē jas jeb ku ram Lat vi jas ie dzī vo tā jam tre nē ties un sa cen sties sa vā  
lī me nī.

Ar cie ņu 
LŠF pre zi dents, brig ģen. rez., Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš

Vēl vie na ma na ak ti vi tā te. Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī ba (MVP) ne veik smī gi mē ģi nā ja re ģis trēt mi li
tā ro zi nāt ni, un es no lē mu pa lī dzēt. Pa zi nu per so nī gi dau dzus Lat vi jas Zi nāt ņu aka dē mi jas pār stāv jus un 
augst sko lu pro fe so rus, tā dēļ uz rak stī ju gan ofi ci ālu ie snie gu mu, gan vien lai kus da žiem Lat vi jas zi nāt nie
kiem snie dzu in for mā ci ju par mi li tā rās zi nāt nes bū tī bu un lū dzu at bal stu. 

Lat vi jas Re pub li kas
 Zi nāt nes Pa do mes priekš sē dē tā jam

 aka dē mi ķim J.Ek ma ņa k–gam

Par jaun u zi nāt nes no za ri – mi li tā rā zi nāt ne

Ie snie dzu Jums priekš li ku mus par iz mai ņām zi nāt nes kla si fi ka to rā un pa ma to ju mu jaun as zi
nāt nes no za res – mi li tā rā zi nāt ne ie vie ša nai. Vien lai kus es vē los sniegt pa pil dus in for mā ci ju, 
kas pa lī dzē tu la bāk sa prast šī jau tā ju ma ak tu ali tā ti. 

Mi li tā rā iz glī tī ba un zi nāt ne ir sav star pē ji cie ši sais tī tas un ir da ļa no ko pē jās iz glī
tī bas un zi nāt nes sis tē mas. Na ci onā la jā aiz sar dzī bas aka dē mi jā ir ak re di tē tas da žas mi li tā rās 
iz glī tī bas stu di ju prog ram mas, ta ču to re ali zā ci jai ne pie cie ša mā mi li tā rās zi nāt nes no za re 
nav Lat vi jā re ģis trē ta. Tas ra da pro blē mas gan vei do jot ba ka lau ra un ma ģis tra (nā kot nē arī 
dok to ra) stu di ju prog ram mas, gan ga ta vo jot kon cep ci jas, li ku mus un plā nus dro šī bas un aiz
sar dzī bas jo mā.

Mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes jau tā ju miem es mu vel tī jis vai rāk ne kā 30 sa vas 
ak tī vās dzī ves ga dus. Pa ma to jo ties uz sa vu dar ba pie re dzi gan Na ci onā la jā aiz sar dzī
bas aka dē mi jā (pro rek tors mā cī bu un zi nāt nes dar bā un Aiz sar dzī bas zi nāt ņu cen tra di
bi nā tājs un va dī tājs, vē lāk arī aka dē mi jas rek tors), gan Na ci onā lo bru ņo to spē ku (NBS) 
štā bā (Stra tē ģis kās plā no ša nas de par ta men ta vei do tājs un pir mais priekš nieks, gan NBS 
štā ba priekš nieks), vē los iz teikt vie dok li par da žiem mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes  
jau tā ju miem.

 Lū dzu Jū su at bal stu un pa lī dzī bu šī jau tā ju ma at ri si nā ša nā.
Pie li ku mā:
1. Mi li tā rās iz glī tī bas pro blē mas Lat vi jā. 
2. Kon cep tu āli Lat vi jas mi li tā rās zi nāt nes jau tā ju mi un paš rei zē jās si tu āci jas rak stu ro

jums ša jā no za rē.
3. Kop sa vil kums
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Ar cie ņu, NA A pro fe sors K.Krēs liņš  

1.pie li kums
MilitārāsizglītībasproblēmasLatvijā

Lat vi jas NBS mi li tā rās iz glī tī bas kon cep ci jai ir jā būt, no vie nas pus es, sa ska ņo tai ar 
Bal ti jas jū ras val stu mi li tā rās iz glī tī bas kon cep tu, kas tiek for mu lēts Bal ti jas jū ras val
stu mi li tā ro aka dē mi ju ik ga dē jā kon fe ren cē un, no ot ras pus es, ar Lat vi jā pie ņem to iz glī tī bas 
sis tē mu.

Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju rek to ru, pa snie dzē ju un ka de tu kon fe ren ces, ku
rās tiek iz ska tī ti un sa ska ņo ti ar mi li tā ro iz glī tī bu sais tī tie jau tā ju mi no tiek kat ru ga du. 
Arī Bal ti jas val stu Aiz sar dzī bas ko le džā re gu lā ri no tiek se mi nā ri un kon fe ren ces par mi li tā
rās iz glī tī bas jau tā ju miem

Kā pa mat do ma ša jās kon fe ren cēs ti ka pie ņem ta un at bal stī ta at zi ņa, ka mi li tā rā iz glī tī ba 
nav un ne var būt at rau ta no ko pē jās iz glī tī bas sis tē mas. Mi li tā ra jai iz glī tī bai ir jā būt pil
nī bā in teg rē tai vis pā rē jā iz glī tī bas sis tē mā, tai jā at bilst gan kat rā val stī no teik ta jiem aka
dē mis ka jiem stan dar tiem, gan šo val stu pa rak stī to starp tau tis ko vie no ša nos pra sī bām (Bo lo ņas 
dek la rā ci ja). Lai gan mi li tā rais die nests ir spe ci fisks, kas pār sva rā ra da iek šē jas pret ru nas 
pil nī gai iz glī tī bas stan dar tu at bil stī bai, var un ir jā sa ska ņo šīs abas jo mas – pro fe si onā lā 
(mi li tā rā) un aka dē mis kā (vis pā rē jā) – un jā pa nāk to sav star pē jā sa vie to ja mī ba un stan dar tu 
pil nī ga at bil stī ba.

Vai rāk un pil nī gāk in teg rē jo ties da žā dās starp tau tis ka jās or ga ni zā ci jās un ali an sēs (NA
TO, ES), jā pa nāk, lai vis as da līb val stis iz man to tu sav star pē ji sa vie to ja mus pa mat prin ci pus un 
kri tē ri jus iz glī tī bas jo mā.

Pro blē mas, kas jā at ri si na Lat vi jas NBS: pirm kārt, jā no sa ka cik, kad un kā du spe ci ali tā šu 
ka ra vī ri ir jā sa ga ta vo NBS, otr kārt, jā iz strā dā un jā ap stip ri na Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis
tri jā (IZM) pro fe si ju stan dar ti. 

NBS štā ba Per so nā la de par ta ments (J1) ap ko po un no sa ka cik, kad un kā du spe ci ali tā šu ka
ra vī ri ir jā sa ga ta vo NBS. Ope ra tī vās plā no ša nas de par ta ments (J3) no sa ka pro fe si ju stan dar
tus – kā dus virs nie kus die nes tam NBS un dar bam NA TO struk tū rās va jag sa ga ta vot. NA A no sa ka, 
kā sa ga ta vot pie pra sī tos virs nie kus, un at bild par vi ņu sa ga ta vo tī bas kva li tā ti, ko pār bau da 
NBS ko man die ra iz vei do ta Valsts ek sā me nu ko mi si ja.

At šķi rī bā no ci tām augst sko lām NA A, pirm kārt, iz pil da NBS pa sū tī ju mu, bet dau dzas ci tas 
augst sko las sa ga ta vo spe ci ālis tus, kas va rē tu kon ku rēt brī va jā dar ba tir gū.

Ak re di tē jot augst sko lu un tās mā cī bu prog ram mas, tiek vēr tēts augst sko las zi nāt nis kais 
po ten ci āls un pa snie dzē ju aka dē mis kā iz glī tī ba. Tā ir vēl vie na pro blē ma NA A un NBS ko pu mā, 
jo Lat vi jā, pirm kārt, nav re ģis trē ta mi li tā rā zi nāt ne, otr kārt, NBS gan drīz nav ka ra vī ru ar 
dok to ra grā du.

2.pie li kums
KonceptuāliLatvijasmilitārāszinātnesjautājumiun 

pašreizējāssituācijasraksturojumsnozarē

Priekš li ku mi par mi li tā rās zi nāt nes ie vie ša nu Zi nāt nes kla si fi ka to rā ir sa ga ta vo ti sa ska
ņā ar “No li ku mu par Lat vi jas Zi nāt nes no za ru un apakš no za ru kla si fi ka to ru” un LZA aka dē mi ķa 
Jā ņa Grab ja ie tei ku miem, lai sa kār to tu šo mi li tā rās un zi nāt nes jo mas no za ri.

Mi li tā rā zi nāt ne ir zi nā ša nu un pē tī ju mu ko pums par mi li tā ro kon flik tu cē lo ņiem, rak stu
ru, to prin ci piem un li kum sa ka rī bām, par valsts un tās bru ņo to spē ku vei do ša nu un sa ga ta vo ša
nu mi li tā ra jiem kon flik tiem un bru ņo tai cī ņai, par valsts, tās te ri to ri jas, su ve re ni tā tes un 
ie dzī vo tā ju aiz sar dzī bu, mi li tā ru kon flik tu un ka ru no vēr ša nu, kā arī starp tau tis ko dro šī bu.

Jā at zī mē, ka ag rā kie un eso šie mi li tā rās zi nāt nes for mu lē ju mi strau ji no ve co, jo mūs die nu 
pa sau lē mai nās dro šī bas ris ki, mi li tā rie drau di un at tie cī gi mi li tā rās struk tū ras un to uz de vu mi. 

Līdz ar to mi li tā ras zi nāt nes pēt nie cī bas ob jekts drī zāk ir spe ci fisks me nedž men ta veids 
jo mā, kur par re sur su tiek iz man tots viss su ve re ni tā tes po ten ci āls. Mi li tā rais kom po nents ir 
ti kai viens no su ve re ni tā tes starp tau tis ki at zī tiem aiz sar dzī bas lī dzek ļiem, ku ra no zī me dro
šī bas mi si jā mūs die nās aiz vien sa ma zi nās. Līdz ar to par ak tu ālu kļūst tā da pēt nie cī bas jo ma, 
ku ra pē tī tu šo di na mi ku – mi li tā ra seg men ta no zī mes kra su sa ma zi nā ša nos na ci onā las dro šī bas 
ga ran tē ša nas lī dzek ļu klās tā un ci tu kom po nen tu no zī mes pie au gu mu; šī pro ce sa vir zī tāj spē ka 

da bu, at tīs tī bas li kum sa ka rī bas, lai vē lāk to iz man to tu laik me tam at bil sto šā dro šī bas me
nedž men ta at tīs tī bā, ku rā iz gais mo tos un tap tu de fi nē ta jaun a mi li tā rā kom po nen ta mi si ja un 
uz sākts pēt nie cī bas darbs pie tās re ali zē ša nas.

NA TO val stīs tiek veik ti no piet ni pē tī ju mi aiz sar dzī bas struk tū ru piln vei do ša nai. Ir pē
tī ju mi un pro jek ti, kas pra sa lie lus re sur sus un ko var at ļau ties ti kai ASV, bet ir pro jek ti, 
kas ob li gā ti jā pil da kat rai val stij pat stā vī gi. 

Pie mē ram, NBS iz vei des prin ci pi un vie ta valsts dro šī bas sis tē mā. No 2006. ga da Lat vi ja 
at sa kās no ob li gā ta mi li tā rā die nes ta un pār iet uz pro fe si onā liem NBS. To iz vei dei un at tīs
tī bai tiek un tiks tē rē ti sim tiem mil jo nu la tu no valsts bu dže ta. Gan at se viš ķas NA TO val stis, 
gan NA TO ko pu mā pār vēr tē bru ņo to spē ku no zī mi un uz de vu mus dro šī bas jau tā ju mu ri si nā ša nā. Tas 
kon sek ven ti jā veic arī Lat vi jā. 

Vis pirms tiek ana li zēts valsts ap drau dē jums, un tas ir pa mats Valsts dro šī bas kon cep ci
jas iz strā dei. Mi li tā rie drau di vai ris ki ir da ļa no vis pā rē jiem drau diem vai ris kiem valsts 
dro šī bai, kas sa vu kārt ir pa mats Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci jas (VAK) iz strā dei. Pa ma to jo
ties uz VAK, tiek no teik ti NBS uz de vu mi un iz strā dāts Na ci onā lo bru ņo to spē ku li kums, kas dod 
ju ri dis ku bā zi NBS iz vei dei un at tīs tī bai.

Šie jau tā ju mi ir jā ri si na, bal sto ties uz zi nāt nē pie ņem ta jām me to di kām un dau dzās val stīs, 
ce rams, tu vā ka jā lai kā arī Lat vi jā at zī to mi li tā ro zi nāt ni.

Kā ne pie cie ša mās mi li tā rās zi nāt nes apakš no za res va rē tu mi nēt: zi nāt nis ki pa ma to tu per
so nā la sa ga ta vo ša nu valsts aiz sar dzī bas struk tū rām un šo struk tū ru un per so nā la ma te ri āli 
teh nis ko no dro ši nā ju mu.

Mi li tā rās zi nāt nes iz zi ņas ob jekts ir jeb ku ras mi li tā rās ak ti vi tā tes, ku ras tā pē ta kop
sa ka rā ar ci tām so ci āla jām, da bas un teh nis ka jām zi nāt nēm.

Mi li tā rās zi nāt nes gal ve no sa stāv da ļu sa tu ra ie vir ze ko pē jā sis tē mā ļauj iz vei dot pa stā
vī gu ap ko po ju šu te ori ju, ku ras iz vei di pa ma to vie no tas me to do lo ģis kās pa mat pra sī bas vi sām šīs 
zi nāt nes sa stāv da ļām. Ko pē jā te ori ja pē ta ob jek tu, priekš me tu, struk tū ru un mi li tā rās zi nāt
nes me to des, tās vie tu ko pē jā mi li tā ro zi nā ša nu sis tē mā, no sa ka un ap zi na bru ņo tas cī ņas, 
bru ņo to spē ku vei do ša nas un sa ga ta vo ša nas mi li tā ra jiem kon flik tiem, valsts, tās te ri to ri jas, 
su ve re ni tā tes un ie dzī vo tā ju aiz sar dzī bas, mi li tā ro kon flik tu (t.sk. te ro ris ma) un ka ru no
vēr ša nas un starp tau tis kās dro šī bas ka te go ri jas, li kum sa ka rī bas un prin ci pus sais tī bā ar ko
pē jām zi nā ša nām par ka ru.

Valsts aiz sar dzī bas struk tū rām ne pie cie ša mā per so nā la un, pats gal ve nais, karavīrusaga
tavošanair ļo ti spe ci fisks uz de vums, kas sais tīts ar ris ku cil vē ku dro šī bai, ve se lī bai un 
dzī vī bai. Šo jau tā ju mu iz pē te ir jā veic arī na ci onā la jā lī me nī.

Pie mē ram, ka ra vī riem un vi ņu ģi me nes lo cek ļiem ne pie cie ša mais psiho lo ģis kais at balsts, 
ga ta vo jo ties mie ra uz tu rē ša nas mi si jai, mi si jas un pēc mi si jas lai kā. Šie jau tā ju mi ir sais
tī ti ar mū su tra dī ci jām un men ta li tā ti. 

Jau tā jums par materiālitehniskonodrošinājumuir mi li tā rās zi nāt nes apakš no za res iz pē tes 
ob jekts. Mi li tā rie spe ci ālis ti iz pē ta un no sa ka, kāds ma te ri āli teh nis kais eki pē jums va ja
dzīgs pie jeb ku ras mi li tā rās ak ti vi tā tes. Aiz sar dzī bas mi nis tri jas spe ci ālis ti ko pā ar ka ra
vī riem ap rē ķi na iz mak sas. Pa ras ti tiek ana li zē ti vai rā ki va ri an ti. Daž kārt ma te ri āli teh nis kā 
no dro ši nā ju ma ie gā di vai ra žot nes or ga ni zē ša nu no sa ka po li tis ki lē mu mi. Lai po li ti ķi va rē tu 
pie ņemt ga lī go lē mu mu, vi ņiem ir jā no dro ši na mi li tā ri un eko no mis ki pa ma to ti iz vē les va ri an ti.

Pa ma to jo ties uz Zi nāt ņu mo der no (mūs die nī go) kla si fi kā ci ju (hu ma ni tā rās, ma te mā ti ka, da
bas zi nāt nes, teh nis kās zi nāt nes), priekš li kums ir mi li tā ro zi nāt ni ie kļaut hu ma ni tā ro zi nāt ņu 
blo kā. Valsts dro šī ba bal stās uz čet riem kom po nen tiem: eko no mi ku, po li ti ku, so ci olo ģi ju un 
aiz sar dzī bas struk tū ru, un vis as šīs zi nāt nes no za res at ras tos vie nā hu ma ni tā ro zi nāt ņu blo kā. 

PašreizējaissituācijasraksturojumsLatvijasmilitārajāzinātnē. Ša jā jau tā ju mā ir pro
blē mas. Na ci onā la jā aiz sar dzī bas aka dē mi jā (NA A) ir ak re di tē tas da žas mi li tā rās iz glī tī bas 
stu di ju prog ram mas, bet to re ali zā ci jai ne pie cie ša mā mi li tā rās zi nāt nes no za re nav Lat vi jā 
re ģis trē ta. Tas ra da pro blē mas gan vei do jot ba ka lau ra un ma ģis tra (nā kot nē arī dok to ra) stu
di ju prog ram mas, gan ga ta vo jot kon cep ci jas, li ku mus un plā nus dro šī bas un aiz sar dzī bas jo mā. 
For mā li ša jā no za rē ne var būt un nav dok to ru. To mēr ir cil vē ki, kas ir vei ku ši un veic pē tī
ju mus ša jā no za rē. PSRS lai kā bi ja iz vei do ta sis tē ma, kad ti kai da ļa ka ra vī ru, strā dā jot mi
li tā rās zi nāt nes jo mā, aiz stā vē ja sa vas di ser tā ci jas ar no sau ku mu mi li tā ro zi nāt ņu kan di dāts 
vai dok tors, bet lie lā ka jai da ļai no sau ku mā ne bi ja no rā des uz mi li tā ro zi nāt ni. Tā da sis tē ma 
ek sis tē arī šo dien da žās Eiro pas Sa vie nī bas val stīs, pie mē ram, So mi jā. 

Pre cī zāk par per so nā lu, kas no dar bo jas vai ag rāk ir no dar bo ju šies ar mi li tā ro zi nāt ni: 
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re zer ves brig.ģen., Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš; re zer ves pul kve dis, Dr.sc.ing. Jā nis 
Mel de ris; re zer ves pul kvež leit nants, Dr.sc.ing. Il mārs Vīk sne; kā arī brig.ģen. Val dis Ma
tīss; re zer ves pul kve dis Ēriks Mel nis, ku ri ir mi li tā ro zi nāt ņu kan di dā ti, bet vi ņiem bi ja 
un ir pro blē mas Lat vi jā sa ņemt at bil sto šu dok to ra grā du. Šo sa rak stu va rē tu tur pi nāt, ti kai 
tā di da ti nav ap ko po ti.

Vēl ir ie vē ro jams skaits cil vē ku, kas mūs die nās ir aiz stā vē ju ši dok to ra, ma ģis tra un ba
ka lau ra grā dus NA TO val stu mi li tā ra jās augst sko lās, pie mē ram, ma jors Val dis Jur ge lāns, kurš 
2003. ga dā aiz stā vē ja dok to ra grā du Če hi jā par tē mu „Valsts aiz sar dzī bas va dī ba.” 

Pa pil dus jau mi nē ta jiem ap mē ram div simt Lat vi jas pil so ņu no NBS, Aiz sar dzī bas, Ār lie tu un 
Iekš lie tu mi nis tri jām ir bei gu ši da žā dus Mār ša la cen tra kur sus, ku ros tiek pa snieg ti un pē
tī ti gal ve no kārt mi li tā rās zi nāt nes jau tā ju mi.

Veiktiepētījumi
•	 „Lat vi jas NBS iz vei des prin ci pi”– 1994. ga dā gu va NA TO mo rā lu un fi nan si ālu at bal stu
•	 „Mi li tā rās iz glī tī bas kon cep ci ja,” ku rā ti ka veik ta dau dzu val stu mi li tā rās iz glī tī

bas sis tē mu ana lī ze un iz strā dā ti priekš li ku mi Lat vi jas mi li tā rās iz glī tī bas iz vei
dei;

•	 „Cik un kā dam ir jā būt Lat vi jas NBS bru ņo ju mam” – 1995. ga dā gu va NA TO fi nan si ālo at bal stu.
Šo sa rak stu var tur pi nāt, bet šeit ir mi nē ti dar bi, kas rak stu ro mi li tā rās zi nāt nes un 

tās di vu apakš no za ru pē tī ju mu vir zie nus. Aiz sar dzī bas mi nis tri jas mā jas la pā ir pub li cē ti no 
2001. līdz 2005. ga dam veik tie un plā no tie aiz sar dzī bas jo mas zi nāt nis kās pēt nie cī bas dar bi 
(ZPD). Kopš 1992. ga da vai rā ki des mi ti ZPD mi li tā ra jā vai aiz sar dzī bas jo mā ti ka veik ti NA A. 

Lat vi ja, ie stā jo ties NA TO, vien lai cī gi kļu va par NA TO Pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju or ga ni
zā ci jas (Re se arch and Technology Or ga ni sa ti on – RTO) da līb val sti. RTO ir at bil dī ga par NA TO 
aiz sar dzī bas pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju pro ce sa or ga ni zā ci ju, ko or di nā ci ju un in teg rā ci ju, 
ko lek tī vās pēt nie cī bas un teh nis kās in for mā ci jas ap mai ņas va dī bu, na ci onā lo aiz sar dzī bas pēt
nie cī bas ak ti vi tā šu ko or di nē ša nu, ilg ter mi ņa NA TO pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju stra tē ģi jas iz
strā dā ša nu un kon sul tā ci ju no dro ši nā ša nu pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju jau tā ju mosRTO iz vei do ta 
1998. ga dā, ap vie no jot di vas or ga ni zā ci jas, un tā bal stās uz ag rāk iz vei do to sa dar bī bu starp 
NA TO da līb val stīm aiz sar dzī bas pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju jo mā. RTO pie nā kums ir va dīt un 
vei ci nāt ko lek tī vo pēt nie cī bas un in for mā ci jas ap mai ņu, at bal stīt na ci onā lo aiz sar dzī bas pēt
nie cī bas un teh no lo ģi ju at tīs tī bu un efek tī vu pē tī ju mu re zul tā tu iz man to ša nu, lai iz pil dī tu 
Ali an ses mi li tā rās pra sī bas, sa gla bā tu teh no lo ģi ju pār sva ru un kon sul tē tu NA TO un na ci onā los 
lē mu mu pie ņē mē jus. Or ga ni zā ci ju at bal sta dau dzi na ci onā lie eks per ti, un tā sa vas ak ti vi tā tes 
ko or di nē ar ci tām NA TO pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju jo mā ie sais tī ta jām in sti tū ci jām.

Mums ir jā iz vei do mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes sis tē ma, kas va rē tu sa ga ta vot ne pie
cie ša mās kva li fi kā ci jas mi li tā ros spe ci ālis tus, pirm kārt, ka ra vī rus, veikt ne pie cie ša mās iz
pē tes un dot lē mu mu pie ņem ša nas in sti tū ci jām lo ģis ki pa ma to tas re ko men dā ci jas valsts dro šī bas 
un aiz sar dzī bas jau tā ju mos. 

3.pie li kums
Kopsavilkums

Lai iz vei do tu un sa kār to tu mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes sis tē mu, NA A Se nāts ie ro si na 
iz vei dot jaun u zi nāt nes no za ri – mi li tā rā zi nāt ne ar di vām apakš no za rēm: mi li tā rā iz glī tī ba 
un mi li tā rais no dro ši nā jums.

Mi li tā rā zi nāt ne ir zi nā ša nu un pē tī ju mu ko pums par mi li tā ro kon flik tu cē lo ņiem, rak stu
ru, to prin ci piem un li kum sa ka rī bām, par valsts un tās bru ņo to spē ku vei do ša nu un sa ga ta vo ša
nu mi li tā ra jiem kon flik tiem un bru ņo tai cī ņai, par valsts, tās te ri to ri jas, su ve re ni tā tes un 
ie dzī vo tā ju aiz sar dzī bu, mi li tā ru kon flik tu un ka ru no vēr ša nu, kā arī starp tau tis ko dro šī bu. 

Mi li tā rās zi nāt nes iz zi ņas ob jekts ir jeb ku ras mi li tā rās ak ti vi tā tes, ku ras tā pē ta kop
sa ka rā ar ci tām so ci āla jām, da bas un teh nis ka jām zi nāt nēm.

Mi li tā rās zi nāt nes gal ve nie pē tī ju mu vir zie ni bū tu: NBSizveidesprincipiunvietavalsts
drošībassistēmā.

Kā ne pie cie ša mās mi li tā rās zi nāt nes apakš no za res va rē tu mi nēt: mi li tā rā iz glī tī ba – zi
nāt nis ki pa ma to ta per so nā la sa ga ta vo ša na valsts aiz sar dzī bas struk tū rām – un šo struk tū ru un 
per so nā la ma te ri āli teh nis kais no dro ši nā jums – mi li tā rais no dro ši nā jums.

Mi li tā rā iz glī tī ba ir valsts iz glī tī bas sis tē mas sa stāv da ļa, kas ga ta vo mi li tā ros spe ci
ālis tus valsts aiz sar dzī bas struk tū rām. Mi li tā rās iz glī tī bas pē tī ju mu ob jek ti ir pro fe si onā li 

iz glī to tu ko man dē jo šo un mi li tā ro spe ci ālis tu sa stā va sa ga ta vo ša na Lat vi jas valsts aiz sar
dzī bai

Mi li tā rais no dro ši nā jums ir mi li tā rās zi nāt nes apakš no za re, ku ras pē tī ju mu ob jek ti ir no
teik ti NA TO Pēt nie cī bas un teh no lo ģi jas or ga ni zā ci jas plā nos. Lat vi jas pār stāv ji ņem ak tī vu 
da lī bu RTO dar bā.

Iespējamie eksperti mi li tā ra jās no za rēs un di vās apakš no za rēs va rē tu būt: Dr.ha bil.
sc.ing., rez. BĢ Kār lis Krēs liņš, Dr.sc.ing., rez. pul kve dis Jā nis Mel de ris, asoc. prof., 
Dr.sc.ing., rez. pul kve dis Ēriks Mel nis, mi li tā ro zi nāt ņu kan di dāts, bri gā des ģe ne rā lis Val
dis Ma tīss, Dr.sc., ma jors Val dis Jur ge lāns, Dr.sc.ing., rez. pul kvež leit nants Il mārs Vīk sne, 
Dr.sc.chem., pul kvež leit nants In du lis Skras tiņš. Sa raksts va rē tu tikt pa pil di nāts.

Sa ņē mu at sauk smes no da žiem Zi nāt nes pa do mes lo cek ļiem, un tās bi ja po zi tī vas.

Datums: 
No: 

Kam: 
Temats: 

Tue, 4 Oct 2005 13:36:52 +0300
Ivars Knets <knets@acad.latnet.lv>   Pievienot kontaktiem  Izveidot filtru
'karlis kreslins' <karliskreslins@inbox.lv>   Pievienot kontaktiem
RE: par militāro zinātni

Paldies, Kārli, par rakstu. Ļoti interesants! Gaidu tikšanos. Veiksmi, Ivars

Ivars Knets, Professor. Rector, Riga Technical University. Kalku iela 1, Riga, LV–1658, Latvia.Phone: 
371–7–089300; fax: 371–7–089302,E–mail: knets@acad.latnet.lv

Datums: 
No: 

Kam: 
Temats: 

Thu, 3 Nov 2005 15:47:14 –0800
"L.Ribickis" <Leonids.Ribickis@rtu.lv>   Pievienot kontaktiem  Izveidot filtru
karlis kreslins <karliskreslins@inbox.lv>   Pievienot kontaktiem
Re: par militārās zinātnes pieteikuma projektu

God. K.Krēsliņa k–gs!
 
Es atbalstu Jūsu iniciatīvu. Runāju ari RTU Rektora padome un uzskatu, ka šis jautājums jāvirza caur 
Latvijas Zinātnes padomi. Tas vilksies diezgan ilgi, bet jādara ir. Liela laika trūkuma dēļ korekcijas 
neveikšu, jo atrodos ārpus Rīgas līdz novembra beigām.
 
Prof. Leonīds Ribickis, zinātņu prorektors Rīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1/214, LV – 1050, Rīga 
Tālr.: 7089415, 7089400 Fakss: 7820094
E–pasts: Leonids.Ribickis@rtu.lv

Datums: 
No: 

Kam: 
Temats: 

Wed, 26 Oct 2005 21:10:50 +0300
BSPC <bspceva@lza.lv>   Pievienot kontaktiem  Izveidot filtru
'karlis kreslins' <karliskreslins@inbox.lv>   Pievienot kontaktiem
RE: par militāro zinātni

God. Krēsliņa kungs! Priecājos par šo iniciatīvu!
Loti rūpīgi izlasīšu un pārdomāšu, ari parunāšos ar kolēģiem LZA, ko te varētu darīt, un tad atbildēšu. 
Man sanākuši kopa visādi darbi, tāpēc būtu labi, ja Jūs man dotu dienas 10. Vai varam tā sarunāt?
    Tālavs

Datums: 
No: 

Kam: 
Temats: 

Thu, 03 Nov 2005 11:37:13 +0200
Janis Grabis <grabis@nki.lv>   Pievienot kontaktiem  Izveidot filtru
karlis kreslins <karliskreslins@inbox.lv>   Pievienot kontaktiem
Re: pieteikuma projekts

A. god. Krēsliņa kungs,
Pateicos par precīzi sagatavoto iesniegumu par militārās zinātnes iekļaušanu klasifikatorā.  Jūsu 
iesniegumu izskatīsim zinātnes klasifikācijas komisijā novembra mēnesī. Domāju, komisija atbalstîs 
militārās zinātnes un tās apakšnozaru iekļaušanu klasifikatorā.
Priecīgu Lāčplēša dienu un gaišus Valsts svētkus!
LZA akad. Jānis Grabis 

Svarīgs ir Zinātnes padomes sekretāra akadēmiķa Jāņa Grabja atzinums. Viņš arī kontrolē 
iesnieguma formu. Es sūtīju tikai melnrakstu, bet arī tas viņu ir apmierinājis. Pirms pieteikuma 
nosūtīšanas uz LZA jutājums tika izskatīts un atbalstīts NAA Senātā. NAA tas bija principiāls jautājums.
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Decembra sākumā saņēmu pozitīvu ziņu no Zinātnes padomes sekretāra Jāņa Grabja un uzreiz 
atbildēju, lai jautājums „neiestigtu birokrātijas koridoros”. Mēs to veicām, izmantojot elektronisko 
pastu, kas ļauj vienas dienas laikā apmainīties ar informāciju.

 Datums: 
No: 

Kam: 
Cc: 

Temats: 

Thu, 01 Dec 2005 12:32:08 +0200
Janis Grabis <grabis@nki.lv>   Pievienot kontaktiem  Izveidot filtru
karlis kreslins <karliskreslins@inbox.lv>   Pievienot kontaktiem
Galina Kalinina <lzp@lza.lv>   Pievienot kontaktiem
militârâ zinâtne

God. prof. Krēsliņ,
Izskatot Jūsu iesniegumu par militārās zinātnes iekļaušanu LZP Zinātņu nozaru un zinātņu apakšnozaru 
klasifikatorā, LZP klasifikācijas komisija 2005. gada 16. novembra sēdē atbalstīja Militārās zinātnes 
iekļaušanu klasifikatorā ar apakšnozari Militārais nodrošinājums. Komisija iebilst pret apakšnozares 
militārā izglītība iekļaušanu klasifikatorā, jo uzskata, personāla izglītošanu tikai daļēji var piesaistīt 
zinātniskai darbībai. Militārā izglītība galvenokārt ir saistīta ar valsts augstākās izglītības sistēmu. Būšu 
ļoti pateicīgs, saņemot Jūsu atsauksmi par komisijas lēmumu, lai varētu to virzīt apstiprināšanai LZP 
apspriedē.
Ar cieņu
Jānis Grabis
*************************************
Dr. Janis Grabis

Ma na at bil de:

Lab dien, pal dies par ātr u un ob jek tī vu jau tā ju ma iz ska tī ša nu. Es pie krī tu ko mi si jas lē mu mam un lū dzu 
Jū su at bal stu vir zīt jau tā ju mu ap stip ri nā ša nai LZP ap sprie dē.
01.12.2005.

Ar cie ņu Kār lis Krēs liņš

Ar 2006. ga da 6. jū ni ja Lat vi jas Zi nāt ņu pa do mes lē mu mu Nr. 322 Mi li tā rā zi nāt ne ti ka ie kļau ta Lat
vi jas Zi nāt ņu no za ru un apakš no za ru sa rak stā3. Ne lie la aiz ka vē ša nās no ti ka tā dēļ, ka 2005. ga da bei gās bi ja 
bei dzies LZP man dāts, un vi ņi gai dī ja MK lē mu mu, kas ap stip ri nā ja LZP man dā tu. Lē mu mu sa ņē ma 2006.
ga da sā ku mā. Lat vi jas Zi nāt ņu no za ru un apakš no za ru ano tā ci jās ir teikts:

32.Militārāzinātne
Militārāzinātneir zi nā ša nu un pē tī ju mu ko pums par mi li tā ro kon flik tu cē lo ņiem, to prin

ci piem un li kum sa ka rī bām, par valsts un tās bru ņo to spē ku vei do ša nu un sa ga ta vo ša nu mi li tā ra
jiem kon flik tiem un bru ņo tai cī ņai, par valsts, tā te ri to ri jas, su ve re ni tā tes un ie dzī vo tā ju 
aiz sar dzī bu, mi li tā ru kon flik tu un ka ru no vēr ša nu, kā arī starp tau tis ko dro šī bu.

32.1.Militāraisnodrošinājumsir zi nāt nes apakš no za re, ku rā pē ta un ana li zē valsts aiz
sar dzī bas struk tū rām un per so nā lam ne pie cie ša mo ma te ri āli teh nis ko eki pē ju mu mi li tā ro ak ti
vi tā šu veik ša nai.

Tas de va un dod mums ie spē jas NA A vei dot uz zi nāt nis kiem pa ma tiem bal stī tas aka dē mis kās stu di jas 
mi li tā ra jā jo mā, kā to da ra, pie mē ram, So mi ja. Lie tu vā ir aka dē mis kās stu di jas, bet nav mi li tā rās zi nāt nes, 
un vi ņiem sa vas ba ka lau ra un ma ģis tra stu di ju prog ram mas jā bal sta uz ci vi lās zi nāt nes no za rēm. Lie tu vā 
pa ra lē li aka dē mis ka jai iz glī tī bai, ku ru ap lie ci na ba ka lau ra un ma ģis tra dip lo mi, ka de ti, ab sol vē jot sa ņem 
ser ti fi kā tu ar kva li fi kā ci ju: me ha ni zē tā va da ko man die ris. 

Vēl vie na ma na ak ti vi tā te. Alūk snes ra jo nā ir Jaun lai ce nes sko la, kur par sko lo tā ju strā dā ma na ko lē ģe 
un labs draugs Vi ja Ti mo šen ka. Sie vie te, ku ras mo rā lo spē ku un cī ņas spa ru es ap brī no ju. Vi ņai sko lā bi
ja pro blē mas ar va lo du, vi ņa ne va rē ja te ko ši ru nāt, vi dus sko lā ap pre cē jās, strā dā ja un dzī vo ja uz lau kiem, 
audzi nā ja bēr nus, bet ne klā tie nē pa bei dza LU. Vi ņa ma ni uz ai ci nā ja uz sko lu tik ties ar bēr niem. Tā lāk 
sko lē nu jau tā ju mi un ma nas at bil des. 
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AtbildesuzJaunlaicenesskolaszēnujautājumiem
 
1. Ko es at ce ros par iz ve ša nu, par brau cie nu uz Si bī ri ju?
Man at mi ņā nav pa li cis ne kas par iz ve ša nas sā ku mu, kā mūs sē di nā ja vil cie nā un tā tā lāk, 

bet no brau cie na ir pa li ku šas at mi ņā da žas epi zo des, ku ras man arī ir grū ti no šķirt no ru nā tā 
ģi me nē un no tā, ko at ce ros pats. Man bi ja ti kai čet ri ga di. At ce ros, ka brau cam va go nā, ku ra 
vi dū bi ja dzelzs krās ni ņa, kas ti ka ku ri nā ta ar mal ku un vi ņu sau ca, man šķiet, „bur žui ka”. 
Ma na mam ma ne jau ši ar ple cu bi ja pie spie du sies pie krās ni ņas un diez gan stip ri ap de dzi nā ju
sies, jo tas bi ja agrs pa va sa ris un, brau cot caur auk sto Krie vi ju, krāsns ti ka spē cī gi ku ri
nā ta. Mēs jau brau cam lo pu va go nos, kas bi ja auk sti.

At ce ros, ka ar tē vu gu lē ju pie ne lie la lo dzi ņa va go na aug šē jā da ļā. Kad vil ciens ap stā jās, 
tad cil vē ki va rē ja iz iet pie va go na kār tot sa vas va ja dzī bas (uz tu ale ti), bet bi ja sniegs un 
ka ra vī ri ar šau te nēm ap sar gā ja un ne ļā va at iet no va go na tā lāk par da žiem met riem. To es va
rē ju re dzēt pa va go na lo dzi ņu. Va go nā bi ja spe ci āls spai nis, ku ru iz man to ja, kā po du. Bēr niem 
tas ne sa gā dā ja grū tī bas, bet jaun ie šiem un pie au gu ša jiem tas ra dī ja pro blē mas.

2. Par dzī vi Si bī ri jā (no kā dzī vo jām un ko da rī jām?)
Kad man pa li ka 7 ga di (1952. ga dā), sā ku mā cī ties sko lā. Ma nas mā sas Ras ma un Vi ja, kas 

bi ja skol nie ces, ko pā ar ve cā kiem strā dā ja tai gā. Mēs ti kām iz sū tī ti uz Amū ras ap ga ba la Tig das 
ra jo nu, un tur no met ņu no sau ku mi, ku rās mēs dzī vo jām, bi ja pēc kilo met riem – seš pa dsmi tais, 
div des mit piek tais, trīs des mit ot rais kilo metrs utt.

Ma nai jaun āka jai mā sai Gun tai bi ja ti kai 1 gads, tā dēļ mam ma strā dā ja da žā dus pa līg dar bus: 
vir tu vē, par ap ko pē ju vei ka lā, pļā va sie nu ko man dan ta zir gam un ci tus dar bus.

Tēvs gā za ko kus me žā, bet kā du lai ku bi ja arī zir gu ko pējs, jo tē vam jau bi ja ap 60 ga diem 
(58 ga di, kad iz ve da 1949. ga dā). At ce ros, ka pa lī dzē ju ve cā ka jai mā sai Ras mai griezt „čur kas”. 
Tās ir ne lie las pa ga lī tes, 5 – 10cm ga ras, ko iz man to ja kā deg vie lu gā zes ģe ne ra to ru trak to riem.

Vē lāk ti kām va go ju ši kar tu pe ļus vie tē jā saim nie cī bā, lai kam kol ho zā, jo tur dzī vo ja arī 
1936. un 1937. ga dā iz sū tī tie no Uk rai nas, kas bi ja pus brī vi, bez tie sī bām at griez ties sa
vā Tē vu zem ē. Pa ras ti viens pui ka sē dē ja zir gam mu gu rā un stū rē ja, bet otrs pie ar kla va go ja 
kar tu pe ļus un tad mai nī jā mies. Tad man bi ja ap mē ram ti kai des mit ga di. Pa li ka prā tā, ka pēc 
dar ba sa cen tā mies jā ša nā ar zir giem. 

Vēl da žas epi zo des no tās dzī ves. Si bī ri jā mans tēvs smē ķē ja un, at nā kot no me ža no gu ris, 
li kās gu lēt uz ko ka nā rām, un li ka man vi ņam aiz smē ķēt pie dzelzs krāsns, kas bi ja ba ra kas 
vi dū. Tā dēļ sa ku, ka stai gāt, ru nāt un smē ķēt mā cī jos vien lai cī gi – tas ir da ļē ji joks, bet 
tur ir arī da ļa īs te nī bas. At grie žo ties Lat vi jā, mans tēvs at me ta smē ķē ša nu un es arī.

Bei dza mos ga dus mēs tu rē jām ka zu, tad va sa rā va ja dzē ja siet bēr zu slo tas, ku ras zie mā iz
man to ja ba rī bai ka zām. Cen tā mies va sa rā ga ta vot ie vā rī ju mus un sā līt sē nes. Ko pu mā jau nu ir 
daudz da žā du at mi ņu. Tur jan vā ra vi dē jā tem pe ra tū ra bi ja 

300C, bet bie ži tā bi ja arī pie 500C, kad me tāls lū za un ne va rē ja dzi ļi ie el pot, un tad 
bi ja pro blē mas pa ču rāt, jo mēs, pui kas, to da rī jām ār ā. At ce ros, bi ja ļo ti daudz snie ga, tik 
daudz, ka mēs ra kām ejas zem snie ga. Zie mā vis i stai gā ja „va ļen kos” un „fu fai kās”. Bie ži kāds 
no sa la me žā vai uz ce ļa, tā bi ja ie ras ta zi ņa, ko mēs bie ži dzir dē jām. Bi ja arī dau dzi ga dī
ju mi, kad kā du me žā sa plo sī ju ši vil ki vai cil vēks gā jis bo jā me ža dar bos.

Svēt kos pa ras ta lie ta bi ja asi ņai ni kau ti ņi, kad sa dzē ru šies on ku ļi ķē rās pie na žiem, jo 
tur bi ja arī daudz bi ju šo un eso šo kri mi nāl no ziedz nie ku. Pui kām bi ja in te re san ti to vi su re
dzēt, jo tad jau ne bi ja ne te āt ru, ne TV un ra di o. Ne bi ja arī ci tu iz klai des ie spē ju. At ce ros, 
ka man ļo ti pa ti ka klau sī ties cie tum nie ku dzies mas ģi tā ras pa va dī ju mā, jo – kā man to reiz li kās 
– da ži spē lē ja un, gal ve nais, dzie dā ja no sirds, un mēs pui kas klau sī jā mies ar aiz tu rē tu el pu.

3. Ne pa tī ka mās at mi ņas no Si bī ri jas lai kiem
Bēr niem vi ņu ir ma zāk, bet vie nu gan va ru pa stās tīt – tās no teik ti ir blak tis. Ba ra kās bi

ja ko ka gul tas, un tur bi ja blak tis, kas ne ļā va nak tīs gu lēt. Ko tik mēs ne da rī jām! – gu lē jam 
uz grī das un ap kārt ap lē jām ben zī nu, bet vi ņas tad kri ta no gries tiem vir sū. Vie nu lai ku mam ma 
strā dā ja pir tī, tad es gā ju gu lēt tur. Bei dza mos ga dus, kad ģi me ne dzī vo ja at se viš ķā is ta bā, 
tad mat ra čos li kām skal bes, tas it kā at bai dī ja blak tis, bet tie ir ku kai ņi, kas sa kal tu šā 
vei dā var iz dzī vot vai rā kus ga dus un tad at kal ak ti vi zē ties un sākt sūkt asi nis.

4. Kas pa ti ka Si bī ri jā?
Tur ir skais ta da ba. Va sa rā tai gā ir ļo ti daudz pu ķu. Kad at grie zā mies Lat vi jā, bi ju iz

brī nīts, ka pu ķes audzē pie mā jām, jo tur tik daudz to bi ja me žā, ka man li kās –  ne viens jau 
tās ne au dzē, tās aug ti kai sav va ļā.



24

NACIONĀLOBRUŅOTOSPĒKUSAGATAVOŠANADALĪBAINATO

25

1999. – 2004.

Daudz bi ja ogu un sē ņu me žā. Vie tās, kur bi ja de gu si tai ga, pēc tam ļo ti la bi auga me ža 
ze me nes. Tur auga arī zi le nes, bet ne at ce ros, ka bū tu mel le nes. Bi ja drau gi – pui kas un bi ja, 
man ta gad lie kās, tī rā ka, at klā tā ka drau dzī ba, ma zāk lie ku lī bas. Bal tie ši ne ofi ci āli at zī mē ja 
sa vus svēt kus, un mūs at bal stī ja vie tē jie uk rai ņi un ci ti iz sū tī tie.

5. Vai gri bē jās at griez ties mā jās no Si bī ri jas?
Man gri bē jās re dzēt bēr zu bir zi Lat vi jā pie tē va mā jas, par ko stās tī ja mans tēvs, bet 

pa šam maz bi ja kas pa li cis at mi ņā par Lat vi ju. Bi ja žēl šķir ties no drau giem tur. Mums jau 
bi ja pa li ku ši Lat vi jā arī ra di nie ki un drau gi, kas mums pa lī dzē ja, at sū tot vēs tu les un daž
reiz kā du pa ci ņu. Vi ņus arī gri bē jās sa tikt, re dzēt, kaut gan per so nī gi vi ņus ne at ce rē jos, 
arī ma nu ve co mā ti – mam mas mā ti – ne.

6. Kā das at šķi rī bas ir dzī ves sti lā Krie vi jā un Lat vi jā (to laik)?
Da ļē ji jau es mu to ap rak stī jis ie priekš. Krie vi jā cil vē ki var būt ir rup jā ki, ne iz glī to tā

ki, un jē dziens „kas ir la bi un kas ir slik ti”, es do mā ju, at šķī rās tur un šeit. Tur arī mēs, 
bal tie ši, viens ot ru cen tā mies vai rāk at bal stīt, jo ne lai me vie no ja, un mēs gri bē jām iz dzī
vot un ce rē jām at griez ties Lat vi jā. Skum jas par sa vu Dzim te ni daudz asāk iz ju ta pie au gu šie.

Bet vie tē jie, vai no sa cī ti sa kot vie tē jie, jo dau dzi pa ši bi ja ag rāk uz tu rie ni iz sū tī ti, 
bi ja sir snī gi cil vē ki, kas bi ja ga ta vi da lī ties ar pē dē jo. Man jau li kās, pat tie vie tē ji ban
dī ti ie vē ro ja no tei ku mus, un ne bi ja tā das ne lie tī bas, vil tī bas, kā ta gad mēs vē ro jām dzī vē.

Lat vi jā cil vē ki jau bi ja kol ho zos, bet šeit to mēr iz pau dās lat vie šu da ba: pa ša mā ja, pa ša 
ģi me ne, un katrs vai rāk do mā par se vi, kaut gan tie bi ja grū ti lai ki vis iem – gan tur, gan šeit.

7. Cik grū ti bi ja 1956. ga dā ie jus ties lat vie šu sko lā?
Grū ti. At brau cām un piekt o kla si pa bei dzu Gul be nē, krie vu sko lā. Va sa rā ga nī ju te ļus kol

ho za fer mā un ļo ti daudz la sī ju grā ma tas lat vie šu va lo dā. Ru de nī ie snie dzu do ku men tus An nas 
pa mat sko lā, lai tur pi nā tu mā cī ties 6. kla sē. Es ta jā lai kā tik pat kā ne mā cē ju lat vis ki rak
stīt. At ce ros, sko las di rek tors ne gri bē ja ma ni ņemt mā cī ties 6. kla sē, jo pa pra sī ja uz rak stīt 
vie nu tei ku mu – „Mam ma mā jās”, un tas man ra dī ja pro blē mas. Tad viņš man li ka iet uz ot ro 
kla si, kam es ne pie kri tu. Par lai mi, 6. kla ses audzi nā tā ja bi ja mā cī ju si ma nas ve cā kās mā sas, 
un vi ņa pie kri ta ma ni pa ņemt sa vā kla sē.

Pir ma jā ce turk snī man bi ja „1” lat vie šu rak stos, bet sep tī ta jā kla sē es jau pats uz rak
stī ju sa ce rē ju mu lat vie šu va lo das ek sā me nā. Kaut gan jā at zīst, ka va lo das bi ja ma na vā jā vie
ta vi sus sko las ga dus, jo arī vā cu va lo du es Si bī ri jā piekt ajā kla sē ne bi ju mā cī jies, un man 
nā cās pa nākt vie nu iz lais to ga du. Tas bi ja arī viens no ie mes liem, kā dēļ es aiz gā ju mā cī ties 
uz ka ra sko lu, kur va lo da ne bi ja sva rī ga.

8. Vai man pa tīk fi zis kie pār bau dī ju mi?
Īsā at bil de – jā. Man to kār to ša na ne sa gā dā pro blē mu, jo no bēr nī bas es mu pie ra dis pie 

fi zis kā dar ba, un ve cā ki ir ie li ku ši pie tie ko ši ve se lī bas, lai va rē tu vi su iz da rīt. Tas no 
vie nas pus es, bet no ot ras pus es – es mu pie ra dis iz vir zīt un sa sniegt mēr ķus.

9. Vai es gri bē tu kaut ko mai nīt sa vā kar je rā?
Nē. Man nav nā cies kau nē ties vai no žē lot par sa va dar ba iz vē li. Es gri bē ju ie gūt aug stā ko 

iz glī tī bu – un to ie gu vu, kad uz zi nā ju par aka dē mis ko iz glī tī bu, par dok to ra grā du. Sā ku ma 
tas li kās ne sa snie dza mi tā lu, bet es strā dā ju un 1977. ga dā aiz stā vē ju di ser tā ci ju un ie gu vu 
zi nāt ņu kan di dā ta grā du (Lat vi jā ta gad tas ir dok to ra grāds), un 1993. ga da mai jā Lat vi jas 
Zi nāt ņu aka dē mi jas in sti tū tā ie gu vu ha bi li tē to in že nier zi nāt ņu dok to ra grā du. 

Mi li tā ra jā jo mā no 2000. līdz 2004. ga dam bi ju NBS štā ba priekš nieks, kad Lat vi ja ga ta
vo jās un ie stā jās NA TO, NA A rek tors, sa ņē mu Bri gā des ģe ne rā ļa pa kā pi. Tās ir lie tas un no ti
ku mi, ku rus es ne gri bē tu mai nīt.

10. Cik ga du man bi ja, kad  kļu vu par virs nie ku?
1966. ga dā es bei dzu ka ra sko lu un sa ņē mu sa vu pir mo virs nie ka pa kā pi – leit nants. Man bi

ja 22 ga di. 
11. Kāds spor ta veids ir vis mī ļā kais?
Grū ti pa teikt, jo da žā dos lai kos no dar bo jos ar da žā diem spor ta vei diem. Pirms ka ra sko las, 

mā co ties Alūk snes vi dus sko lā, tre nē jos spor ta sko lā slē po ša nas sek ci jā, un bi ja diez gan la bi 
re zul tā ti, bet kla sis kais stils man ne vi sai pa ti ka, jo sā pē ja mu gu ra. Kad pa rā dī jās brī vais 
stils, tas man pa ti ka la bāk. Ar slē po ša nu es mu no dar bo jies vi su dzī vi, un man pa tīk svaigs 
gaiss un cī ņa ar sa vu no gu ru mu.

Ta jā lai kā es la bi brau cu ar ve lo si pē du un ļo ti ātr i iz pil dī ju 1. spor ta kla si, un 
1963. ga dā ie gu vu, man šķiet, 20. vie tu Lat vi jā. Man pa ti ka tre nē ties pat gai ša jās mē ness 
nak tīs, un Alūk snes ra jo nā es va rē ju uz va rēt gan jaun ie šus, gan vī rie šus.

Mi li tā ra jā die nes tā sā ku no dar bo ties ar virs nie ku daudz cī ņu, kas ie tvē ra vin gro ša nu, šau ša nu, 
kro su, vai zie mā slē po ša nu, un pel dē ša nu. Kad pir ma jās sa cen sī bās uz reiz iz pil dī ju spor ta meis
ta ra nor mu, tad man arī tas pa ti ka, kaut gan tā di spor ta vei di pra sa ļo ti daudz lai ka tre ni ņiem.

Mas ka vā mū su aka dē mi jā strā dā ju šau tu vē par in struk to ru. Alek sandrs Ge ra si me ņuks, kas bi
ja sep tiņ kār tējs pa sau les čem pi ons šau ša nā ar šau te ni un kas bi ja dzi mis Lat vi jā (vi ņa brā lis 
arī ta gad dzī vo pie Rē zek nes), ie sais tī ja ma ni šau ša nas spor tā, un tur es va rē ju re gu lā ri 
iz pil dīt spor ta meis ta ra kan di dā ta nor ma tī vu un rei zēm arī spor ta meis ta ra nor mu. Pie vi ņa 
nā ca dau dzi no PSRS iz la ses šau ša nas dis cip lī nā, un tās bi ja in te re san tas tik ša nās arī tī ri 
cil vē cis ki. Tas 1995. ga dā ļā va man Vā ci jā ie gūt pir mo vie tu 43 val stu kon ku ren cē šau ša nā ar 
pis to li. Ta gad es mu Lat vi jas Šau ša nas fe de rā ci jas pre zi dents.

Mas ka vā pir mo rei zi no skrē ju sa vu pir mo ma ra to nu un mēs, kas pir mo rei zi vei cam tā du dis
tan ci, bi jām pār pil dī ti ar po zi tī va jām emo ci jām. To lai kam grū ti iz stās tīt ci tam, tas ir pa šam 
jā iz jūt. Bet tas ir jauks pār dzī vo jums, pēc tam jau skrē ju arī 20 km un ci tas ga rās dis tan ces. 
No skrē jie niem sa ņē mu daudz po zi tī vu emo ci ju.

Tri at lons. Mas ka vā draugs pie ru nā ja ma ni pie da lī ties tri at lo nā. Bi ja drus ku bail, bet es 
pie kri tu un ie gu vu 3. vie tu, kas man bi ja liels pār stei gums. Šķi ta, ka man vien kār šāk būs 
skriet – tas ir tri at lo na pē dē jais posms. Kad pēc ve lo si pē da sā ku skriet, pir mos 5 km skrē ju 
kā mig lā un bai dī jos zau dēt sa ma ņu, pēc tam pa li ka la bāk, un dis tan ci bei dzu nor mā li. Pats 
bi ju gan da rīts, ka spē ju se vi pār va rēt.

Uz jau tā ju mu es ne at bil dē ju, jo ko pu mā ne zi nu, bet cen tos pa skaid rot sa vas emo ci jas un 
iz jū tas, kas sais tī tas ar spor tu.

12. Kad sa ņē mu sa vu pir mo uni for mu?
1963. ga dā, kad ie stā jos ka ra sko lā. Lat vi jas uni for mu sa ņē mu 1992. ga dā. Sā ku mā tā bi ja 

lau ku for ma, jo ta jā lai kā Lat vi jas ar mi jas for ma vēl ti kai ti ka iz strā dā ta.
13. Cik ga dos sā ku šaut (sa cen sī bās)?
Vi dus sko lā, 17 līdz 18 ga du ve cu mā, jo mums bi ja mi li tā rā ap mā cī ba, un es pie da lī jos sa

cen sī bās ar maz ka lib ra šau te ni. At ce ros vie nas sa cen sī bas Gul be nē. Re zul tāts ne bi ja diez ko 
labs, jo, kaut gan ār ēji ne rā dī ju, bet sirds puk sti bi ja pa āt ri nā ti, un re zul tā tu tas pa slik
ti nā ja. Daudz vē lāk ie mā cī jos ap val dīt sa vas emo ci jas un sa cen sī bās bie ži šaut pat la bāk, ne kā 
tre ni ņos, bet tas bi ja vē lāk.

14. Cik ga dos var sākt li dot? Cik il gi jā mā cās?
Li dot var ie mā cī ties diez gan ātr i, bet tas ir at ka rīgs no lid apa rā ta ti pa. Li do tā ja li

cen ce ir arī Einā ram Rep šem un ci tiem biz nes me ņiem, bet tas ir ama tie ru lī me nis. Pro fe si onā ļi 
mā cās ap tu ve ni 3 līdz 5 ga dus, bie ži pa ra lē li ap gūs tot arī in že nie ra zi nā ša nas.

Es bei dzu teh nis ko ka ra sko lu, bet ta jā lai kā vei do ja jaun u pul ku TU95 lid ma šī nām, ku ru 
eki pā žā bi ja vis maz 9 cil vē ki. Pie dā vā ja li dot par ot ro stūr ma ni vai ope ra to riem arī tiem, 
kas bi ja bei gu ši avi āci jas teh nis kās ka ra sko las. Tas bi ja 1966. gads, kad es pēc ka ra sko las 
aiz gā ju die nēt Zie meļ flo tes avi āci jā.

15. Cik ilgs laiks pa gā ja no leit nan ta līdz ģe ne rā lim?
No 1966. ga da līdz 2003., tas ir 37 ga di. Tas nav tik rak stu rī gi NA TO val stīs, jo es ļo ti 

il gi bi ju pul kve ža pa kā pē – ap tu ve ni 16 ga dus. Tam bi ja se viš ķi ie mes li, jo nor mā lā si tu āci jā 
bū tu 3 līdz 5 ga di no pul kve ža līdz ģe ne rā lim.

16 Vai no dar bo jos ar spor tu vi dus sko lā?
Uz jau tā ju mu jau at bil dē ju. Jā, jau vi dus sko lā diez gan veik smī gi spor to ju.
17. Vai ar mi jā var ie stā ties un strā dāt bez aug stā kās iz glī tī bas?
Var, bet kar je ras ie spē jas būs ļo ti ie ro be žo tas. Mūs die nās ar vien vai rāk ir cil vē ku ar 

aug stā ko iz glī tī bu, un teh ni ka kļūst ar vien sa rež ģī tā ka, pro fe si ju stan dar tu pra sī bas tiek 
pa stip ri nā tas un, es do mā ju, ka tu vā ka jā nā kot nē aug stā kā iz glī tī ba var kļūt par ob li gā tu 
pra sī bu ka ra vī riem. Ta gad pat bēr nu dār zu audzi nā tā jiem pra sa aug stā ko iz glī tī bu.

18. Vai man ir or de ņi?
Mēs par to ru nā jam sko lā. Man dār gā kais ir Vies tu ra ot rās šķi ras or de nis, pā rē jās me da ļas 

ir ko pu mā 10 Lat vi jas lai ka un ap mē ram tik pat vēl no pa dom ju lai kiem.
19. Kā kļu vu par ģe ne rā li?
No 2000. ga da bi ju NBS štā ba priekš nieks, kas ir div zvaig žņu ģe ne rā ļa amats, bet, ka mēr 

NBS ko man die ris ne sa ņē ma ģe ne rā ļa pa kā pi, arī man to ne de va. Man pa kā pi pie šķī ra 2003. ga da 
14. augus tā, kad pie kri tu pa riet uz NA A par rek to ru.

20. Kā das dis tan ces es skrie nu tre ni ņos un sa cen sī bās?
Da ļē ji jau at bil dē ju ie priekš. Ta gad vairs ak tī vi ne pie da los sa cen sī bās. Pa gā ju ša jā ga
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dā bie ži rī tos skrē ju no mā jām uz dar bu, tas ir ap mē ram 10km, tad pel dē ju un gā ju uz dar bu. 
Pa gā ju ša jā ga dā kār to ju fi zis kos nor ma tī vus, un man bi ja ot rais la bā kais re zul tāts starp ka
ra vī riem. Zie mā star tē ju NA A slē po tā ju ko man dā, un bi ja lai kam tre šais re zul tāts, bet ta gad 
vairs ar spor tu ak tī vi ne no dar bo jos.

21. Kā pēc pa tīk būt par virs nie ku?
Man pa tīk tei ciens no vie nas ve cās fil mas par virs nie ka pro fe si ju: „Ir tā da pro fe si ja – 

aiz stā vēt sa vu Tē vu zem i”. Es do mā ju, ka jeb ku ra pro fe si ja ir cie nī ja ma, bet man iz nā ca dzī vē 
kļūt par virs nie ku, un es le po jos ar to, jo go dī gi es mu pil dī jis sa vus pie nā ku mus. Ir jau da žas 
dar ba pa zī mes, kas man pa tīk, un tās ir: sta bi li tā te, no teik tī ba, jo daudz re gu lē reg la men ti, 
ko man das darbs, darbs cil vē ku la bā, skaid ra nā kot nes vī zi ja un tā tā lāk.

22. Cik cil vē ku ir va dā, ro tā un ba tal jo nā?
Šīs vie nī bas ir da žā da lie lu ma, bet pa ras ti skait ļi ir šā di: va dā ap mē ram 50 ka ra vī ru, 

ro tā trīs va di – ap tu ve ni 150 ka ra vī ru ba tal jo nā – trīs kau jas ro tas un štā ba ro ta, un ba tal
jo na štābs – ko pā ap mē ram 600 līdz 800 cil vē ku, jo ir ba tal jo ni ar at bal sta vie nī bām. Bri gā dē 
ir trīs kau jas ba tal jo ni un kau jas at bal sta un no dro ši nā ju ma vie nī bas, un ko pē jais cil vē ku 
skaits ir 2000 līdz 3000 ka ra vī ru.

23. Kur Rī gā es skrie nu?
Pa ras ti no mā jām uz dar bu, da ļu ce ļa iz nāk skriet pa ie lām, bet da ļu skrie nu caur Bi ķer nie

ku par ku/me žu, tas ir ap mē ram 4km. Ļo ti re ti skrie nu spe ci āli, lai tre nē tos, un ta gad slik tā 
lai kā skrie nu spor ta zā lē uz skrej ce li ņa, kur var re gu lēt āt ru mu un ir kom for tab li ap stāk ļi.

24. Kā da si tu āci ja NBS ir šo brīd un kā tie at tīs tī sies nā kot nē?
Labs jau tā jums, uz ku ru ne var at bil dēt īsi. Šo gad ir bei dza mais OMD(ob li gā tā mi li tā rā die nes

ta) ie sau kums, jo no nā ka mā ga da NBS spē kos die nēs ti kai pro fe si onā ļi pēc brīv prā tī bas prin ci pa. 
Sa ru nās ar NA TO kat ras valsts NBS va dī ba no sa ka sa vu spē ku at tīs tī bas mēr ķus vai rā kiem ga diem. 

Ta gad jaun ajā starp tau tis ka jā si tu āci jā ļo ti sva rī gi iz vēr tēt, kā di ir dro šī bas un mi li tā
rie ris ki un, va do ties pēc tā, no teikt NBS uz de vu mus. Tad pēc mū su valsts fi nan si ālām ie spē jām 
no teikt NBS at tīs tī bas mēr ķus. Bie ži iz skan fakts, ka NBS tiek ie da lī ti 2% no IKP (Iekš ze mes 
kop pro duk ta), bet re āli NBS sa ņem ti kai ap tu ve ni 1,2% no IKP, jo pā rē jā nau da tiek tē rē ta 
Ro bež sar dzei, Lat vi jas ban kas ap sar dzei utt. Vien mēr ir jā ie vē ro līdz svars – eso šais fi nan
sē jums un uz ņem tās sais tī bas vai NBS uz de vu mi. Ne va jag uz ņem ties vai rāk, ne kā var iz pil dīt.

Kā dēļ šo in for mā ci ju ie vie to ju grā ma tā? Uz ska tu, ka sva rī gi ir per so nī gi tik ties ar Lat vi jas sa bied rī bu 
un se viš ķi ar jau nat ni un skol nie kiem, tur klāt, lī dzī gi jau tā ju mi ir bi ju ši arī ci tās sko lās, un tā dē jā di tā ir 
ie spē ja in for mēt par šiem jau tā ju miem pla šā ku cil vē ku lo ku.

Vis pār jau ša jā dar bā gal ve no kārt ir ma ni per so nī gie ma te ri āli un ma nas sub jek tī vās do mas, es mu jau 
vai rāk kārt mi nē jis, ka viss rak stī tais ir mans per so nī gais re dzē jums par NBS iz vei di, at tīs tī bu un trans for
mā ci ju. Es rak stu par sa vu dar bī bu ta jā lai kā un ta jās jo mās, kas sais tī tas ar NBS.

3.2. 2006. gads

2006. ga da 21. jan vā rī bi ja V Spor ta kon gress, kur arī es uz stā jos de ba tēs. Kon gre sa dar bā pie da lī jās gan aiz
sar dzī bas, gan iz glī tī bas un zi nāt nes, gan fi nan šu mi nistrs, da ži Saei mas de pu tā ti, biz nes me ņi un cil vē ki, 
kam ir ie tek me lē mu mu pie ņem ša nā Lat vi jas spor ta dzī vē. 

Es uz stā jos un pa tei cu da žus fak tus: ap mē ram 80% no tiem, kas nāk die nēt NBS, ir ne de rī gi die nes
tam. Ro das jau tā jums: kā da ir Lat vi jas nā kot ne? Otrs fakts par Švei ci – tur kat rā ap dzī vo tā vie tā ir baz nī ca, 
ēs tu ve un šau tu ve. Tre šais fakts at kal no Švei ces – no 6 milj. ie dzī vo tā ju 200 000 cil vē ki ga dā ir no kār to ju ši 
ie skai tes lau ku šau ša nā. Tas skar valsts dro šī bas jau tā ju mus. Švei cē tiek uz ska tīts, ka va ja dzē tu būt lie lā kam 
ie dzī vo tā ju skai tam, kas no kār to ju ši ie skai tes lau ku šau ša nā. Lat vi jā tas bū tu ap mē ram 80 000 cil vē ku, ja 
Lat vi jas ie dzī vo tā ju at tiek sme pret valsts aiz sar dzī bu bū tu lī dzī ga kā Švei cē. 

Aiz sar dzī bas mi nis tri ja mē ģi nā ja ie ro si nāt spe ci āla mi li tā rā iz glī tī bas li ku ma iz strā di un pie ņem ša nu. 
Es bi ju ka te go ris ki pret, un IZM ma ni at bal stī ja. Jaun ais iz glī tī bas li kums vai rā kus ga dus ti ka iz strā dāts un 
sa ska ņots, 2008. ga dā tas bei dzot bi ja ie sniegts Saei mā. Es sa vu vie dok li zi ņo ju arī aiz sar dzī bas mi nis trei.

Ļ. cien. aiz sar dzī bas mi nis trei
Lin dai Mūr nie cei

Par mi li tā rās iz glī tī bas
jau tā ju miem 

Saei ma ir pie ņē mu si la bo ju mus Augst sko lu li ku mā, un tiek ak tī vi ga ta vo ta jaun ā Iz glī tī bas 
li ku ma ver si ja, ku rā tiek de fi nē tas pra sī bas augst sko lām, ta jā skai tā arī NA A. Lat vi jas mi
li tā rās iz glī tī bas sis tē ma jā vei do at bil sto ši Lat vi jas li ku miem un sa ska ņo jot to, pirm kārt, 
ar mū su tu vā ka jiem kai mi ņiem Lie tu vu un Igau ni ju, jo mū su ka ra vī ri tur pi na mā cī ties ko pē jā 
Bal ti jas aiz sar dzī bas ko le džā.

Lo ģis ki bū tu pre ven tī vi veikt vir kni dar bī bu no ve co ju šo nor ma tī vo ak tu pār strā dē:
1.Jā veic mi li tā ro drau du (ris ku) pa dzi ļi nā ta iz pē te, jā pār strā dā VAK (Valsts aiz sar dzī

bas kon cep ci ja) un, pa ma to jo ties uz iz mai ņām dro šī bas vi dē pa sau lē un pār eju uz pro fe si onā lo 
die nes tu, jā pār strā dā NBS li kums.

2. At bil sto ši Lat vi jas eko no mis ka jām ie spē jām mums ir prag ma tis ki jā iz vēr tē sa vas ie spē
jas de vu mā (tā ap jo mā) ES un NA TO mi li tā ra jās dro šī bas struk tū rās. 

3. Nei trā la jās val stīs – Švei cē, So mi jā, Zvied ri jā – aiz sar dzī bas sis tē ma pil da arī nā
ci jas sa lie dē ša nas un audzi nā ša nas uz de vu mus. Ir jā or ga ni zē pa dzi ļi nā ta šīs pie re dzes iz pē te 
un ra ci onā lais jā ņem vē rā, vei do jot Lat vi jas NAP (Na ci onā lo at tīs tī bas plā nu).

4. Gal ve nais vien mēr ir cil vēks, tā dēļ ir jā sa ga ta vo jaun ā mi li tā rās iz glī tī bas kon cep ci ja 
un jā sāk ga ta vot mūs die nu pra sī bām at bil sto šus ka ra vī rus.

Lai plā no tu NA A at tīs tī bu, ir jā no sa ka, cik un kā du spe ci ali tā šu ka ra vī ri ir jā sa ga ta vo 
pa ga diem – vē lams ilg ter mi ņa per spek tī vā. Da ļē ji šie jau tā ju mi ti ka iz ska tī ti 2004. ga dā NA A 
or ga ni zē ta jā kon fe ren cē. Da ži ma te ri āli no šīs kon fe ren ces ir 1. pie li ku mā. Sva rī gi ir iz strā
dāt Lat vi jas ka ra vī ram pro fe si onā las pra sī bas. Sī kāk par šo jau tā ju mu var la sīt 2. pie li ku mā. 

NA A rek to ram nā kas re gu lā ri pār stā vēt NA A Lat vi jā – Rek to ru pa do mē un ci tos Iz glī tī bas 
un zi nāt nes mi nis tri jas pa sā ku mos, ār pus valsts – Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju 
pār stāv ju gads kār tē jās kon fe ren cēs. Tas ļauj NA A pa ma to ti iz strā dāt priekš li ku mus, kur un kā 
ga ta vot NBS va ja dzī gos ka ra vī rus.

Priekšlikumi.
1. Ņe mot vē rā iz mai ņas Augst sko lu li ku mā un Iz glī tī bas li ku ma pro jek tā, jā iz vei do pa sā ku mu 

plāns, lai sa gla bā tu un piln vei do tu mi li tā ro iz glī tī bas sis tē mu. 
2. NA A ir jā ie vieš aka dē mis kie ama ti ar MK no teik to at al go ju ma sis tē mu. 1. pie li ku mā ir 

iz teik ti mi li tā rās iz glī tī bas kon cep ta priekš li ku mi, ku ri ir jā iz vēr tē.
3. Lai eko no mē tu cil vē ku re sur sus, ne pie cie ša mas sko las – Sa ka ru, Va lo du, In struk to ru 

(apakš virs nie ku), Alūk snes – ie kļaut NA A. Pie mē ram, Sa ka ru sko la, kas at ro das NA A te ri to ri jā, 
va rē tu būt NA A sa stā vā kā Sa ka ru ka ted ra, centrs vai sko la, jo pa ras ti augst sko lu sa stā vā ir 
da žā di cen tri, in sti tū ti, sko las. Un NA A arī ir va ja dzī gi pa snie dzē ji, kas pa sniedz sa ka ru 
dis cip lī nas ka ra vī riem – ka de tiem vai virs nie kiem.

1. pie li kums – da ļa no NA A kon fe ren ces ma te ri āliem;
2. pie li kums – raksts no „Tē vi jas sar ga” 2004. ga da de cem bra nu mu ra „Kas ir Na ci onā lo bru

ņo to spē ku ka ra vīrs – virs nieks?”
Ar pa tie su cie ņu,

Dr.ha bil.sc.ing.  K.Krēsliņš
2006.ga da 3.ap rī lī.

Vien lai cī gi vei cu mi li tā ri po li tis kā lī me ņa do ku men tu ana lī zi un iz pē ti gan NA TO val stīs, ie skai tot 
Bal ti jas val stis, gan nei trā la jās val stīs, Zvied ri jā, So mi jā vai Švei cē.

Lat vi jā dar bo jās Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ja (VAK), ka bi ja pie ņem ta 2003. ga dā – pirms Lat vi jas 
uz ņem ša nas NA TO. Mū su kai mi ņi – Lie tu va un Igau ni ja – jau pēc ie stā ša nās NA TO iz strā dā ja un pie ņē ma 
Na ci onā lās mi li tā rās stra tē ģi jas.

Es cen tos veikt šī jau tā ju ma pa dzi ļi nā tu iz pē ti, un tā da ie spē ja bi ja, dis ku tē jot ar NBS pār stāv jiem, kas 
dien ār pus Lat vi jas. Tā dēļ vē lē jos la sīt lek ci ju un tik ties ar Lat vi jas mi li tā ra jiem ata še jiem un pār stāv jiem, 
par ko rak stī ju ana lo gu vēs tu li Ata še ju un pār stāv ju no da ļai.
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Ļ. cien. Re nā tei An cā nei
Ata še ju un pār stāv ju no da ļai

Par ata še ju se mi nā ru
Saei ma ir pie ņē mu si la bo ju mus Augst sko lu li ku mā, un tiek ga ta vo ta Aug stā kās iz glī tī bas li ku ma 

jaun ā ver si ja, ku rā tiek de fi nē tas pra sī bas augst sko lām, arī NA A. Lat vi jas mi li tā rās iz glī tī bas 
sis tē ma jā vei do at bil sto ši Lat vi jas li ku miem un sa ska ņo jot to ar mū su tu vā ka jiem kai mi ņiem: Lie
tu vu un Igau ni ju, jo mū su ka ra vī ri tur pi na mā cī ties ko pē jā Bal ti jas aiz sar dzī bas ko le džā.

Lo ģis ki bū tu pre ven tī vi veikt vir kni dar bī bu no ve co ju šo nor ma tī vo ak tu pār strā dē:
1.Jā veic mi li tā ro drau du (ris ku) pa dzi ļi nā ta iz pē te, jā pār strā dā VAK un, pa ma to jo ties uz 

iz mai ņām dro šī bas vi dē pa sau lē un pār eju uz pro fe si onā lo die nes tu, jā pār strā dā NBS li kums.
2. At bil sto ši Lat vi jas eko no mis ka jām ie spē jām mums ir prag ma tis ki jā iz vēr tē sa vas ie spē

jas ie gul dī ju mā (tā ap jo mā) ES un NA TO mi li tā ra jās dro šī bas struk tū rās. 
3. Nei trā la jās val stīs – Švei cē, So mi jā, Zvied ri jā – aiz sar dzī bas sis tē ma pil da arī nā ci

jas sa lie dē ša nas un audzi nā ša nas uz de vu mus. Ir jā or ga ni zē pa dzi ļi nā ta šīs pie re dzes iz pē te un 
ra ci onā lais jā ņem vē rā, vei do jot un pil dot Lat vi jas NAP (Na ci onā lo at tīs tī bas plā nu).

4. Cen trā vien mēr ir cil vēks, tā dēļ ir jā sa ga ta vo jaun ā mi li tā rās iz glī tī bas kon cep ci ja 
un jā sāk ga ta vot mūs die nu pra sī bām at bil sto šus ka ra vī rus.

Priekš li ku mi. 1. Es gri bē tu tik ties ar mū su pār stāv jiem un sniegt vi ņiem pre zen tā ci ju 
„Valsts dro šī ba un aiz sar dzī ba” vai „Kā diem būt Lat vi jas NBS?” (Ja in te re sē – man ir sa ga ta
vo ta pre zen tā ci ja arī par te ma tu „Mi li tā rās iz glī tī bas pa mat no stād nes.”)

2. Gri bē tu no vi ņiem sa ņemt ko men tā rus un uz zi nāt, kā šie jau tā ju mi tiek ri si nā ti ci tās 
val stīs.

1. pie li kums – vie nas pre zen tā ci jas ma te ri āli
Ar pa tie su cie ņu, Dr.ha bil.sc.ing. K. Krēs liņš

Es kri ti zē ju, ka Lat vi jai nav jaun as VAK un ne tiek pil dīts Na ci onā lais dro šī bas li kums (NDL), kas no tei ca, 
ka jaun ajai val dī bai sep ti ņu mē ne šu lai kā pēc val dī bas ap stip ri nā ša nas ir jā pār strā dā VAK. Iz tei cu arī sa vu 
pār lie cī bu, ka li ku mi ir jā pil da vai jā mai na. Ti ka mai nīts NDL, un ta gad VAK ir jā mai na rei zi četr os ga dos.

Vien lai cī gi ga ta vo ju Lat vi jas valsts mi li tā rās stra tē ģi jas pro jek tu. Lai ap spries tu šos sva rī gos Lat vi jas 
NBS jau tā ju mus, uz sā ku se mi nā ra or ga ni zē ša nu NA A. Lai ne po li ti zē tu šo jau tā ju mu, jo 2006. ga da ru de nī 
bi ja Saei mas vē lē ša nas, se mi nā ru or ga ni zē ju kā Džor dža Mar ša la cen tra bied rī bas Lat vi jā pre zi dents. Ti ka 
iz sū tī ti ie lū gu mi.

God. ko lē ģi, Džor dža Mar ša la cen tra ab sol ven ti, ak tī vie Lat vi jas pil so ņi!

At bil sto ši 2006. ga dā 6. jū ni jā Džor dža Mar ša la cen tra Lat vi jas bied rī bas kop sa pul cē lem
ta jam, 2006. ga da 16. sep tem brī tiek plā nots se mi nārs

„Dro šī bas iz ai ci nā ju mi un NA TO 21.gad sim tā”
Se mi nā ra tē ma ir ļo ti pla ša un pa gai dām ne tiek sa šau ri nā ta, jo valsts dro šī ba ie tver gan drīz 

vi su mi nis tri ju ak ti vi tā tes. Sa ņe mot Jū su priekš li ku mus par plā no ta jām pre zen tā ci jām, tiks pre ci
zē tas dis ku si ju tē mas. Ka ra vī rus gal ve no kārt in te re sē vi ņu vie ta un no zī me valsts dro šī bas sis tē mā.

Lai at bil dē tu uz jau tā ju mu „Kā diem būt Lat vi jas Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem”, pirm
kārt, ir jā sa prot jē dzie nu “dro šī ba” un “aiz sar dzī ba” ko pī gais un at šķi rī gais. Otr kārt, ir 
jā zi na dro šī bas sis tē mas iz vei des prin ci pi un NBS vie ta un no zī me valsts dro šī bas sis tē mā. 
Tam ir lo ģisks pa mats, jo arī NA TO daž reiz tiek dē vē ta par aiz sar dzī bas, daž reiz par dro šī
bas or ga ni zā ci ju. Pre cī zi tas nav for mu lēts arī mū su Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci jā (VAK).

Valsts dro šī bas jau tā ju mi skar kat ru Lat vi jas ie dzī vo tā ju, un jā pa nāk sa bied rī bas sa prat ne, 
ka aiz sar dzī bas struk tū ras ir da ļa no dro šī bas struk tū rām. Aiz sar dzī bas struk tū rām ir jā no sa ka, 
no kā un kas jā aiz sar gā, bet dro šī bas struk tū ras vei do cil vē kiem dro šu dzī ves un dar bī bas vi di.

Kā di būs Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki nā kot nē? Lo ģis ki bū tu, ja vis pirms tik tu 
ana li zē ti drau di valsts dro šī bai, jo tas ir Na ci onā lās dro šī bas stra tē ģi jas vai kon cep ci jas 
iz strā des pa mats. Mi li tā rie drau di vai ris ki ir da ļa no drau diem vai ris kiem valsts dro šī
bai. Tas sa vu kārt ir pa mats Na ci onā lās mi li tā rās stra tē ģi jas (NMS) iz strā dei: NMS no sa ka NBS 

ne pie cie ša mās mi li tā rās spē jas un uz de vu mus. Sa ska ņā ar NMS iz strā dā tais Na ci onā lo bru ņo to 
spē ku li kums ir ju ri dis ka bā ze NBS iz vei dei un at tīs tī bai.

Se mi nā rā plā no pie da lī ties Lat vi jas Re zer ves virs nie ku aso ci āci ja (LRVA), kas 2007. ga dā 
Lat vi jā or ga ni zēs Ali an ses Re zer ves virs nie ku kon fe de rā ci jas (CI OR), Ali an ses Me di cī nas re
zer ves virs nie ku kon fe de rā ci jas (CI OMR) un Na ci onā lo re zer ves spē ku kon fe de rā ci ju (NRFC) kon
gre su, kur Ju ris Dal biņš būs kon gre sa priekš sē dē tājs, Lat vi jas aiz sar dzī bas spē ku ap vie nī ba 
(LA SA) un ci tas ka ra vī ru ne val stis kās or ga ni zā ci jas.

Saei mas Na ci onā lās dro šī bas ko mi si jas priekš sē dē tājs In du lis Em sis ir pie kri tis būt šī 
se mi nā ra va dī tājs. Aiz sar dzī bas mi nistrs un par la men tā rais sek re tārs kon cep tu āli ir pie kri tu
ši pie da lī ties un sniegt pre zen tā ci jas. Plā nots uz ai ci nāt IeM pār stāv jus un ci tas ar dro šī bas 
jau tā ju miem sais tī tas or ga ni zā ci jas. Ci tu val stu pār stāv ji ir iz tei ku ši vēl mi pie da lī ties 
se mi nā rā, bet sā ku mā va ja dzē tu pār ru nāt šos jau tā ju mus sa vā star pā.

Lū gums ie priekš in for mēt par da lī bu se mi nā rā un iz teikt sa vus priekš li ku mus par jau tā ju
miem, kas bū tu jā ie kļauj se mi nā ra dar ba kār tī bā.

Līdz 30.augus tam tiks sa ga ta vo ta se mi nā ra dar ba kār tī ba ar zi ņo ju mu no sau ku miem un iz
sū tī ta se mi nā ra da līb nie kiem, kas būs pie tei ku šies, kā arī pre ses pār stāv jiem ar aici nā ju mu 
pie da lī ties se mi nā rā. Se mi nā rā tiks pre zen tēts Lat vi jas Mi li tā rās stra tē ģi jas pro jekts.

Zi ņo ju mus, kas ne tiks ie kļau ti dar ba kār tī bā, pa vai ros un iz sniegs se mi nā ra da līb nie kiem. 
Lū gums pie tei ku mu par da lī bu se mi nā rā, zi ņo ju ma no sau ku mu ar īsu sa tu ra iz klās tu, ja ir 

vēl me uz stā ties se mi nā rā, un ci tus sa vus priekš li ku mus sa ka rā ar se mi nā ru sū tīt uz ma nu e–pa
sta ad re si karliskreslins@inbox.lv līdz š.g. 15.augus tam.

Se mi nā rā uz stā jās Saei mas Na ci onā lās dro šī bas ko mi si jas priekš sē dē tājs In du lis Em sis ar zi ņo ju mu4 
„Lat vi jas dro šī ba pēc ie stā ša nās NA TO un Eiro pas Sa vie nī bā.” Ša jā se mi nā rā es pre zen tē ju Lat vi jas Re pub
li kas mi li tā rās stra tē ģi jas pro jek tu5, ku ru pats bi ju iz strā dā jis. Tad uz stā jās aka dē mi ķis Tā lavs Jun dzis, kas 
ana li zē ja gal ve nos dro šī bas ris kus mūs die nu glo ba li zē ta jā pa sau lē.

Vi ņa zi ņo jums sā kās ar vār diem6: „Ar lie lu bau du klau sī jos šo die nas pir mos di vus zi ņo ju mus. Pār ņem pa tī
ka ma sa jū ta, cik tā lu mēs esam spē ju ši at tīs tī ties mū su iz prat nē par starp tau tis ko un na ci onā lo dro šī bu. Šie di vi 
augst a lī me ņa zi ņo ju mi ļo ti la bi pa rā da tos pro ce sus, kas no tiek pa sau lē. Pa tie sī bā pēc šo zi ņo ju mu no klau sī ša
nās vairs nav īs ti ko pie bilst. Tie bi ja iz ci li. Ar prie ku gri bē tu tos re dzēt Mi li tā ra jā Ap ska tā pil nā at re fe rē ju mā.”

Tāds aka dē mi ķa un bi ju šā aiz sar dzī bas mi nis tra pa da rī tā dar ba vēr tē jums ir man per so nī gi ļo ti bū tisks. Tā lāk 
zi ņo ja NBS ko man die ris Ju ris Mak la kovs: „Kā dam jā būt Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku ka ra vī ram?7”

Bi ja dau dzi ci ti in te re san ti re fe rā ti. Re fe rē ja gan bi ju šais Iekš lie tu mi nistrs Jā nis Ādam sons, gan ģe ne rā lis Liel
juk sis, gan bi ju šais SAB va do šais dar bi nieks, ASV ar mi jas at va ļi nā tais pul ve dis Gun dars Zaļ kans, gan Val dis Jur ge
lāns, Ēvalds Stu pišs un ci ti. Gan drīz vis i zi ņo ju mi vē lāk ti ka pub li cē ti žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats”.

Bi ju uz ai ci nā jis plaš sa zi ņas lī dzek ļu pār stāv jus pie da lī ties se mi nā rā, lai vē lāk par ru nā to in for mē tu sa bied rī bu. 
Se mi nā ra die nā AM Āda žos or ga ni zē ja plaš sa zi ņas lī dzek ļu pār stāv jiem spe ci ālu pa sā ku mu ar ie spē jām ap ska tīt ka
ra vī ru eki pē ju mu, paš iem iz mē ģi nāt ie ro čus un ci tus at rak tī vus pa sā ku mus. Tā dēļ par se mi nā rā ru nā to sa bied rī ba 
ti ka maz in for mē ta un se mi nā ra in for mā ci ja ne ti ka pla ši iz pla tī ta. Diem žēl dis ku si jas sa bied rī bā par valsts dro šī bas 
un mi li tā ro stra tē ģi ju ne ti ka at bal stī tas ne 2006. ga dā, ne ta gad, 2012. ga dā. 

LATVIJASREPUBLIKASMILITĀRĀSTRATĒĢIJA

Pro jek tā ir strī dī gas lie tas. Pirm kārt, vai do ku men tu saukt par stra tē ģi ju vai kon cep ci
ju. Lie lā kā da ļa NA TO val stu iz strā dā Valsts vai Na ci onā lo stra tē ģi ju gan dro šī bas, gan mi
li tā ra jā jo mā. Otr kārt, vai lie tot tei cie nu po li tis ki mi li tā rās am bī ci jas, kā to, pie mē ram, 
lie to Če hi ja sa vā stra tē ģi jā (CR Po li ti cal – Military Am bi ti ons) un ES „Eiro pas aiz sar dzī bas 

4	 	 	 In	du	lis	Em	sis.	Lat	vi	jas	 dro	šī	ba	 pēc	 ie	stā	ša	nās	NA	TO	un	Eiro	pas	Sa	vie	nī	bā.	Mi li tā rais Ap skats,	 	 2006,	 16.09.,	Nr.1	
(121),13.-6.lpp.
5   Kārlis Krēsliņš. Latvijas Militārā stratēģija. Militārais Apskats, 2006, 16.09., Nr.1 (121), 7.16.lpp.
6   Tālavs Jundzis. Galvenie drošības riski mūsdienu globalizētajā pasaulē. Militārais Apskats, 2006, 16.09., Nr.1 (121), 17.lpp.
7   Juris Maklakovs. Kādam būt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīram? Militārais Apskats, 2006, 16.09.,  Nr.1 (121, 21.24..lpp.
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priekš li kums Bal ta jai grā ma tai”, vai lie tot ap zī mē ju mu mi li tā ri po li tis kie mēr ķi. Treš kārt, 
in struk tors vai apakš virs nieks. Ka ra vī riem nav ie tei cams lie tot vār dus ar du bul to no zī mi, jo 
in struk tors ir pēc bū tī bas (tas var būt gan ci vi lais, gan ģe ne rā lis) un pēc pa kā pes. Dro ši 
vien, ka ir daudz ci tu strī dī gu vie tu un lie tu.  

Pro jekts ne pre ten dē uz do ku men ta pre cī zu at bil stī bu lat vie šu va lo das un ju ri dis ka jām pra
sī bām, bet šeit ir iz teik ta ver si ja ap sprie ša nai, lai sa bied rī bā uz sāk tu dis ku si jas par valsts 
dro šī bas jau tā ju miem un, pa ma to jo ties uz Rī gas NA TO augst lī me ņa ap sprie des ofi ci āla jiem do ku
men tiem un sa bied rī bas vie dok li, jaun ā Saei ma iz strā dā tu dro šī bas un aiz sar dzī bas po li ti kas 
do ku men tus un pie ņem tu at tie cī gus li ku mus. 

Pro jek tā prak tis ki nav kvan ti ta tī vo lie lu mu: mi li tā rā bu dže ta lie lums, NBS skait lis kais sa stāvs, 
NBS vie nī bu skait lis kais sa stāvs starp tau tis ka jās ope rā ci jās utt., jo man ne bi ja tā du piln va ru.

SATURS
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IEVADS

Lat vi jas Re pub li kas Mi li tā rās stra tē ģi jas (turp māk – stra tē ģi ja) mēr ķis ir no teikt Lat vi
jas aiz sar dzī bas sis tē mas at tīs tī bas prin ci pus pēc ie stā ša nās NA TO un Eiro pas Sa vie nī bā (ES), 
kā arī vei dus, kā dos iz man tot Lat vi jas Na ci onā los bru ņo tos spē kus, lai mie ra, krī zes un ka ra 
lai kā īs te no tu valsts dro šī bas un aiz sar dzī bas po li ti kas mēr ķus. Šī stra tē ģi ja ir iz strā dā ta, 
iz man to jot NA TO stra tē ģis ko kon cep ci ju un 2003. ga da Eiro pas Sa vie nī bas dro šī bas stra tē ģi ju, 
un tā aiz stāj 2003. ga da Lat vi jas Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ju.

Ņe mot vē rā pār mai ņas dro šī bas vi dē, no tām iz rie to šos ris kus un drau dus, kā arī se ko jot 
NA TO stra tē ģis ka jai kon cep ci jai, šī stra tē ģi ja no sa ka Lat vi jas mi li tā ri po li tis kos mēr ķus un 
to īs te no ša nai va ja dzī gos pa sā ku mus (stra tē ģis ko kon cep ci ju), kā arī Na ci onā lo bru ņo to spē ku 
fun kci jas, mi li tā rās spē jas un mi li tā rās plā no ša nas pa mat no stād nes.

A.DROŠĪBASVIDE

1. Eiro at lan tis kā in teg rā ci ja. 21.  gad sim ta sā ku mā starp tau tis ka jai sa bied rī bai ir ne 
ti kai jaun i ris ki un drau di, bet tā ir ie gu vu si arī ie spē jas vei dot go dī gu un dro šu vi di. 
Lat vi jas un ci tu Cen trā lās un Austrum ei ro pas val stu da lī ba NA TO, kā arī Eiro pas Sa vie nī bā 
vei ci na sta bi li tā ti un dro šī bu Eiro pā. Turp mā kai Eiro at lan tis ka jai in teg rā ci jai ir sva rī ga 
no zī me Lat vi jas ilg ter mi ņa dro šī bā.

1.1. Pē dē jā des mit ga dē NA TO ir veik smī gi un elas tī gi pie mē ro ju sies jaun ajai dro šī bas vi
dei, šī or ga ni zā ci ja ir no stip ri nā ju sies un pa pla ši nā ju sies. Lat vi jas Re pub li ka ir kļu vu si par 
Zie meļ at lan ti jas ali an ses da līb val sti vēs tu ris ki no zī mī gā brī dī. NA TO sva rī gā kais uz de vums 
ir ko lek tī vā aiz sar dzī ba, to mēr ir pa lie li nā ju sies arī NA TO no zī me starp tau tis kās dro šī bas 
vei ci nā ša nā ār pus ali an ses ro be žām. NA TO jaun ā lo ma vairs nav sais tā ma ti kai ar tra di ci onā lo 
mi li tā ro uz de vu mu – aiz sar gāt ali an ses te ri to ri ju. Kopš 1991. ga da krī zes pār val dī ša nas sis
tē mas iz vei de un piln vei do ša na kļu vu si par gal ve no NA TO mēr ķi. NA TO ie sais tās Eiro at lan tis kās 
Par tne rī bas pa do mes dar bā, prog ram mā „Part ner at tie cī bas mie ram”, uz la bo at tie cī bas ar Krie
vi ju un Uk rai nu, kā arī vei ci na Vi dus jū ras val stu di alo gu.

1.2. Jaun ā dro šī bas vi de, kā arī jaun ie NA TO uz de vu mi ir vei ci nā ju ši ali an ses trans for mā ci ju. 
Ņe mot vē rā jaun os iz ai ci nā ju mus, un, lai sa snieg tu lie lā ku dar bī bas efek ti vi tā ti, tiek sa ma zi nā ta 
NA TO ko man dva dī bas struk tū ra, kā arī res truk tu ri zē ti NA TO da līb val stu bru ņo tie spē ki tā, lai uz
svars tik tu likts uz to spē jām un re ak ci jas lai ku, ne vis dau dzu mu un te ri to ri ālo aiz sar dzī bu. NA
TO da līb val stis pār vei do sa vas ar mi jas par mo der niem un sa vie to ja miem bru ņo tiem spē kiem, kas spēj 
pie da lī ties jeb kā dās ope rā ci jās, arī augst as in ten si tā tes ope rā ci jās ār pus ali an ses te ri to ri jas.

1.3. Eiro pas Sa vie nī bas pa pla ši nā ša nās, ie kļau jot des mit jaun as Cen trāl ei ro pas un Austrum
ei ro pas val stis, arī ir de vu si ie gul dī ju mu Eiro at lan tis kās zo nas sta bi li tā tes no stip ri nā ša
nā. Eiro pas dro šī bas un aiz sar dzī bas po li ti ka, kas paš reiz tiek iz strā dā ta, no dro ši na la bā ku 
Eiro pas Sa vie nī bas ie gul dī ju mu starp tau tis kās sta bi li tā tes stip ri nā ša nā.

2. Re ģi onā lo un glo bā lo sta bi li tā ti po zi tī vi ie tek mē arī re ģi onā lie fo ru mi un daudz pu sē jie 
pro jek ti. Cie ša sa dar bī ba aiz sar dzī bas jo mā ar Zie me ļu un Bal ti jas val stīm vei ci na da žā du starp
tau tis ko dro šī bas or ga ni zā ci ju dar bī bas la bā ku ko or di nā ci ju. Veik smī go Zie meļ ei ro pas re ģi onā lās 
sa dar bī bas pie re dzi ES val stis iz man to, at tīs tot at tie cī bas ar tā diem tā lā kiem re ģi oniem kā Dien
vid kau kā za un Cen trā lā zi jas val stis, tā dē jā di at bal stot sta bi li tā tes no stip ri nā ša nos ša jā re ģi onā.

Pla šā ka Tu vo Aus tru mu ini ci atī vas un Vi dus jū ras di alo ga at tīs tī ba ir no zī mīgs fak tors, no
stip ri not starp re ģi onā lo sa dar bī bu, kā arī cī ņu pret jaun iem iz ai ci nā ju miem, ris ku un drau diem.

3. Ris ku un drau du no vēr tē jums. Starp tau tis kās dro šī bas ten den ces vēl jo pro jām ir pret ru
nī gas. Da žos re ģi onos ri si nās kon flik ti vai to ie spē ja mī ba ir ļo ti augst a. Dau dzos pa sau les 
re ģi onos ar vien pa lie li nās bīs ta mī bas pa kā pe, ku ru ra da ne tra di ci onā li drau di, pie aug arī to 
ga dī ju mu skaits, kad iz man to bru ņo tos spē kus. Te ro ris tu uz bru ku mi vi sā pa sau lē skaid ri pa rā da, 
ka ne vie na valsts nav pil nī bā pa sar gā ta no starp tau tis kā te ro ris ma drau diem. Ir pa lie li nā ju
sies ie spē ja, ka te ro ris tu gru pas vai val stis, ku ras ir sais tī tas ar šīm gru pām, var ie gūt 
ma su iz nī ci nā ša nas ie ro čus. Ta gad ar vien bie žāk sa ska ra mies ar pro blē mām, ku ras ra da ne vien
lī dzīgs lab klā jī bas lī me nis, ra di kā las ideo lo ģi jas, rūp nie cis kas ka tas tro fas un da bas ka ta
kliz mas. Ne rau go ties uz to, ka Lat vi ja ne uz ska ta ne vie nu val sti par sa vu ie naid nie ku un mi li
tā ro drau du ie spē ja mī ba Lat vi jai ir ļo ti ma za, pa lie li nās ne tra di ci onā lo drau du ie spē ja mī ba.

3.1. Pa ras tie (kon ven ci onā lie) mi li tā rie drau di. Paš laik Lat vi jai nav tie šu mi li tā ru 
drau du. To mēr vēl jo pro jām ir dau dzas val stis, ku rās nav pil nī bā no di bi nā ta de mo krā tis ka kon
sti tu ci onā la kār tī ba un ku rām ir sa lī dzi no ši liels bru ņo to spē ku skait lis kais sa stāvs, tā pēc 
mi li tā ru drau du ie spē ja mī ba sa gla bā jas arī nā kot nē.

3.2. Pro vo kā ci jas, mi li tā rā spē ka de mon strē ša na un tā lie to ša nas drau di. Lat vi ja sa gla bā 
drau dzī gas at tie cī bas ar vi sām kai miņ val stīm un cen šas ne ap zi nā ti, ne arī ar ne jau šām dar
bī bām ne ra dīt ie mes lu starp tau tis kam kon flik tam. Lat vi jai nav pre ten zi ju pret kai miņ val stīs 
no tie ko šām mi li tā ra jām mā cī bām vai ci tiem mi li tā riem pa sā ku miem, to mēr tā se ko līdz i vi sām 
tu vā ka jā ap kār tnē no tie ko ša jām mi li tā ra jām dar bī bām, lai iz vai rī tos no ie spē ja mo drau du kļū
dai nas no teik ša nas. Pro vo kā ci ju, mi li tā ro spē ku iz rā dī ša nas un drau du lie tot spē ku pret Lat
vi ju ie spē ja mī ba vi dē jā un il gā kā lai ka pos mā sa gla bā jas.

 3.3. Re ģi onā lie kon flik ti. Ali an sei ir ro be ža ar da žiem ne sta bi liem re ģi oniem, ku ros 
ri si nās iek šē jie kon flik ti, ko iz rai sa po li tis kas, et nis kas vai re li ģis kas dom star pī bas. Ir 
ie spē ja, ka šīs val stis var zau dēt kon tro li pār ta jās no tie ko ša jiem kon flik tiem un tie var 
iz ples ties ār pus šo re ģi onu ro be žām. Ne sta bi lā si tu āci ja ša jos re ģi onos var ie tek mēt ne ti kai 
si tu āci ju kai miņ val stīs, bet arī NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas val stīs, arī Lat vi jā. NA TO un ci tu 
in sti tū ci ju pa stā vī gi īs te no ta jiem krī zes no vēr ša nas un pār rau dzī bas pa sā ku miem ir jā sa ma zi na 
re ģi onā lo kon flik tu iz ple ša nās drau di.

3.4. Te ro risms. Te ro risms ra da no piet nus drau dus gan starp tau tis kās sa bied rī bas, gan arī 
ali an ses, Eiro pas Sa vie nī bas un Lat vi jas dro šī bai. Lat vi jai šim drau du vei dam ir vai rāk ār
ējs ne kā iek šējs rak sturs, jo iek šē jā si tu āci ja nav lab vē lī ga iek šē jā te ro ris tu tīk la iz vei
dei. Lat vi ja var kļūt par starp tau tis kā te ro ris ma po ten ci ālu mēr ķi vai tran zīt val sti te ro ra 
ak tam pret kā du ci tu val sti. Lat vi jas pil so ņi ār val stīs un Lat vi jas ka ra vī ri, kas pie da lās 
starp tau tis ka jās mi si jās, arī var kļūt par te ro ris tu uz bru ku ma upu riem. Tā kā pa sau lē ar vien 
pie aug te ro ris ma drau di, ie spē ja, ka pret Lat vi ju vai tās pil so ņiem var or ga ni zēt te ro ris tu 
uz bru ku mu, vēl jo pro jām ir ak tu āla, un nā kot nē tā var pa lie li nā ties.

3.5. Ma su iz nī ci nā ša nas ie ro ču (MI I) iz pla tī ša na. Ar vien pie aug to val stu skaits, ku ras vē las 
iz ga ta vot vai ie gūt ko dol ie ro čus. Vēl no piet nā kus drau dus ra da ko dol ma te ri ālu, kā arī ķī mis ko un 
bio lo ģis ko ma te ri ālu, kas ir iz man to ja mi ie ro ču ra žo ša nā, ne zi nā mi īpaš nie ki. Ņe mot vē rā, ka ar
vien pie aug to val stu skaits, ku rām ir ma su iz nī ci nā ša nas ie ro či, kā arī to, ka te ro ris tiem pa lie
li nās ie spē jas šos ie ro čus ie gūt, po ten ci ālie drau di Lat vi jai un tās sa bied ro ta jiem ne ma zi nā sies.

ASV mi li tā ra jā stra tē ģi jā ir iz man tots jauns mi li tā ri po li tisks ter mins Mas vei da ie dar bī bas 
ie ro či, kas ie kļau ti ko pā ar MI I. Tie ir elek tro mag nē tis kie im pul sa ie ro či, liel jau das mikro viļ ņu, 
kā arī ci ti asi met ris ki ie ro či. Par asi met ri jas pie mē ru tiek mi nēts ki ber nē tisks uz bru kums in for
ma tī va jos tīk los, kam va rē tu būt daudz no piet nā kas eko no mis kas un psiho lo ģis kas se kas, ne kā lie
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to jot pret tiem tra di ci onā los ie ro ču vei dus. Se ci nā jums: in for mā ci jas tel pa ir ie ņē mu si sa vu vie tu 
bla kus sau sze mes, jū ras, gai sa un kos mis ka jai tel pai, ku rā tiek plā no ta vai no tiek ka ra dar bī ba.

3.6. Ār val stu iz lūk die nes tu dar bī bas. Ne rau go ties uz to, ka jaun ā dro šī bas vi de ir ie vē
ro ja mi sa ma zi nā ju si mi li tā ru kon flik tu drau dus, bīs ta mī ba, ko ra da nai dī gi no ska ņo to ār val stu 
iz lūk die nes tu dar bī bas, ir ie vē ro ja ma, un nā kot nē tā ne ma zi nā sies.

3.7. Rūp nie cis kie ne ga dī ju mi un eko lo ģis kās ka tas tro fas. Lai gan šie nav mi li tā ri drau di, 
tie var ap drau dēt valsts ie dzī vo tā jus, to lab klā jī bu un ra dīt no piet nas se kas gan Lat vi jai, 
gan arī vis am re ģi onam. Šo drau du ie spē ja mī ba nav pro gno zē ja ma.

3.8. Ne kon tro lē ta mig rā ci ja. Re ģi onā lā ne sta bi li tā te var ra dīt ne kon tro lē tu mig rā ci ju, 
kad bries mās eso šie cil vē ki mē ģi na iz bēgt no var dar bī bas vai arī mek lē la bā kus dzī ves ap stāk
ļus. Lat vi jai ne kon tro lē tas mig rā ci jas drau di ir sa mē rā zem i, bet tie var pa aug sti nā ties, ja 
kai miņ val stīs un tu vā ka jā re ģi onā ir ne sta bi la so ci ālā un eko no mis kā si tu āci ja.

3.9. Se ci nā ju mi. Iz ai ci nā ju mi, ris ki un drau di Lat vi jai, kā arī tās sa bied ro ta jiem ir 
di na mis ki, bie ži ne no teik ti un daž reiz ne prog no zē ja mi. To mēr ir ie spē jams pa re dzēt Lat vi jas 
dro šī bas po li ti kas ie tek mi uz valsts in te re sēm tu vā ka jā nā kot nē. Lai arī bru ņo tu kon flik tu 
ie spē ja mī ba ir ļo ti ma za, Lat vi jas Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem sa dar bī bā ar NA TO spē
kiem ir jā no dro ši na res pekts un aiz sar dzī ba no po ten ci ālās ag re si jas, pro vo kā ci jām un drau diem 
lie tot spē ku pret Lat vi ju un NA TO val stīm. Kā NA TO da līb val stij Lat vi jai ir no stā ja, ka drau di 
pret ali an si vai kā du no tās val stīm ir uz ska tā mi arī par drau diem pret Lat vi ju. Lat vi jai ir 
jā būt ga ta vai at bil dēt uz ris ku vai drau diem, kas sais tās ar te ro ris mu, ma su iz nī ci nā ša nas 
ie ro čiem, ne kon tro lē tu mig rā ci ju, nai dī gi no ska ņo tām ār val stu iz lūk die nes tu dar bī bām, kā arī 
ci tiem fak to riem, kas var ie tek mēt valsts dro šī bu un lab klā jī bu.

 
B.LATVIJASREPUBLIKASMILITĀRIPOLITISKIEMĒRĶI

4. Valsts dro šī bas in te re ses. Lat vi jas Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem ir sva rī ga no
zī me Na ci onā lās dro šī bas ga ran tē ša nā, ku rā ie tilpst šā das jo mas:

a)	 Lat vi jas Re pub li kas su ve re ni tā te un te ri to ri ālā ne da lā mī ba;
b) re ģi onā lā un glo bā lā sta bi li tā te;
c) miers un lab klā jī ba val stī.

5. Mi li tā rie uz de vu mi. Lai īs te no tu valsts dro šī bas in te re ses, Lat vi jas Na ci onā lie bru
ņo tie spē ki pil da šā dus uz de vu mus:

5.1. no dro ši na Lat vi jas Re pub li kas su ve re ni tā ti un te ri to ri ālo ne da lā mī bu:
a) sa dar bī bā ar sa bied ro ta jiem at tīs ta ie vē ro ja mas valsts aiz sar dzī bas spē jas;
b) mie ra lai kā no dro ši na valsts sau sze mes te ri to ri jas, jū ras ak va to ri jas un gai sa tel pas 

kon tro li un ne aiz ska ra mī bu;
c) ie bru ku ma ga dī ju mā aiz sar gās Lat vi jas su ve re ni tā ti, te ri to ri ju, te ri to ri ālos ūde ņus un gai

sa tel pu, sa dar bī bā ar NA TO sa bied ro ta jiem dos pret trie cie nu jeb ku rai mi li tā rai ag re si jai;
5.2. pa līdz sa gla bāt re ģi onā lo un glo bā lo sta bi li tā ti:
a) no dro ši na ko lek tī vo aiz sar dzī bu – sais tī bas, ku ras Lat vi ja ir uz ņē mu sies;
b) pie da lās NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas vai ANO va dī ta jās starp tau tis ka jās ope rā ci jās, kā 

arī īpa šās koa lī ci jās, kas īs te no šo or ga ni zā ci ju mēr ķus;
c) pie da lās dro šī bas un aiz sar dzī bas pa sā ku mos, kā arī ie ro ču kon tro lē;
d) dod ie gul dī ju mu valsts un sa bied ro to dro šī bas no dro ši nā ša nā, at bil dot uz te ro ris ma un 

ma su iz nī ci nā ša nas ie ro ču iz pla tī ša nas drau diem;
5.3. rū pē jas par mie ru un lab klā jī bu val stī:
a) pie da lās ār val stu iz lūk die nes tu dar bī bu nei tra li zē ša nā un no dro ši na kla si fi cē tās in

for mā ci jas aiz sar dzī bu;
b) sniedz pa lī dzī bu valsts un paš val dī bu va ras ie stā dēm, at bil dot uz ne mi li tā riem un te

ro ris ma uz bru ku mu drau diem.

C.STRATĒĢISKĀKONCEPCIJA

6. Lat vi jas mi li tā rās stra tē ģi jas pa ma tā ir šā di prin ci pi un Zie meļ at lan ti jas lī gu ma ga ran ti jas:
a) NA TO val stis at ri si na vi sus strī dus, iz man to jot po li tis kos ri si nā ju mus;
b) NA TO val stīm ir jā būt ga ta vām at tīs tīt in di vi du ālās un ko lek tī vās aiz sar dzī bas spē jas;
c) bru ņots uz bru kums vie nai vai vai rā kām NA TO val stīm ir uz ska tāms par uz bru ku mu vi sām 

NA TO val stīm, un tam aiz sar dzī bas no lū kos tiek dots pret trie ciens sa ska ņā ar ANO Har
tas 51. pan tu.

7. Lat vi jas mi li tā rā stra tē ģi ja, vei do jot NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas bru ņo tos spē kus, ie
tver arī šā dus prin ci pus:

a) vis i bru ņo tie spē ki ir uz ti cī gi šīm abām or ga ni zā ci jām;
b) no tiek spē ku un ope rā ci ju pa pil du plā no ša na;
c) lē mu mu pie ņem ša nas pro cess par spē ku iz man to ša nu un ope rā ci jām ir ko or di nēts. Vie nī gi Eiro pas 

Sa vie nī bas un NA TO ap vie no tie cen tie ni var stip ri nāt Eiro at lan tis kās kop ie nas spē jas elas
tī gi re aģēt uz starp tau tis kām krī zēm un dot at bil des re ak ci ju iz ai ci nā ju miem un drau diem.

8. Lat vi jas aiz sar dzī bas sis tē mas at tīs tī bas prin ci pi:
8.1. ie vē ro ja mas mi li tā rās spē jas un ko lek tī vā aiz sar dzī ba. Mi li tā ro spē ju mēr ķis ir pār

lie ci nāt po ten ci ālos ag re so rus, ka tiem būs jā sa sto pas ne ti kai ar Lat vi jas Na ci onā la jiem 
bru ņo ta jiem spē kiem, bet arī ar to sa bied ro ta jiem,– tas ne sīs ie vē ro ju mus zau dē ju mus un ne
būs sa mē ro jams ar ie gū to re zul tā tu. Spē cī ga NA TO ir vis no zī mī gā kais fak tors, lai no dro ši nā tu 
efek tī vas mi li tā rās spē jas. Ņe mot vē rā sa bied ro to spē jas un va ja dzī bas, Lat vi jas Na ci onā lie 
bru ņo tie spē ki ga ta vo jas pie da lī ties ko pī gās mi li tā rās ope rā ci jās;

8.2. efek tī va na ci onā lās krī zes pār rau dzī bas sis tē ma. Na ci onā lā krī zes pār rau dzī bas sis
tē ma no dro ši nās ātr u un lai kus lē mu mu pie ņem ša nu par Na ci onā lo bru ņo to spē ku iz man to ju mu, 
pa ma to jo ties uz ie priekš pa re dzē tiem no tei ku miem un pro ce dū rām. Krī zes pār rau dzī bas sis tē ma 
no dro ši nās pa stā vī gu un ne pār trauk tu kon tak tu ar NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas val stu krī zes 
pār rau dzī bas sis tē mām. Drau dus un to īs te no ša nas ie spē ja mī bu no vēr tēs, pa ma to jo ties uz iz lū
ko ša nas da tiem, un tiks sa ga ta vots plāns, lai ar tiem cī nī tos; 

8.3. valsts ātr ās re aģē ša nas mi li tā rās vie nī bas. Šīs la bi ap mā cī tās, ap rī ko tās un iz vēr
ša mās mi li tā rās vie nī bas sa ga ta vos, lai tās jeb ku rā lai kā spē tu dot at bil des trie cie nu drau
diem. Šīs vie nī bas būs pil nī bā sa vie to ja mas ar at tie cī ga jām NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas un ANO 
vie nī bām, kā arī tās spēs in teg rē ties šo struk tū ru mi li tā ra jās vie nī bās. Lat vi ja vei do ātr ās 
re aģē ša nas vie nī bas, pa ma to jo ties uz ope ra ci onā lās ga ta vī bas ka te go ri jām, kas ir sa vie to ja mas 
ar NA TO. Na ci onā lās ātr ās re aģē ša nas mi li tā rās vie nī bas spēs ātr i re aģēt krī zes si tu āci jās arī 
ār pus Lat vi jas te ri to ri jas. Tiks sa ga ta vo tas arī ci tas re aģē ša nas vie nī bas, kas va rēs no sū tīt 
ka ra vī rus spe ci ālis tus, kā arī spe ci ali zē tas vie nī bas, kas spēj pie da lī ties starp tau tis kās 
ope rā ci jās krī zes si tu āci jas at ri si nā ša nā un dot at bal stu ār pus kau jas te ri to ri jas; 

8.4. gai sa tel pas no vē ro ša nas, kon tro les un aiz sar dzī bas sis tē mas, kā arī jū ras un kras ta 
no vē ro ša nas sis tē mas, kas in teg rē tas NA TO sis tē mā. Bal ti jas val stu gai sa no vē ro ša nas sis tē ma 
(BAL TNET), ie skai tot Lat vi jas gai sa tel pas no vē ro ša nas, kon tro les un aiz sar dzī bas sis tē mu, 
ir da ļa no NA TO in teg rē tās, pa pla ši nā tās gai sa aiz sar dzī bas sis tē mas (NA TI NE ADS). Jū ras un 
kras ta no vē ro ša nas sis tē ma no dro ši nās in for mā ci jas ap mai ņu ar gai sa tel pas no vē ro ša nas un 
kon tro les sis tē mu un būs in teg rē ta kon tro les un pār rau dzī bas sis tē mā. Ko pā ar sa bied ro ta jiem 
Lat vi ja no dro ši nās arī gai sa tel pas aiz sar dzī bu un sa ga ta vos vi su gai sa tel pas kon tro les dar
bī bām va ja dzī go in fra struk tū ru;

8.5. ak tī vās re zer ves ap mā cī bu un mo bi li zā ci jas sis tē ma no dro ši nās ātr u un efek tī vu valsts 
re zer ves iz man to ša nu mie ra, krī zes un ka ra lai kā. Lat vi ja tur pi nās mo der ni zēt un at tīs tīt ak tī vās 
re zer ves mo bi li zā ci jas un ap mā cī bu sis tē mu. Ak tī va jai re zer vei ir jā spēj dar bo ties ko pā ar NA TO 
vie nī bām jeb ku ra vei da un in ten si tā tes ope rā ci jās gan Lat vi jā, gan arī ār pus tās te ri to ri jas;

8.6. in fra struk tū ra un ie spē jas sniegt uz ņē mēj valsts at bal stu sa bied ro to pa līg spē kiem. 
Lat vi ja plā no sa vu aiz sar dzī bu, uz ska tot, ka tā sa ņems ga ran tē tu NA TO pa līg spē ku at bal stu. 
Sa ska ņā ar NA TO pra sī bām un uz ņē mēj valsts at bal sta pro ce dū rām Lat vi ja ir ga ta va pat stā vī gi 
uz ņemt sa bied ro to ka ra spē ku un šiem pa līg spē kiem sniegt uz ņē mēj valsts at bal stu; 

8.7. efek tī vas un la bi ko or di nē tas mi li tā rās iz lū ko ša nas un pret iz lū ko ša nas dar bī bas. 
Lat vi ja tur pi nās at tīs tīt mi li tā rās iz lū ko ša nas un pret iz lū ko ša nas spē jas, lai spē tu ātr i 
iden ti fi cēt po ten ci ālu krī zes si tu āci ju. Tas ļaus val stij no vērst krī zes ra ša nos.

9. Krī zes no vēr ša na un sta bi li tā tes vei ci nā ša na. Lat vi ja dos pie nā cī gu ie gul dī ju mu starp
tau tis ka jās NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas, ANO un ED SO va dī ta jās ope rā ci jās, kā arī īpa šās koa lī
ci jās, kas īs te no šo or ga ni zā ci ju mēr ķus. Šo ope rā ci ju mēr ķis ir, iz man to jot mi li tā ros spē kus, 
no vērst kon flik tus, ma zi nāt eso šo kon flik tu se kas, sta bi li zēt si tu āci ju un no vērst kon flik tu 
iz ple ša nās ie spē ju uz ci tiem pa sau les re ģi oniem. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki pie da
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lī sies arī pa sā ku mos, ku ru mēr ķis ir te ro ris tu gru pu nei tra li zē ša na. Tā dēļ Lat vi ja at tīs tīs 
kau jas vie nī bu, kau jas at bal sta un kau jas no dro ši nā ša nas vie nī bu iz man to ša nas spē jas. Lat vi ja 
pie da lī sies starp tau tis kās ope rā ci jās vie nī gi ko pā ar daudz na ci onā la jiem spē kiem. Ga ta vo jo
ties da lī bai starp tau tis kās ope rā ci jās, Lat vi jai būs jā no dro ši na: 

9.1. efek tī va da lī ba krī zes pār rau dzī bas sis tē mā un lē mu mu pie ņem ša nā. Uz la bo jot Lat vi jas mi
li tā rās iz lū ko ša nas spē jas un ap mai no ties ar in for mā ci ju ar at bil sto šiem NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas 
die nes tiem, tiks no dro ši nā ta at bil sto šu un lai kus lē mu mu pie ņem ša na un at bil de uz sa bied ro to un ci tu 
starp tau tis ko or ga ni zā ci ju lū gu miem at ļaut iz man tot bru ņo tos spē kus to ope rā ci jām. Pa reizs si tu āci
jas no vēr tē jums pa lī dzēs Lat vi jas Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem sa ga ta vo ties da žā dām ope rā ci jām;

9.2. da lī ba ope rā ci jās ār pus valsts te ri to ri jas. Mi li tā ra jām vie nī bām, kas ir sa ga ta vo tas 
pie da lī ties NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas, ANO un ED SO va dī ta jās ope rā ci jās, kā arī īpa šās koa
lī ci jās, kas īs te no šo or ga ni zā ci ju mēr ķus, ir jā būt at bil sto šā ga ta vī bas lī me nī. No sū tot 
mi li tā rās vie nī bas uz at tie cī ga jām starp tau tis ka jām or ga ni zā ci jām vai īpa ša jām koa lī ci jām, 
Na ci onā lie bru ņo tie spē ki vien lai kus pār ska ta re sur su sa da lī ju ma pri ori tā tes tā, lai šīs vie
nī bas var sa sniegt va ja dzī go ga ta vī bas lī me ni, pirms tās tiek iz vēr stas uz de vu mu iz pil dei 
ār pus Lat vi jas te ri to ri jas. Lat vi ja sa ga ta vos mi li tā rās vie nī bas da lī bai NA TO un Eiro pas Sa
vie nī bas ātr ās re aģē ša nas spē kiem;

9.3. augst as ga ta vī bas, la bi ap mā cī tu un ap rī ko tu spe ci ālo uz de vu mu vie nī bas iz vei de. Spe
ci ālo uz de vu mu vie nī ba ir Na ci onā lo bru ņo to spē ku ak tī va da ļa, kas ir ga ta va dar bo ties ār pus 
Lat vi jas te ri to ri jas, lai aiz sar gā tu gan valsts, gan arī NA TO in te re ses. Lat vi ja at bal sta NA TO 
un ci tu or ga ni zā ci ju ini ci atī vu cī ņā pret te ro ris mu ar sa vām pret te ro ris ma spē jām;

9.4. per so nā la ro tā ci ja un uz tu rē ša na, lai il gā kā lai ka pos mā uz tu rē tu bru ņo tos spē kus re
ģi onā, ku rā tie ir iz vēr sti. Ga ta vo jot mi li tā rās vie nī bas iz vēr ša nai, vien lai kus tiek veik tas 
dar bī bas, lai sa ga ta vo tu per so nā la ro tā ci ju un iz man to ja mo ie ro ču un ap rī ko ju ma aiz stā ša nu. 
Tas pa lī dzēs no dro ši nāt iz vēr sto mi li tā ro vie nī bu spē ju sa gla bā ša nu ga dī ju mā, ja ope rā ci jas 
no tiek il gā ku lai ku;

9.5. īpa šo mi li tā ro spē ju at tīs tī ba. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki dod ie gul dī ju mu 
sa vu īpa šo spē ju vei dā, lai piln vei do tu NA TO mi li tā rās spē jas;

9.6. ka ra vī ru iz glī to ša na, lai tie spē tu pie da lī ties mi li tā rā di alo gā par da žā diem dro
šī bas jau tā ju miem un sa zi nā ties ofi ci āla jās NA TO va lo dās. Da žos ga dī ju mos, pie mē ram, vei cot 
ie ro ču kon tro les vai uz ti cī bu vei ci no šus un dro šī bas no di bi nā ša nas pa sā ku mus, di alogs pats 
par se vi ir no zī mī ga sta bi li tā tes no dro ši nā ša nas da ļa.

10. Iek šē jā dro šī ba. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki pa līdz valsts un vie tē jām va ras 
ie stā dēm veikt šā das dar bī bas:

10.1. nei tra li zēt ār val stu iz lūk die nes tu dar bī bas un no dro ši nāt kla si fi cē tās in for mā ci jas 
aiz sar dzī bu. Cie ši sa dar bo jo ties ar at tie cī ga jiem Lat vi jas un sa bied ro to die nes tiem, aiz sar
dzī bas sis tē mas aģen tū ras veic gan ak tī vas, gan arī pa sī vas dar bī bas, lai no dro ši nā tu fi zis ko 
un in for mā ci jas dro šī bu, aiz sar gā jot valsts, NA TO un Eiro pas Sa vie nī bas sle pe no un kla si fi cē
to in for mā ci ju. Lat vi jas mi li tā rie iz lūk die nes ti ap mai nās ar in for mā ci ju ar NA TO un Eiro pas 
Sa vie nī bas da līb val stu iz lūk die nes tu aģen tū rām. Tie dod ak tī vu ie gul dī ju mu drau du nei tra li
zē ša nā, ku rus iz rai sa spie go ša na, val dī bas gā ša na, sa bo tā ža un te ro ris ma dar bī bas pret valsts 
aiz sar dzī bas sis tē mu un ku rus veic ār val stu spe ci ālie die nes ti, or ga ni zā ci jas un per so nas;

10.2. dot ie spē ju spe ci ālo uz de vu mu vie nī bai pa lī dzēt ci tām valsts ie stā dēm ātr i un efek
tī vi nei tra li zēt te ro ris tu uz bru ku mus valsts iek šie nē;

10.3. pa lī dzēt ci vi la jām ie stā dēm, kas sniedz at bal stu ne lai mes ga dī ju mu un da bas ka tas
tro fu upu riem. Lai no dro ši nā tu sa bied rī bas lab klā jī bu, Na ci onā lie bru ņo tie spē ki ir ga ta vi 
re aģēt arī uz ne mi li tā riem drau diem. Ār kār tas (ka ra, krī zes, da bas ka tas tro fas) ap stāk ļos 
Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem ir jā būt ga ta viem iz man tot ci vi lām va ja dzī bām arī sa vus re
sur sus un in fra struk tū ru, kā arī mek lēt ie spē jas, lai sa gla bā tu ci vil ie dzī vo tā ju lab klā jī bu. 
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11. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki ir ne at ņe ma ma valsts sa stāv da ļa. Sa ska ņā ar Lat vi
jas Re pub li kas Sa tver smi, tie sī bu ak tiem un Na ci onā lo dro šī bas kon cep ci ju Lat vi jas Na ci onā
lie bru ņo tie spē ki aiz sar gā valsts su ve re ni tā ti, te ri to ri ālo ne da lā mī bu, kā arī de mo krā tis ku 
kon sti tu ci onā lo kār tī bu un pil so ņu brī vī bas. Sa bied rī ba, iz man to jot ci vi lās valsts ie stā des, 

veic Na ci onā lo bru ņo to spē ku de mo krā tis ku kon tro li.
12. Lat vi jas Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem ir lie la no zī me at tie cī bu stip ri nā ša nā ar 

stra tē ģis ka jiem par tne riem, re ģi onā lās sa dar bī bas vei ci nā ša nā un drau dzī gu at tie cī bu iz vei
dē ar kai miņ val stīm, pa ma to jo ties uz at vēr tu di alo gu, caur ska tā mī bu un uz ti cī bu. Pie da lo ties 
starp tau tis ka jās mie ra uz tu rē ša nas un krī zes no vēr ša nas ope rā ci jās, Lat vi ja kā ak tī va NA TO 
un Eiro pas Sa vie nī bas da līb valsts, iz man to jot Na ci onā los bru ņo tos spē kus, stip ri na gan sa vas 
valsts dro šī bu, gan arī vis as Eiro at lan tis kās kop ie nas dro šī bu. 

13. Bru ņo to spē ku iz man to ša na. Lat vi jas Re pub li kai ir tie sī bas iz man tot bru ņo tos spē kus 
in di vi du ālai un ko lek tī vai aiz sar dzī bai no bru ņo ta uz bru ku ma, kā arī starp tau tis ko sais tī bu 
iz pil dei sa ska ņā ar ANO 1945. ga da Har tu, 1949. ga da Zie meļ at lan ti jas lī gu ma 5. pan tu, Lat
vi jas Re pub li kas Sa tver smi un ci tiem tie sī bu ak tiem. Saei ma kvan ti ta tī vi no sa ka Lat vi jas Re
pub li kas mi li tā ri po li tis kos mēr ķus. 

14. Aiz sar dzī bas sis tē mas pār rau dzī ba un va dī ba. Vi sus lē mu mus par Lat vi jas aiz sar dzī bas 
po li ti ku, kā arī Na ci onā lo bru ņo to spē ku iz man to ša nu pie ņem de mo krā tis ki ie vē lē tas ci vils 
va ras ie stā des.

14.1. Stra tē ģis kais lī me nis. Par aiz sar dzī bas sis tē mas po li tis ko, stra tē ģis ko un ad mi nis
tra tī vo va dī bu at bild Aiz sar dzī bas mi nis tri ja. Aiz sar dzī bas mi nis tri jas sa stā vā ir ci vi lie dar
bi nie ki un ka ra vī ri. In teg rē ta Aiz sar dzī bas mi nis tri jas dar bī ba dod ie spē ju mi nis tri jas va dī tā
jiem pie ņemt lē mu mus par Lat vi jas Re pub li kas mi li tā ro stra tē ģi ju, Na ci onā lo bru ņo to spē ku ilg
ter mi ņa at tīs tī bas plā nu, aiz sar dzī bas re sur su ra ci onā lu iz man to ša nu un ci tiem stra tē ģis kiem 
aiz sar dzī bas po li ti kas jau tā ju miem. Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ris ir pa kļauts aiz sar dzī
bas mi nis tram, un vi ņam ir aiz sar dzī bas mi nis tra viet nie ka tie sī bas mi li tā ra jos jau tā ju mos.

14.2. Ope ra tī vais lī me nis. Na ci onā lo bru ņo to spē ku ope ra tī vās ko man dva dī bas aug stā ka jā 
lī me nī ir Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ris. Na ci onā lo bru ņo to spē ku Ap vie no tais štābs ir 
Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ra in sti tū ci ja, kas no dro ši na ko man die rim ie spē ju īs te not ne
pār trauk tu ope ra tī vo va dī bu un lē mu mu pie ņem ša nai ne pie cie ša mo in for mā ci ju. Na ci onā lo bru ņo to 
spē ku ko man die ris at bild par uz de vu mu iz pil dei ne pie cie ša mā per so nāl sas tā va, ma te ri āl teh nis
ko un fi nan šu re sur su pie pra sī ju ma lai kus ie snieg ša nu aiz sar dzī bas mi nis tram un šo re sur su 
liet de rī gu iz man to ša nu. 

14.3. Tak tis kais lī me nis. Na ci onā lo bru ņo to spē ku at se viš ķu Spē ku vei du ko man die ri ir at
bil dī gi par pa do to vie nī bu ap mā cī bu, ap rī ko ša nu un va dī bu sa ska ņā ar pie ņem ta jiem plā niem un 
no teik ta jām pra sī bām, kā arī par no teik to mi li tā ro spē ju sa snieg ša nu. 

15. Na ci onā lo bru ņo to spē ku va dī ba. Na ci onā lie bru ņo tie spē ki iz man to NA TO pie ņem tos ko
man dva dī bas prin ci pus, kas jā ie vē ro gan ga ta vo jot Lat vi jas NBS au to no mām ope rā ci jām, gan pie
da lo ties ko pē jās ope rā ci jās. Efek tī va ko man dva dī ba (co mand and con trol – C2) ir ļo ti sva rī ga 
jeb ku ras mi li tā rās ope rā ci jas pa nā ku miem. Mi li tā ro mēr ķu sa snieg ša na ope rā ci ju sa ga ta vo ša nā, 
iz pil dē, krī zes pār val dī ša nā un bru ņo ta jā kon flik tā ir at ka rī ga gal ve no kārt no at bil sto šu 
spē ku iz vie to ša nas ne pie cie ša ma jā vie tā un lai kā.

15.1. Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die rim ir viet nieks – Na ci onā lo bru ņo to spē ku Ap vie
no tā štā ba (NBS AŠ) priekš nieks, kas at bild par ap vie no to ope rā ci ju plā no ša nu un va dī bu, 
mi li tā rās ap mā cī bas plā no ša nu un va dī bu, mi li tā ro spē ju at tīs tī bas ana lī zi un plā no ša nu un 
bu dže ta iz pil des re zul tā tiem, iz strā dā priekš li ku mus tā ko ri ģē ša nai. NBS AŠ priekš nie kam ir 
di vi viet nie ki: ope ra tī va jos un vie nī bu at bal sta, kā arī no dro ši nā ju ma jau tā ju mos. 

15.2. Ope ra tī vais ko man die ris, ko ie ceļ Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ris no teik tai 
ope rā ci jai, at bild par vi ņam pa kļau to vie nī bu ope ra tī vo va dī bu, kā arī mi li tā ro ope rā ci ju 
veik ša nu. Ik die nā ope ra tī vā ko man die ra pie nā ku mus pil da NBS AŠ priekš nie ka viet nieks ope ra
tī va jos jau tā ju mos, kas ir NBS at se viš ķu Spē ku vei du ko man die ru tie šais priekš nieks.

15.3. Mi li tā rās vie nī bas sa vu ko man die ru va dī bā plā no un iz pil da kau jas uz de vu mus tak
tis kā lī me nī.

15.4. Ja Lat vi ja pie da lās ko pē jās mi li tā rās ope rā ci jās, valsts mi li tā ro vie nī bu ope ra tī vā 
pa kļau tī ba var tikt no do ta NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas un spe ci āla jām koa lī ci jām, kas īs te no šo 
or ga ni zā ci ju mēr ķus.

15.5. Ko man dva dī bas spē jas. Mi li tā rās stra tē ģi jas no teik to mēr ķu sa snieg ša nai ne pie cie ša
ma jau ie priekš la bi sa ga ta vo ta, elas tī ga un no tu rī ga ko mandstruk tū ra, ku rai ir dro šas, ātr i 
dar bo jo šās un uz ti ca mas sa ka ru un in for mā ci jas sis tē mas.
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16. Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku fun kci jas mie ra, krī zes un ka ra lai kā. Lat vi jas stra
tē ģi jas pa ma tā ir sa bied ro to so li da ri tā te un mēr ķis ar ko pī giem cen tie niem no vērst ap drau
dē ju mu. Lat vi ja ak tī vi pie da lī sies NA TO pa sā ku mos, ie skai tot ali an ses mi li tā ra jās ope rā ci jās 
mie ra, krī zes vai ka ra lai kā.

16.1. Mie ra lai kā Lat vi jas mi li tā rās vie nī bas sa gla bā no teik tu ga ta vī bas lī me ni. Na ci onā
lie bru ņo tie spē ki tur pi na uz la bot sa vas spē jas un die nes ta ap stāk ļu kva li tā ti. Pri ori tā tes 
ir – ga ta vī ba re aģēt uz mi li tā riem un ne mi li tā riem drau diem, uz ti cī bas vei do ša na un ie sais
tī ša nās di alo gā mie ra lai kā, kā arī da lī ba starp tau tis kās sa bied rī bas cī ņā pret te ro ris mu un 
ma su iz nī ci nā ša nas ie ro ču iz pla tī bas no vēr ša na. Lat vi ja kā ak tī va ali an ses lo cek le pie da lās 
ali an ses or ga ni zē ta jos vin gri nā ju mos, ap mā cī bās un ci tās prog ram mās.

16.2. Krī zes lai kā Lat vi ja ir ga ta va pie da lī ties NA TO, Eiro pas Sa vie nī bas, īpa šo koa lī
ci ju un ci tu or ga ni zā ci ju va dī tās starp tau tis kās ope rā ci jās. Šo ope rā ci ju veik ša nai Lat vi jas 
bru ņo ta jiem spē kiem ir jā spēj iz vērst ātr ās re aģē ša nas vie nī bas ār pus Lat vi jas te ri to ri jas.

16.3. Lat vi jas ka ra lai ka kon cep ci jas pa ma tā ir vi su sa bied ro to ap ņē mī ba ko pī gi cī nī ties 
ar pre ti nie ku. Lat vi ja iz pil dīs sa vas sais tī bas ar Sau sze mes spē ku bri gā di un to at bal sto šām 
ātr i iz vēr ša mām vie nī bām, lai ko pā ar NA TO pa pild spē kiem aiz sar gā tu val sti. Šo vie nī bu vei do 
pa kā pe nis kas ga ta vī bas ak tī vais kom po nents, ko ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā krī zes vai kon flik ta 
lai kā var pa lie li nāt, mo bi li zē jot re zer ves per so nā lu. Jū ras spē ki kon tro lē jū ras pie ved ce ļus 
val stij. Sa dar bī bā ar NA TO Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki aiz sar gās un kon tro lēs valsts 
gai sa tel pu, un no dro ši nās ie ro be žo tu gai sa sa tik smi. Re zer ves vie nī bas no dro ši nās at bal stu 
ope rā ci jās iz vēr sta jām vie nī bām, pirm kārt, kau jas at bal sta, kau jas at bal sta no dro ši nā ju ma, 
uz ņē mēj valsts at bal sta, uz ņem ša nas sce nā ri ja un sa bied ro to pa pild spē ku vir zī bā uz mi li tā ra jām 
kon cen trē ša nās vie tām, kā arī pa lī dzī bā ci vi la jām va ras ie stā dēm.

17. Mi li tā rās spē jas. Kā NA TO da līb valsts Lat vi ja par aiz sar dzī bas plā no ša nas pri ori tā ti 
no sa ka spē jas, kas vei ci na sa vu un vis as ali an ses ga ta vī bu ko lek tī vai aiz sar dzī bai pret jeb
kā da vei da drau diem. Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku mi li tā rās spē jas – re gu lā ro spē ku un 
ak tī vās re zer ves spē jas – at tīs ta tā, lai tās at bil stu šā dām pra sī bām:

17.1. efek ti vi tā te – sav star pē jo mi li tā ro spē ju sa vie to ja mī ba ar sa bied ro to spē kiem, at
bil sto ša ga ta vī ba da žā dām ope rā ci jām, mo bi li tā te, spē ja dar bo ties vien mē rī gi kā daudz na ci
onā lām vie nī bām;

17.2. iz vēr ša mī ba – spē ja iz vērst mi li tā rās vie nī bas, ku rām jā pie da lās ko pī gās ope rā ci jās ar 
sa bied ro ta jiem, iz man to jot stra tē ģis ko gai sa vai jū ras trans por tu līdz ope rā ci jas no ri ses vie
tai ār pus Lat vi jas te ri to ri jas (jā no dro ši na stra tē ģis kā jū ras un gai sa trans por ta pie eja mī ba);

17.3. ilg tspē ja – spē ja dar bo ties vi su no teik to ope rā ci jas lai ku ar efek tī vas lo ģis ti kas 
sis tē mas pa lī dzī bu;

17.4. daudz fun kci ona li tā te – spē ja pie da lī ties pla šā ope rā ci ju spek trā, t.i., at bil sto ši 
va dā mas mi li tā rās vie nī bas ar pie mē ro tu ap rī ko ju mu, kas spēj re aģēt uz vi su vei du drau diem, 
krī zi un da bas ka tas tro fām Lat vi jas te ri to ri jā un ār pus tās;

17.5. iz dzī vot spē ja – spē ja ope rā ci ju lai kā dar bo ties eks trē mos da bas ap stāk ļos, lai no
dro ši nā tu aiz sar dzī bu no ma su iz nī ci nā ša nas ie ro čiem, kā arī rī ko ties vi dē ar ko dol ie ro ču, 
bio lo ģis ko vai ķī mis ko ie ro ču no dro ši nā ju mu. 

18. Re for mē jot Na ci onā los bru ņo tos spē kus, Lat vi ja at tīs ta ko lek tī vās aiz sar dzī bas spē
jas, kā arī spē jas, kas va ja dzī gas val stis ko in ter ešu īs te no ša nai. Mi li tā rās spē jas, kas ne
at bilst šiem kri tē ri jiem, tiek sa ma zi nā tas vai lik vi dē tas. 

E.MILITĀRĀSPLĀNOŠANAS
PAMATNOSTĀDNES

19. Plā no ša nas un bu dže ta sa ga ta vo ša nas pa mat no stād nes. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē
ki at tīs ta efek tī vu aiz sar dzī bas plā no ša nas sis tē mu, kas at bilst NA TO aiz sar dzī bas un Lat vi jas 
Re pub li kas val dī bas stra tē ģis kās plā no ša nas sis tē mai. 

19.1. Na ci onā lo bru ņo to spē ku at tīs tī bas plā nā ie tver ti kon krē ti valsts mi li tā rā ap drau
dē ju ma nei tra li zā ci jas un no vēr ša nas pa sā ku mi un lī dzek ļi.

19.2. Aiz sar dzī bas mi nis tri jai, pa ma to jo ties uz ES un NA TO re ko men dā ci jām, jā de fi nē Lat
vi jas mi li tā ri po li tis kie mēr ķi, ku rus ap stip ri na Saei ma. Lat vi jas Re pub li kas no teik tie mi
li tā ri po li tis kie mēr ķi tiek at bil sto ši fi nan sē ti no valsts bu dže ta.

20. Pri ori tā rās prog ram mas. Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku at tīs tī bas pri ori tā te ir va

ja dzī go mi li tā ro spē ju at tīs tī ba Lat vi jas aiz sar dzī bai ko pā ar NA TO spē kiem, kā arī Lat vi jas 
da lī bai starp tau tis ka jās ope rā ci jās. Stin gra pri ori tā šu ie vē ro ša na re sur su sa da lī ju mā pa lī
dzēs efek tī vāk sa sniegt ša jā stra tē ģi jā no teik tos mēr ķus.

20.1. Per so nāls. Per so nā la ap mā cī ba un pār rau dzī ba ir vis sva rī gā kā Na ci onā lās aiz sar dzī
bas sis tē mas at tīs tī bas pri ori tā te. Lai no dro ši nā tu la bā ku Na ci onā lo bru ņo to spē ku pro fe si
onā lo kva li fi kā ci ju, tiks īs te no ti šā di pa sā ku mi:

a) pa lie li nās mūs die nī gi sa ga ta vo ta pro fe si onā lā mi li tā rā die nes ta ka ra vī ru skai tu, vien
lai kus sa ma zi not ka ra vī ru dau dzu mu, kas ne at bilst pra sī bām. Mo der nā ap rī ko ju ma teh nis ka jām 
spe ci fi kā ci jām un mo der na jām ope rā ci jām ir va ja dzī gas la bā kas pras mes, ko at tīs ta mi li tā ra jam 
die nes tam pie mē ro tā per so nā la ap mā cī bā;

b) tur pi nās dzī ves kva li tā tes uz la bo ša nas, kā arī mo rā lās un pat ri otis kās audzi nā ša nas 
un iz glī to ša nas prog ram mas. Mi li tā ro per so nā lu ap mā ca sa ska ņā ar Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to 
spē ku tra dī ci jām, jaun āka jiem mi li tā ra jiem zi nāt nis ka jiem at klā ju miem un de mo krā tis ko val stu 
pie re dzi, vien lai kus arī at tīs tot pil so nis kā pie nā ku ma ap zi ņu, pat ri otis mu un kat ra ka ra vī ra 
ēti ku. Na ci onā lie bru ņo tie spē ki mek lēs jaun us vei dus, kā Lat vi jas jaun ie šiem pa da rīt mi li
tā ro die nes tu par ie in te re sē jo šu ie spē ju vei dot kar je ru;

c) tiek piln vei do tas Lat vi jas apakš virs nie ku un virs nie ku ap mā cī bu prog ram mas, kat ram 
ka ra vī ram no dro ši not pro fe si onā lās ap mā cī bas un at tīs tī bas ie spē jas. Mi li tā rā per so nā la kar
je ras sis tē mas pa ma tā ir cen tra li zē tas iz vē les prin cips pa aug sti nā ju ma sa ņem ša nai un no sū tī
ša nai ap mā cī bai, ņe mot vē rā kat ra ka ra vī ra in di vi du ālos no pel nus. Pirms kat ra pa aug sti nā ju ma 
sa ņem ša nas apakš virs nie kiem un virs nie kiem ir jā beidz at tie cī gā lī me ņa kurss vai ko le dža;

d) tiek tur pi nā ta un piln vei do ta re zer ves ka ra vī ru mā cī bu prog ram ma, ku rā vai rāk uz ma nī bas 
vel tīts spe ci ālis tu ap mā cī bai jaun u uz de vu mu veik ša nai;

e) tiek uz la bo ta Na ci onā lās aiz sar dzī bas sis tē mas ci vi lo ie rēd ņu kar je ras sis tē ma, ie tve rot ta
jā ofi ci ālu ap mā cī bu prog ram mu, ie tei ku mus turp mā kai rī cī bai, pa aug sti nā ju mam un ie cel ša nai ama tos.

20.2. Ap mā cī ba, ga ta vī ba un at balsts. Nā kot nē, sa da lot fi nan šu lī dzek ļus, par pri ori tā
ti uz ska tā mas ap mā cī bas, ga ta vī bas un at bal sta prog ram mas. Pa ma to jo ties uz NA TO stan dar tiem, 
Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki iz strā dā:

a) efek tī vu ap mā cī bu prog ram mu, ku rā ie tver ta in di vi du ālā ap mā cī ba, lai veik tu gal ve nos 
ope ra tī vos uz de vu mus, kā arī vie nī bu ap mā cī ba ko lek tī vo mā cī bu lai kā. Tiek uz la bo ti ap mā cī bu 
te ri to ri jas re sur si un in fra struk tū ra, kā arī at bal sta ap rī ko jums un ci ti va ja dzī gie pa sā ku mi 
efek tī vai ap mā cī bai;

b) ap rī ko ju ma iz vēr ša nas un sa gla bā ša nas prog ram mu, ku rā vis lie lā kā uz ma nī ba ir vel tī ta 
gal ve nā ap rī ko ju ma pie gā dei un sa gla bā ša nai. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki no stip ri nās 
mi li tā ro vie nī bu iz vēr ša nas spē jas, kā arī tur pi nās at tīs tīt elas tī gu lo ģis ti kas sis tē mu, kas 
no dro ši nā tu mi li tā ro vie nī bu iz vēr ša nu un at bal stu;

c) uz ņē mēj valsts at bal sta in fra struk tū ras at tīs tī bas prog ram mas. Lat vi ja tur pi nās cie
šu sa dar bī bu ar NA TO aģen tū rām, lai īs te no tie pro jek ti at bil stu ali an ses pri ori tā tēm un do tu 
val stij ie spē ju sa ņemt fi nan si ālu at bal stu in fra struk tū ras at tīs tī bai.

20.3. Mo der ni zā ci ja. Sa ska ņā ar no teik ta jām pri ori tā tēm Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē
ki īs te nos mo der ni zā ci jas plā nus. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki, ap rī ko ti ar mo der niem 
ie ro čiem, spēs efek tī vāk dar bo ties ko pā ar sa bied ro ta jiem gan Lat vi jas te ri to ri jā, gan arī 
ār pus tās. Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki tur pi nās ie gā dā ties mo der nu ap bru ņo ju mu un mi
li tā ro ap rī ko ju mu at bil sto ši NA TO pra sī bām. Ie gā de tiks sa ska ņo ta ar no teik ta jām pri ori tā tēm, 
vis lie lā ko uz ma nī bu pie vēr šot NA TO spē ku mēr ķu iz pil dei. Tiks no dro ši nāts, ka jaun ā bru ņo ju ma 
un ap rī ko ju ma ie gā dei pie šķir tais fi nan sē jums, kā arī eso šā ap rī ko ju ma mo der ni zā ci ja vei do 
vie nu ce tur to da ļu no vis iem aiz sar dzī bas sis tē mas iz de vu miem. Fi nan šu lī dzek ļus, ko ie tau
pa, re for mē jot aiz sar dzī bas sis tē mu, tē rēs Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku mo der ni zā ci jai.

NOBEIGUMS

Ņe mot vē rā pār mai ņas Lat vi jas ģeo grā fis ki stra tē ģis ka jā vi dē, kā arī jaun os drau dus dro šī
bai, mi li tā rā stra tē ģi ja no sa ka Na ci onā lo bru ņo to spē ku uz de vu mus, šo uz de vu mu veik ša nai va
ja dzī gās mi li tā rās spē jas, kā arī pa mat no stād nes, ku rām se ko jot, tiks vei do ti bru ņo tie spē ki. 

Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku mi li tā ro spē ju at tīs tī bas mēr ķis ir ko lek tī vās aiz sar
dzī bas stip ri nā ša na, vis as ali an ses ga ta vī ba, kā arī ie gul dī jums at tie cī ga jos ANO un Eiro pas 
Sa vie nī bas ātr ās re aģē ša nas spē kos. Pil dot uz ti cē tos uz de vu mus, Lat vi jas Na ci onā la jiem bru
ņo ta jiem spē kiem vis efek tī vā kā vei dā ir jā iz man to valsts pie šķir tie re sur si.
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1999. – 2004.

Stip ri, la bi ap mā cī ti un pat ri otis ki Lat vi jas Na ci onā lie bru ņo tie spē ki ir vis no zī mī
gā kais Lat vi jas dro šī bas pī lārs. Lat vi ja at tīs ta tā dus spē kus, kas spēs dot ātr u at bil des 
re ak ci ju uz eso ša jiem un ie spē ja miem drau diem, būs la bi sa ga ta vo ti, ap bru ņo ti, mo bi li un sa
dar bī bā ar NA TO spē kiem spēs no dro ši nāt ali an ses un valsts aiz sar dzī bu, kā arī sniegs da žā du 
ie gul dī ju mu NA TO ope rā ci jās ār pus Lat vi jas te ri to ri jas.

Lat vi jas Re pub li kas mi li tā rā stra tē ģi ja ir elas tīgs un at vērts do ku ments, kas tiek re gu
lā ri pār ska tīts, ņe mot vē rā no zī mī gā kās pār mai ņas dro šī bas vi dē. 
(2006. ga da augusts)

Rez. br. ģen., Dr. ha bil. sc. ing. Kār lis Krēs liņš

Ne sa ņē mu ne kā du kri ti ku, ne at sauk smes no Aiz sar dzī bas mi nis tri jas (AM) par šo Valsts mi li tā rās 
stra tē ģi jas (VMS) pro jek tu. Pa pil dus ti ku ie pa zīs ti nā jis ar šo pro jek tu gan Bal ti jas aiz sar dzī bas ko le džas 
ve cā ko virs nie ku kur su da līb nie kus, gan to pre zen tē ju starp tau tis ka jā se mi nā rā par dro šī bas jau tā ju miem8, 
un vi sur es mu sa ņē mis ti kai po zi tī vas at sauk smes. Aiz sar dzī bas mi nis tri ja ne ko men tē ja šo do ku men tu, 
kaut gan Valsts sek re tārs ne ofi ci āli so lī ja ma ni ie sais tīt mi li tā ri po li tis kā lī me ņa do ku men tu iz strā dē. Es 
gan to ti ku da rī jis ar da žiem iz ņē mu miem vi su lai ku, sā kot no 1992. ga da. 

2009. ga dā val stī sā kās krī ze, un vis as mi nis tri jas sā ka iz vēr tēt sa vā pa kļau tī bā eso šo struk tū ru ne pie
cie ša mī bu un iz strā dāt priekš li ku mus to dar ba efek ti vi zē ša nai. Ti ka iz vei do ta dar ba gru pa, kas iz strā dā ja 
ri si nā ju ma va ri an tus, bet darbs no ti ka sa mē rā slēg tā re žī mā, un man ne bi ja ie spē jas dar ba gru pā iz teikt sa vu 
vie dok li. 2009. ga da 16. jū li jā Dar ba gru pa ie pa zīs ti nā ja ar sa viem at zi nu miem un aiz sar dzī bas mi nis tra pa vē li 
par NBS struk tū ras op ti mi zā ci ju. Pa vē lē9 no teikts, ka NBS AŠ priekš nieks ir NBS ko man die ra viet nieks un 
vi ņam ir di vi viet nie ki, utt. 2006. ga da VMS2006 Pro jek tā ir lī dzī gi priekš li ku mi ar vie nu at šķi rī bu – VMS 
pun ktā 14.1 tiek pie dā vāts: „Na ci onā lo bru ņo to spē ku ko man die ris ir pa kļauts aiz sar dzī bas mi nis tram, un 
vi ņam ir aiz sar dzī bas mi nis tra viet nie ka tie sī bas mi li tā ra jos jau tā ju mos”. Bet Dar ba gru pa pie dā vā NBS ko
man die rim aiz sar dzī bas mi nis tra gal ve nā pa dom nie ka sta tu su, un vien lai cī gi AM pil da NBS ko man die ra 
per so nī gā štā ba fun kci jas. Man tas ne lie kās lo ģis ki.

2006. ga da sep tem brī es pār stā vē ju Na a Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju (BJvMa) ik ga
dē jā kon fe ren cē. Tā ir la ba ie spē ja mi li tā ra jām aka dē mi jām sa ska ņot sa vas stu di ju prog ram mas, ap mai
nī ties vie dok ļiem par mi li tā rās iz glī tī bas vie tu ko pē jā ES iz glī tī bas sis tē mā, par pra sī bām ka ra vī riem, kas 
mā cās aka dē mi jās un par dau dziem ci tiem jau tā ju miem.

Pa ras ti darbs no tiek tri jos lī me ņos: ka de ti tie kas sa vā star pā un ri si na sa vus jau tā ju mus, un ga ta vo pre zen
tā ci ju ko pī gai sa nāk smei; nā ka mais lī me nis ir pa snie dzē ju vai aka dē mis kā per so nā la lī me nis, ku ri dis ku tē par 
sa vas kom pe ten ces jau tā ju miem; un tre šais ir rek to ru vai mi li tā ro mā cī bu ie stā žu va dī tā ju lī me nis.

Pir ma jā die nā kat ras mi li tā rās mā cī bu ie stā des vai de le gā ci jas va dī tājs sniedz pre zen tā ci ju par sa vu mā cī bu 
ie stā di, tad strā dā pa gru pām un ga ta vo pre zen tā ci jas, ku ras tiek uz klau sī tas pē dē jā die nā, un tiek pie ņem ti ko pē ji 
lē mu mi, plā no ta nā ka mās kon fe ren ces vie ta, ap sprie ža mie jau tā ju mi, die nas kār tī ba un ci ti jau tā ju mi.

De viņ des mi to ga du sā ku mā NA A bi ja ini ci ato re ro si not or ga ni zēt Bal ti jas val stu mi li tā ro mā cī bu ie
stā žu pār stāv ju ik ga dē jo tik ša nos, kur tik tu sa ska ņo tas stu di ju prog ram mas, pra sī bas Bal ti jas val stu virs
nie kiem un mi li tā rās iz glī tī bas vie ta ko pē jā iz glī tī bas sis tē mā. Ti ka uz sāk tas sa ru nas par ko pī giem pē tī ju
miem, par ku riem sī kāk ti ka rak stīts pir ma jā da ļā.

BJVMA sa nāk sme no ti ka Vā ci jā 2006. ga da 19. – 21. sep tem brī mūs die nī gā Ar mi jas virs nie ku sko lā, 
kas at ro dās Drēz de nē.

2009. ga dā Dar ba gru pa ie tei ca vei dot ko pē jo struk tū ru NA A un Mā cī bu  va da pa vēl nie cī bai (MVP) un 
tā da, ma nu prāt, ne lo ģis ka sis tē ma ir sa gla bā ju sies arī 2012.ga dā. Aka dē mi ja tiek ie kļau ta MVP sa stā vā, un 
MVP priekš nieks vien lai cī gi ir NA A rek tors. Ša jā sa ka rā ro dās da ži jau tā ju mi: vai Lat vi ja pie da lās BJVMA 
ik ga dē jās kon fe ren cēs, un kas val sti pār stā vēs? Kas pār stā vēs NA A Lat vi jas Rek to ru pa do mē?

Es iz tei cu di vus priekš li ku mus: NBS „iek šie nē” va ram saukt MVP ko man die ris/NA A rek tors, bet „uz ār ie ni” 
sva rīgs ir no sau kums NA A rek tors, kas var pil dīt da žā dus pa pil dus pie nā ku mus. Otrs mans priekš li kums bi ja – 
vei dot Lat vi jas Na ci onā lo dro šī bas aka dē mi ju, ku ras sa stā vā bū tu gan NA A, gan Po li ci jas aka dē mi ja. 

8   „Society, The Individual, Security  2006”, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Rīgā 2006.gada 2.3.novembrī. Latvijas NBS 
vieta valsts drošības sistēmā. K.Krēsliņš.
9   Par AM cen trā lā apa rā ta un NBS struk tūr vie nī bas op ti mi zā ci jas ie vie ša nas plā na iz strā di. AM pa vē le Nr. 118, 17.07.2009.

3.3. 2007. gads

Pa la sī ju sa vu die nas grā ma tu un at ra du tā du tek stu, kas rak stīts sa ka rā ar NA A 15. ga da die nu: „Ta gad es va ru ti kai 
at ce rē ties, kā un cik la bi ju tos vēl de viņ des mi to ga du sā ku mā. Man li kās, ka pie tiks ener ģi jas vis am, ka ma nas au to
ri tā tes būs pie tie ka mi, lai rei zēm va rē tu at ļau ties kļū dī ties, es ļo ti ti cē ju Aiz sar dzī bas spē ku (AS) un NA A nā kot nei, 
la bai un lo ģis kai nā kot nei. Ta gad es mu daudz kur vī lies, bet ce rī bas ne zau dē ju – ce ļu pār var ejot. 

Sku mī gi ir par tām „zem de ķu” cī ņām. Var jau strā dāt un cen sties, bet tie aiz ku li šu gā jie ni ne ra da op ti
mis mu. Es ar to dar bu es mu pa zau dē jis drau gus – īs tus drau gus. Es do mā ju, ir cil vē ki, ku ri ma ni cie na un ir, 
kas ie nīst, bet drau gi pēc dzī ves vei da, do mā ša nas vei da – vai tā du ir daudz, es ne zi nu. Gai da Zei bo ta kād
reiz pa teik tais, šķiet, žur nā lā „Va ka ra vie sis”, ka vi ņam nav drau gu, man ļo ti ne pa ti ka, jo es uz ska tī ju vi ņu 
par sa vu drau gu. Bet ta gad uz šiem jau tā ju miem ska tos pie sar dzī gāk.” 

Daž reiz sa ka, ka pe si mists ir la bi in for mēts op ti mists, bet es vien mēr es mu bi jis un pa lik šu op ti mists. Tas ir 
ma nos gē nos, un tas ir ie dzimts. Dau dzi cil vē ki, kas dzī vo ja PSRS lai kos šeit, gan ag rāk, gan ta gad tur pi na strā dāt 
gal ve no kārt mo rā lo ie mes lu dēļ. Vi ņiem ir ne ēr ti, stā jo ties dar bā, uz dot jau tā ju mu cik lie la būs al ga.

Ma na pa au dze ne bēr nī bā, ne vē lāk, pie au gu ši, ne zi nā ja jē dzie nu brīv die nas un ne ko ne da rī ša na, jo sko las 
brīv die nās mēs strā dā jām, un tas ir dau dzu cil vē ku dzī ves veids. Ka ra vīrs dien 24 stun das dien nak tī, un ka ra vī
ram pēc pār lie cī bas ir grū ti sa prast ci vi lo dar ba li ku mu pie mē ro ša nu ka ra vī riem. Es mu jau stās tī jis par dar ba 
grā ma ti ņu: man, aiz ejot pen si jā, ne ie skai tī ja dar ba stā žā (es sa ņe mu ci vi lo ve cu ma pen si ju) die nes tu NA A no 
1992.ga da līdz 1996.ga dam, jo man nav dar ba grā ma ti ņas.  Iz rā dī jās – tā dai bi ja jā būt.

Par dar bu un da rī to. Sa ga ta vo ju in for mā ci ju NBS un NA A va dī bai gan par NA A ju ri dis ko sta tu su, 
gan par ci tām ak tu ali tā tēm.

Par NA A ju ri dis ko bā zi
Ļo ti skaid ri NA A sta tuss ir no teikts Na ci onā lo bru ņo to spē ku (NBS) li ku mā un aka dē mi jas Sa tver smē. 

Da ži ko men tā ri, kas pa ma to ti ar šiem do ku men tiem.

Na ci onā lo bru ņo to spē ku li kums

Pirm kārt, Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku ma 3. pan tā „Na ci onā lo bru ņo to spē ku sa stāvs” NA A 
nav at zī mē ta NBS sa stā vā, jo at bil sto ši NA A Sa tver smei tā ir Aiz sar dzī bas mi nis tri jas aka dē
mi ja. Otr kārt, NBS li ku ma 12.1. pants no sa ka, ka NA A ir aug stā kās iz glī tī bas un zi nāt nes ie
stā de, kas ga ta vo valsts aiz sar dzī bai ne ti kai NBS pro fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo sa stā vu, 
bet arī at tīs tī ta mi li tā ro zi nāt ni. Treš kārt, NBS li ku ma 12.2. pan tā MVP do tie uz de vu mi ne skar 
iz glī tī bas un zi nāt nes jau tā ju mus. Ce tur tkārt, NBS li ku ma 16. pan tā ir no teik ti ko man die ri, 
kas tie ši pa kļau ti NBS ko man die rim un kas tiek ap stip ri nā ti MK. NA A rek tors nav ša jā sa rak
stā, jo vi ņa ie cel ša nas un ap stip ri nā ša nas kār tī bu no sa ka NA A Sa tver sme.

12.1. pants. Lat vi jas Na ci onā lā aiz sar dzī bas aka dē mi ja un tās uz de vu mi 
(1) Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi ja ir valsts mi li tā rās pro fe si onā lās aug stā

kās iz glī tī bas un zi nāt nes ie stā de. Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas Sa tver smi ap stip ri na 
Mi nis tru ka bi nets. 

(2) Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas pa mat uz de vums ir ga ta vot valsts aiz sar
dzī bai ne pie cie ša mo pro fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo sa stā vu un at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni. 

12.2. pants. Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī ba 
Pil dot šā li ku ma 6.pan tā no teik tos uz de vu mus, Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī ba: 
1) or ga ni zē un va da mi li tā ro dok trī nu un reg la men tu iz strā di un piln vei do ša nu; 
2) iz strā dā ap mā cī bas prog ram mas un ap mā cī bas stan dar tus, kā arī kon tro lē to iz pil di; 
3) veic per so nā la rek ru tē ša nu un at la si; 
4) no dro ši na per so nāl sas tā va in di vi du ālo ap mā cī bu; 
5) uz rau ga ko lek tī vo ap mā cī bu Na ci onā la jos bru ņo ta jos spē kos. 

NA A Sa tver sme

Pirm kārt, NA A ir Aiz sar dzī bas mi nis tri jas aka dē mi ja, ku ru di bi nā ja valsts MK per so nā. 
Otr kārt, NA A Sa tver smes 5. punkts no sa ka, ka ti kai „Mi li tā rā die nes ta jau tā ju mos NA A at ro
das tie šā NBS ko man die ra ko man dpak ļau tī bā”. Treš kārt, NA A Sa tver smes 17. punkts no sa ka, ka 
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„Par NA A struk tūr vie nī bu iz vei do ša nu un lik vi dē ša nu lemj Se nāts.” Ce tur tkārt, NA A Sa tver smes 
12. punkts reg la men tē, ka „NA A no sa ka stu di ju sa tu ru un for mu, pa ma to jo ties uz NBS ko man die
ra ap stip ri nā ta jām kva li fi kā ci jas pra sī bām. Pirms stu di ju prog ram mas ap stip ri nā ša nas Se nā tā 
stu di ju prog ram mu vēr tē ša nu un eks per tī zi veic NBS ko man die ra no zī mē tā per so na.” Piekt kārt, 
NA A Sa tver smes 61. punkts no sa ka, ka „NA A bu dže ta pro jek tu ie ro si na NA A rek tors sa ska ņā ar 
Se nā tā ap stip ri nā to ilg ter mi ņa plā nu. Lē mu mu par NBS bu dže ta iz vei di pie ņem NBS ko man die ris.”

Se ci nā jums: NA A ne var būt pa kļau ta MVP ne pil nī gi, ne da ļē ji, jo AM un NBS pa vē les un no
li ku mi ne var mai nīt valsts li ku mus un MK ap stip ri nā tos nor ma tī vos ak tus.

Ar cie ņu NA A pro fe sors, Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš
2007. ga da 19. jan vā rī

Par NA A ak tu ali tā tēm re gu lā ri rak stī ju un pub li cē jos mi li tā ra jos žur nā los. 17.01.2007 ga dā žur nā lā 
„Ka dets” ti ka pub li cēts mans raksts „Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas nā kot nes per spek tī vas”. Rak
sta Ie va dā at zī mēts, ka Lat vi jas Na ci onā lā aiz sar dzī bas aka dē mi ja (tā lāk tek stā – NA A) iz vei do ta 1992. ga
da 13.  feb ru ārī ar Mi nis tru Pa do mes 19.02.1992. lē mu mu Nr. 54 kā Aiz sar dzī bas mi nis tri jas aka dē mi ja. 
NA A di bi nā tā ja ir valsts Mi nis tru ka bi ne ta per so nā.

At bil sto ši Na ci onā lo Bru ņo to spē ku li ku mam un NA A Sa tver smei, kas ti ka ap stip ri nā ta ar Mi nis tra 
ka bi ne ta 2003. ga da 8. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 4, NA A pa mat uz de vums ir „sa ga ta vot pro fe si onā li iz glī to tu 
ko man dē jo šo un mi li tā ro spe ci ālis tu sa stā vu Lat vi jas valsts aiz sar dzī bai, at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni – or ga ni zēt 
un veikt pē tī ju mus valsts aiz sar dzī bas un dro šī bas jo mā (..).

NA A īs te no pro fe si onā lās aug stā kās iz glī tī bas stu di ju prog ram mas, aka dē mis kās iz glī tī bas prog ram mas un dok
to ran tū ras stu di ju prog ram mas, kā arī no dro ši na stu di jas mi li tā rās kva li fi kā ci jas ie gū ša nai vai pa aug sti nā ša nai. 

NA A no sa ka stu di ju sa tu ru un for mu, pa ma to jo ties uz NBS ko man die ra ap stip ri nā ta jām kva li fi kā ci jas pra
sī bām. Pirms stu di ju prog ram mas ap stip ri nā ša nas Se nā tā stu di ju prog ram mu vēr tē ša nu un eks per tī zi veic NBS 
ko man die ra no zī mē tā per so na. NA A pat stā vī gi vei do sa vu or ga ni za to ris ko un pār val des struk tū ru, kom plek tē 
per so nā lu, no sa ka dar ba sa mak su ci vi la jiem dar bi nie kiem, bet ne ma zā ku par nor ma tī va jos ak tos no teik to.” 

Ļo ti skaid ri ša jos nor ma tī va jos ak tos ir no teik ti NA A pa mat uz de vu mi, bet ob jek tī vu un sub jek tī vu 
ie mes lu dēļ NA A ta gad ne īs te no aka dē mis kās iz glī tī bas prog ram mas (ag rāk NA A īs te no ja di vas ba ka lau ru 
stu di ju prog ram mas), un da ži pie dā vā pat lik vi dēt NA A. Šo gad (2007) NA A pa liek piec pa dsmit ga di. 

Rak sta Ie va dā uz svērts – NA A pēc trim ga diem – piln ga dī bas svēt kos – ir jā kļūst par piln vēr tī gu 
Lat vi jas augst sko lu un jā at gūst lī de ra po zī ci jas starp Bal ti jas val stu mi li tā ra jām aka dē mi jām, kā tas bi ja 
de viņ des mi to ga du sā ku mā. 

Rak stā tiek mek lē tas at bil des uz jau tā ju miem Vai NBS ir va ja dzī ga NA A? Lai at bil dē tu uz šo jau tā ju
mu, ir jā zi na, kā das ko pē jas pra sī bas ir NBS ka ra vī riem, un kon krē ti – virs nie kiem, cik virs nie ku ga dā ir 
jā sa ga ta vo un kā dās spe ci ali tā tēs, – tad var plā not, kā un kur sa ga ta vot nā ka mos virs nie kus.

Ko pē jās pra sī bas ka ra vī riem. Mēs gri bē tu, lai sa bied rī ba tā cie nī tu sa vus ka ra vī rus, kā tas ir, pie mē
ram, Švei cē, kā arī, lai Lat vi jas ka ra vī ri bū tu sa ga ta vo ti dar bam NA TO un ES dro šī bas struk tū rās.

Pra sī bas NBS ka ra vī riem var pa ma tot arī kvan ti ta tī vi, bal sto ties uz NBS plā no to struk tū ru un vei
ca ma jiem uz de vu miem. Nav šau bu, ka NBS uz de vums ir un pa liks da lī ba mie ra uz tu rē ša nas ope rā ci jās.

At bil sto ši Lat vi jas nor ma tī va jiem ak tiem, NBS ir jā iz strā dā ka ra vī ru pro fe si ju stan dar ti, ku rus ap stip
ri na MK. Pro fe si ju stan dar ti ir ju ri dis kā bā ze un ko pā ar Lat vi jā at zī to mi li tā ro zi nāt ni – lo ģisks pa mats 
ka ra vī ru mā cī bu prog ram mu iz strā dei. 

Lat vi jas li ku mi no sa ka, ka NBS virs nie kiem ir jā būt aug stā ka jai iz glī tī bai. At bil sto ši Aug stā kās iz glī tī
bas li ku ma pro jek ta pra sī bām, Lat vi jā būs pil na lai ka aug stā kās iz glī tī bas ap lie ci no ši do ku men ti: ba ka lau
ra, ma ģis tra vai dok to ra grā da dip lo mi.

NBS ko man die ris se mi nā rā NA A 2006. ga da 16. sep tem brī for mu lē ja sa vu re dzē ju mu „Kā dam ir jā būt 
NBS ka ra vī ram?” Skaid ri un lo ģis ki ti ka iz da lī tas di vas virs nie ku pa mat ka te go ri jas: ko man dē jo šā sa stā va 
virs nieks un virs nieks spe ci ālists (ti kai kon krē tās spe ci ali tā tēs).

BJVNA (Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju) 2006. ga da kon fe ren ces da līb nie ki (1). Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro  
mā cī bu ie stā žu priekš nie ki (2).
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Ka ra vī ru, un kas jo se viš ķi sva rī gi, – virs nie ku, var sa ga ta vot ti kai mi li tā ra jā mā cī bu ie stā dē. Lie tu vas 
mi li tā ra jā lī de rī bas kon cep ci jā uz svērts, ka virs nie kam jā būt ne vien kau ji nie kam, bet arī dip lo mā tam, in
že nie rim, po li tis ka jam kon sul tan tam, pe da go gam un psiho lo gam, me ne dže rim. Tas arī pa ma to aka dē mis
kās iz glī tī bas ne pie cie ša mī bu.

Lat vi jā daž reiz ar jē dzie nu „ap mā cī ba” sa prot gan ka ra vī ru iz glī tī bu, gan vi ņu prak tis kos tre ni ņus. Tas ra dī ja 
ne pa rei zi trak tē tu Mā cī bu va dī bas pa vēl nie cī bas (MVP), vie tu NBS struk tū rā – MVP ti ka plā no ta kā TRA DOC 
– tre ni ņu un dok trī nu pa vēl nie cī ba. NA TO strik ti no sa ka, ka ka ra vī ru tre ni ņi nav tas pats, kas ka ra vī ru iz glī tī ba. 

NA TO or ga ni zē ta jā „Edu ca ti on and Trai ning Network” kon fe ren cē Bal ti jas aiz sar dzī bas ko le džā (BAK) 
Tar tu 2006. ga da 20. – 22. jū ni jā ti ka uz svērts, ka, pirm kārt, tre ni ņi nav iz glī tī ba (tre nēt var jeb ku ru dzī vu 
būt ni, bet iz glī tot – ti kai cil vē kus), otr kārt, Bal ti jas val stu na ci onā lo aka dē mi ju uz de vums ir ga ta vot sa vus 
ka ra vī rus – virs nie kus – tak tis ka jā un da ļē ji ope ra tī va jā lī me nī. BAK ga ta vo gal ve no kārt ope ra tī va jā lī
me nī, un ti kai na ci onā lās aka dē mi jas var veik smī gi iz strā dāt un pa sniegt sa vas valsts mi li tā rās stra tē ģi jas 
jau tā ju mus. Tas rā da NA A ne pie cie ša mī bu, no zī mi un vie tu valsts dro šī bas sis tē mā.

Cik virs nie ku ga dā ir jā sa ga ta vo NBS? Tā du in for mā ci ju sa ga ta vo NBS Ap vie no tā štā ba Per so nā la 
de par ta ments (J1), ap ko po jot vi su struk tūr vie nī bu pie pra sī ju mus, bet bie ži šeit ro das ne pre ci zi tā tes, jo 
struk tūr vie nī bas pa ras ti ne plā no, cik no vi ņu ka ra vī riem tiks pār vie to ti die nes tam NBS aug stā kos vai NA
TO štā bos, mi li tā ro ata še ju die nes tam un ci tur. Iz man to jot vien kār šu sta tis tis ku me to di, var no teikt vi dē jo 
virs nie ku skai tu, kāds jā sa ga ta vo ga dā.

Ja pie ņem, ka vi dē ji virs nieks NBS no dien 15 – 20 ga dus un plā no tais virs nie ku skaits ir 1480 (tā ti ka 
plā nots 2006.ga dā), tad ga dā ir jā sa ga ta vo 74–99 jaun o virs nie ku. AM un NBS va dī ba var plā not virs nie ku 
no mai ņas āt ru mu, ņe mot vē rā: vi ņu at bil stī bu Lat vi jas NBS pra sī bām, NBS uz de vu mu mai ņu, virs nie ku 
sa ga ta vo ša nas iz mak sas un ci tus ie mes lus. Virs nie ki pa pil dus mā cās da žā dos kva li fi kā ci jas cel ša nas kur sos 
gan Lat vi jā, gan ār ze mēs. In te re san ti at zī mēt, ka Lat vi jā uz 10 000 ie dzī vo tā jiem ir 562 stu den ti jeb 5,62% 
Lat vi jas ie dzī vo tā ju ir stu den ti. Tas no zī mē, ka uz 6000 ka ra vī riem, pēc vi dē jiem Lat vi jas sta tis ti kas rā dī
tā jiem, ir 337 ka ra vī ri, kas stu dē.

Ap rē ķi ni rā da: lai eko no mē tu re sur sus, vei dot mā cī bu ie stā di ar sa vu ad mi nis tra tī vo sis tē mu var ti kai 
tad, ja ap mā ca mo skaits vi dē ji ga dā ir vai rāk par 400. Cik ka de tu un klau sī tā ju mā cī sies NA A vi dē ji ga dā? 

Pie ņe mot, ka NA A tiek dots uz de vums sa ga ta vot 80 leit nan tus ga dā, mā cī bu laiks ir čet ri ga di (ta jā ie
kļauts gan ka de tu kan di dā ta kurss, gan ba ka lau ra stu di jas) un mā cī bu lai kā ka de tu ”at bi rums” ir vi dē ji 5% 
ga dā, pa pil dus NA A tiek or ga ni zēts se šu mē ne šu Jaun āko štā ba virs nie ku (JŠV) kurss, ma ģis tran tū ra, tad 
ko pā NA A vi dē ji ga dā būs 415 ap mā ca mo.

NA A sa stā vā var ie kļaut NBS sko las, kā tas tiek da rīts Lat vi jas augst sko lās un ci tās val stīs, tad sa ma zi
nā sies ad mi nis tra tī vais per so nāls sko lās un pa lie li nā sies ap mā ca mo skaits NA A.

Kā un kur sa ga ta vot NBS virs nie kus? Ņe mot vē rā gro zī ju mus Augst sko lu li ku mā un Aug stā kās iz glī tī
bas li ku ma pro jek tu, jā iz strā dā pa sā ku mu plāns, lai sa gla bā tu un piln vei do tu virs nie ku sa ga ta vo ša nu Lat vi jā.

Ka de tiem, kas jau ir ie gu vu ši ba ka lau ra dip lo mu kā dā no ci vi la jām spe ci ali tā tēm, pa pil dus pro fe si onā
la jās (mi li tā ra jās) stu di jās jā ie kļauj: jaun ka reiv ja, apakš virs nie ka (in struk to ra) un virs nie ka pa mat kurss, 
sveš va lo das – STA NAG 2. lī me nī un, ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā, spe ci ali zā ci jas kur si. NA A or ga ni zē un 
at bild par virs nie ku pa mat kur su un spe ci ali zā ci jas kur siem, un var at bil dēt par pā rē jiem kur siem, ja NA A 
sa stā vā būs at bil sto šas sko las.

Ka de tiem, ku ri mā cās Jū ras aka dē mi jā (JA), Rī gas Ae ro na vi gā ci jas in sti tū tā (RAI) un Rī gas Teh nis ka jā 
uni ver si tā tē, pa pil du spe ci ali zā ci jas kur si nav va ja dzī gi, bet tiem, ku riem ir ti kai ci vi lā iz glī tī ba, jā sa ņem ser
ti fi kā ti par pro fe si onā la jām stu di jām NA A. Nā kot nē var tikt iz vei do tas in teg rē tas aka dē mis kās prog ram mas, 
ku ras ka de ti ap gūs NA A un kā dā ci vi la jā augst sko lā. Pie mē ram, Mi li tā rās tele mā ti kas ba ka lau ra prog ram ma.

Ko man dē jo šā sa stā va virs nie ku ba ka lau ra prog ram mā (BP) var ie kļaut jaun ka reiv ja, in struk to ra un virs
nie ka pa mat kur su, sveš va lo das – STA NAG 2. lī me ņa kur su. No teik ti ša jā BP tiks ie kļau ti mi li tā rās va dī bas 
un mi li tā rās dip lo mā ti jas mā cī bu priekš me ti. At se višķs Mi li tā rās dip lo mā ti jas kurss var tikt vei dots Lat vi jas 
mi li tā ra jiem ata še jiem, kas ie tver tu pa pil du sa da ļas par valsts dro šī bas un aiz sar dzī bas po li ti kas jau tā ju miem.

Ka de ti. Lai no teik tu, cik ka de tu mā cī sies pil nu lai ku NA A Ko man dē jo šā sa stā va virs nie ku ba ka lau ra 
prog ram mā, cik vien lai kus NA A un kā dā ci tā augst sko lā, ir jā ņem vē rā pie pra sī jums, bet ko pē jais ka de tu 

skaits no tā ne mai nās – 350. Var pro gno zēt, ka Ko man dē jo šā sa stā va virs nie ku BP kur sā mā cī tos vis i, iz
ņe mot JS, GS un Sa ka ru un in for mā ti kas pa vēl nie cī bas (SIP) ka ra vī rus, kas va rē tu tur pi nāt sa vu iz glī tī bu 
NA A JŠV un ma ģis tran tu stu di ju lai kā.

Se ci nā jums. NBS ir va ja dzī ga Na ci onā lā aiz sar dzī bas aka dē mi ja, kas bū tu mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt
nes ie stā de. Tā es rak stī ju 2007.ga dā.

Sa ga ta vo ju un ie snie dzu Na a rek to ram zi ņo ju mu Par NBs per so nā la mo ti vā ci ju. Dau dzās val stīs ar 
pro fe si onā la jiem NBS ir ak tu āla ka ra vī ru mo ti vē ša na die nes tam NBS un rek ru tē ša nas pro blē ma. Šī pro
blē ma kļūst ak tu āla arī Lat vi jā. Lai zi nāt nis ki pa ma to ti un ilg ter mi ņā ri si nā tu šo pro blē mu, AZPC pie dā vā 
veikt zi nāt nis kās pēt nie cī bas pro jek tu (ZPP): „NBs ka ra vī ru die nes ta mo ti vā ci jas ana lī ze un kom plek tē
ša nas ar per so nā lu stra tē ģi jas iz strā de.”

Pa ma to jums: 1. ZPP at bilst „Zi nāt nes, pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju at tīs tī bas vad lī ni jām valsts aiz sar
dzī bas jo mā 2006. – 2017.ga dam” – vad lī ni ju 4.3.2. un 8.2.1.pun ktam. 2. NBS, pār ejot uz pro fe si onā lo die
nes tu, jā sa prot, kā no dro ši nāt NBS ar at bil sto šu per so nā lu. 

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, no teikt NBS ka ra vī ru mo ti vā ci ju die nes tam NBS, otr kārt, iz strā
dāt priekš li ku mus RAC dar bī bas uz la bo ša nai, treš kārt, iz strā dāt NBS per so nā la kom plek tē ša nas stra tē ģi ju. 

Par pē tī ju mu at bil dī gās struk tūr vie nī bas: AZPC, J1, RAC un AM Sa bied ris ko at tie cī bu de par ta ments. 
Iz pil des laiks – 12 mē ne ši.

Tā lāk for mu lē ti da ži priekš li ku mi ka ra vī ru mo ti vā ci jai die nes tam NBS:
1. Lai mo ti vē tu ka ra vī rus il gāk die nēt NBS. Lie la pro blē ma cil vē kiem ir dzī vok ļi gan mi li tā ra jā, gan 

ci vi la jā dzī vē. Te orē tis ki var pa ņemt ban kā kre dī tu, bet va ja dzī ga at bil sto ša ga ran ti ja – cits dzī vok lis vai 
ne kus ta mais īpa šums, ar ko pa ras tam ka ra vī ram ir pro blē mas, un/vai at bil sto ša al ga. Pie dā vā jums šo jau
tā ju mu pa lī dzēt ka ra vī ram ri si nāt AM un/vai NBS. 

Pie mē ram, ka ra vīrs ņem kre dī tu dzī vok lim, bet ga rants ir AM vai/un NBS – ka ra vīrs mak sā dzī vok ļa 
kom pen sā ci jas nau du kre dī ta dzē ša nai un iz trūk sto šo da ļu –  dar ba de vējs. Kre dīts var tikt for mēts uz 20 
ga diem, un, ja ka ra vīrs no dien šo lai ku, dzī vok lis pa liek vi ņam. Ja ka ra vīrs vē las aiziet no NBS ag rāk, vi
ņam nāk sies pa šam at mak sāt at li ku šo kre dī tu.

Vēl viens va ri ants. Ka ra vīrs, kas no die nē jis NBS, pie mē ram, 20 ga dus, sa ņem vien rei zē jo pa bal stu, kas 
ļauj vi ņam no pirkt vi ņa die nes ta pa kā pei at bil sto šu dzī vok li. Tas va rē tu no de rēt ka ra vī riem, ku ri ne iz man
to ja pir mo ie spē ju. Lī dzī gi da ra Po li jā pēc 15 ga du die nes ta BS. Tas mo ti vē ka ra vī rus lai kus iet pen si jā, jo 
Po li jā ir Bru ņo to spē ku sa ma zi nā ša nas pro blē mas.

2. Lai ie in te re sē tu ka ra vī rus ie gūt un piln vei dot sa vu iz glī tī bu sa vā die nes ta spe ci ali tā tē, kas ko pu mā 
cel tu NBS pres ti žu sa bied rī bā.

Pie mē ram, ja NA A pa snie dzē jam ir ma ģis tra vai dok to ra aka dē mis kais grāds, vi ņa die nes ta at al go jums 
pie aug, rei zi not ar no teik tu ko efi cien tu. Ja ka ra vī ram ir aka dē mis kais grāds spe ci ali tā tē, ku rā viņš ne dien, tad 
pie mak su var ne mak sāt. Pie ņem sim, ka ra vī ram ir ma ģis tra vai dok to ra grāds fi zi kā vai te olo ģi jā, bet viņš dien 
Spor ta klu bā, tad ie gū tā iz glī tī ba ne tiek ra ci onā li iz man to ta NBS in te re sēs, un pa pil dsa mak sa nav lo ģis ki pa
ma to ta. To ties, ja vi ņam ir aka dē mis kais grāds NBS iz man to tā spor ta spe ci ali tā tē, viņš var sa ņemt pie mak su.

3. Lai ie in te re sē tu, mo ti vē tu ka ra vī rus la bi die nēt. Tam pa ma tā bū tu gan iz vēr tē ša nas sis tē mas, gan 
kar je ras plā no ša nas sis tē mas piln vei do ša na. Labs mo tīvs ir iet die nēt (strā dāt) struk tū rā, kur ir skaid ri 
zi nā mas pra sī bas, no tei ku mi,– kas tiek pra sīts no ka ra vī ra un ko uz ņe mas dar ba de vējs. Ja ka dets var uz zi
nāt, kas vi ņu sa gai da pēc pie ciem, des mit vai piec pa dsmit ga diem un kas vi ņam būs jā iz da ra, lai sa snieg tu 
plā no to, tad tā ir la ba mo ti vā ci ja die nēt NBS.

Sva rī gi ir ob jek tī vi iz vēr tēt ka ra vī ra die nes tu. Ka ra vī riem ir jā zi na sa vi dar ba re zul tā ti sa lī dzi nā ju mā 
ar sa viem ko lē ģiem. Tas var būt pa ma tā veik smī gai ka ra vī ra kar je rai un vir zī ša nai pres ti žos ama tos.

Ka de ti ta gad sa ņem pro fe si onā la ka ra vī ra at al go ju mu. Priekš li kums ir ka de tiem plā not sti pen di ju, kas 
bū tu da ļa no eso šā at al go ju ma, bet at li ku šo da ļu viņš sa ņem tu, ja veik smī gi pa beig tu mā cī bas. Tas ļau tu vi
ņam vei dot fi nan si ālo uz krā ju mu, lai veik smī gi uz sāk tu un tur pi nā tu prak tis ko die nes tu NBS. Pie mē ram, 
Lie tu vā ka de ti sa ņem sti pen di jas.

4. Ka ra vī ru no dro ši nā jums, aiz ejot no die nes ta NBS. Ka ra vī ram, die not NBS, ir jā būt pār lie ci nā tam 
par sa vu nā kot ni pēc die nes ta. Tas ir pen si ju lie lums, ie spē ja tur pi nāt dar bu ci vi la jā sek to rā. 
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Pie mē ram, ka ra vī riem, ku rus  plā no at va ļi nāt no NBS, va rē tu or ga ni zēt da žā dus kur sus, kas ļau tu vi
ņiem at rast dar bu ci vi la jā dzī vē. Vā ci jā to da ra brīv prā tī ga or ga ni zā ci ja, ku rā ir re zer ves un ak tī vā die nes ta 
ka ra vī ri un kas sniedz pa lī dzī bu ak tī vā die nes ta ka ra vī riem da žā dās dzī ves si tu āci jās, pa līdz sa ga ta vo ties 
ci vi la jai dzī vei pēc die nes ta, tos tarp – pa līdz sa mek lēt dar ba vie tas, kā arī veic aiz sar dzī bas bu dže ta iz lie
to ša nas liet de rī bas kon tro li. Lat vi jā ir lī dzī ga or ga ni zā ci ja – LA SA (Lat vi jas aiz sar dzī bas spē ku ap vie nī ba), 
kas ir ofi ci āli re ģis trē ta, bet vēl nav re āli uz sā ku si sa vu plā no to dar bī bu.

5.Die nes tam NBS ir jā būt kon ku rēt spē jī gam ar dar bu ci vi la jās struk tū rās. Tas ir at al go jums, me di cī
nas no dro ši nā jums, trans por ta iz de vu mi, sa ka ru iz de vu mi u.c. 

  Plā no jot ka ra vī ru un ci vi lo dar bi nie ku at al go ju mu AM un NBS struk tū rās, ir jā ņem vē rā dau dzi fak
to ri. Te orē tis ki ir zi nāms, ka mo ti vā ci jai ir mo rā lais un ma te ri ālais as pekts. Vien kār šāk ir ana li zēt ma te ri
ālo as pek tu, ku ra pa ma tā ir pie dā vā tais at al go jums, sa lī dzi not ar vi dē jo at al go ju mu val stī. 

Pie mē ram, ja NA A grib at rast la bu pa snie dzē ju – spe ci ālis tu ar dok to ra grā du, tad ne var plā not vi
ņam MK mi ni mā li no teik to at al go ju mu. Viens no va ri an tiem va rē tu būt: lek to ram ar ma ģis tra grā du tiek 
no teikts kap tei ņa at al go jums ar vi sām pie mak sām; do cen tam ar dok to ra grā du – ma jo ra, pro fe so ram ar 
dok to ra grā du – pul kvež leit nan ta, bet pro fe so ram ar ha bi li tē tā dok to ra grā du – pul kve ža at al go jums. Tas 
jau do tu ie spē ju mek lēt un at rast Lat vi jā at zī tus un la bus spe ci ālis tus. 

Pa skaid ro jums: PSRS lai ka kan di dā ta grāds ta gad at bilst Lat vi jas dok to ra grā dam, bet PSRS lai ka dok
to ra grāds – ta ga dē jā ha bi li tē tā dok to ra grā dam. At šķi rī ba ir 12 – 20 ga du in ten sī va dar ba sa vā zi nāt nes 
no za rē. Nā kot nē būs ti kai dok to ra grāds, bet ir ci ti pa pil dus aka dē mis kā per so nā la iz vēr tē ša nas kri tē ri ji.

Kā ti ka mi nēts ie priekš, šie jau tā ju mi pra sa ci tu val stu pie re dzes iz pē ti un de ta li zē tā ku priekš li ku mu iz
strā di un ana lī zi. Priekš li ku mu ie vie ša na dzī vē da bis ki pra sa veikt iz mai ņas da žos li ku mus un ci tos nor ma
tī va jos ak tos. Tā es zi ņo ju NA A rek to ram 2007. ga da 23. feb ru ārī. Vien lai cī gi sa ga ta vo ju at bil di NBS va dī bai 
par vē la mo ZPP (zi nāt nis kās pēt nie cī bas pro jek tu) pie teik ša nas kār tī bu.

NBS ko man die rim 
ko pi ja: NBS AŠ priekš nie kam

SZS, JS, GS, NP, MVP ko man die rim
NA A rek to ram

Par zi nāt nis ki pēt nie cis ka jiem pro jek tiem

At bil dot uz Zi nāt nes ko or di nā ci jas no da ļas 2007. ga da 19. feb ru āra vēs tu li Nr.26./69, pie
dā vā ju NBS vei dot ko pī gu at bal stī to zi nāt nis ko pē tī ju mu tē mu sa rak stu. La bi ir tas, ka šo gad 
NBS pār stāv ji ak tī vi ir pie da lī ju šies, sa ga ta vo jot NBS – vai drī zāk sa vai struk tūr vie nī bai – 
vi ņup rāt, va ja dzī go zi nāt nis kās pēt nie cī bas tē mu un pro jek tu sa rak stu.

Bet nav la bi tas, ka AM iz vēr tē ša nai no nāk 90 zi nāt nis ko pēt nie cis ko tē mu un pro jek tu 
sa raksts, par ku ru at se viš ķas NBS struk tūr vie nī bas go dī gi uz rak stīs at sauk smes, bet, ne zi not 
dar bu ko pu mu vai NBS pri ori tā tes, NBS va ja dzī gās pri ori tā rās tē mas vai dar bi var ne tikt ie
kļau ti at bal stā mo vai fi nan sē ja mo dar bu/tē mu sa rak stā.

Da ži priekš li ku mi: ne ska to ties uz to, ka tē mas jau ir pie teik tas un tiek ie snieg tas at
sauk smes, pie dā vā ju lo ģis ki sa kār tot šo dar bu: 1) NBS ir jā ie sniedz ko pējs ZPT pie tei ku mu 
sa raksts, 2) sa raksts jā vei do pri ori tā šu kār tī bā, 3) sa rak stu pa rak sta NBS va dī bas pār stā vis 
(NBS AŠ priekš nieks).

Kāunkasveidošosarakstu?
At bil sto ši Na ci onā lo Bru ņo to spē ku li ku mam un NA A Sa tver smei, kas ti ka ap stip ri nā ta ar 

Mi nis tru ka bi ne ta 2003. ga da 8. jan vā ra rī ko ju mu Nr. 4, NA A pa mat uz de vums ir „sa ga ta vot pro
fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo un mi li tā ro spe ci ālis tu sa stā vu Lat vi jas valsts aiz sar dzī bai, 
at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni – or ga ni zēt un veikt pē tī ju mus valsts aiz sar dzī bas un dro šī bas jo mā 
(..)”.

Tā dēļ AZPC (Aiz sar dzī bas zi nāt ņu pēt nie cī bas centrs) sa ga ta vo ja NBS ko pē jā sa rak sta pro
jek tu, ku ru va ja dzē tu sa ska ņot ar Spē ku vei du un Pa vēl nie cī bu ko man die riem un ie sniegt NBS 
AŠ priekš nie kam. Ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā var zi ņot par zi nāt nis ki pēt nie cis ko tē mu sa rak stu 
un to ap spriest NBS ko man die ru sa nāk smē. Pēc sa rak sta ap stip ri nā ša nas tas tik tu ie sniegts AM.

KotasdodNBS?
Tas ļaus NBS pār stāv jiem ar gu men tē ti pār stā vēt NBS in te re ses ša jā jo mā Zi nāt nes dar bī bas 

ko or di nā ci jas ko mi si jā (ZDKK). Tad NBS pri ori tā rās pēt nie cis kās tē mas tiks ie kļau tas at bal
stā mo tē mu sa rak stā. Tā lāk – ir dar bi, kas tiek pie dā vā ti ”no ma las”, pie mē ram, par vi des 
aiz sar dzī bu un ci ti. NBS pār stāv ji pie da lās to iz vēr tē ša nā, bet šo dar bu at balsts vai no rai
dī ša na ir vai rāk AM pār stāv ju kom pe ten cē, jo ti kai iz ņē mu ma ga dī ju mos kā da ci vi lā struk tū ra 
va rēs pa teikt, kas ir NBS pri ori tā te.

Kātiekveidotssaraksts
Pirm kārt, stra tē ģis kais lī me nis vai te orē tis kās tē mas, kas mek lē at bil di uz NBS iz vei des 

un at tīs tī bas kon cep tu āliem jau tā ju miem. Otr kārt, prak tis kās tē mas, kas ir ak tu ālas struk tūr
vie nī bu ik die nas dar bā. Treš kārt, zi nāt nis kās ino vā ci jas tē mas, kas pre ten dē uz iz gud ro ju mu 
vai pat zi nāt nis ku at klā ju mu, kas va rē tu tikt pre zen tē tas NA TO RTO un dot prak tis ku ie gu vu mu 
NBS tā lā ka jā nā kot nē.

A.Stratēģiskaislīmenis–teorētiskāstēmas

1.NBSattīstībasprincipiunvietaLatvijasRepublikasdrošībassistēmā.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP (zi nāt nis kās pēt nie cī bas pro jekts) at bilst „Zi nāt nes, pēt nie cī

bas un teh no lo ģi ju at tīs tī bas vad lī ni ju valsts aiz sar dzī bas jo mā 2006. – 2017.ga dam” 4.2.1. un 
8.1.3.pun ktam, otr kārt, at bil sto ši Na ci onā la jam dro šī bas li ku mam ir jā pār strā dā mū su Valsts 
aiz sar dzī bas kon cep ci ja, treš kārt, si tu āci ja dro šī bas jo mā ir mai nī ju sies, un ir jā pre ci zē 
NBS vie ta valsts dro šī bas sis tē mā.

NBS AŠ J5 pie dā vā tās tē mas Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja, NBS dok trī na da ļē ji pār klā jās ar 
ie priekš for mu lē to tē mu un var tikt ie kļau tas ta jā.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: sa ga ta vot Valsts mi li tā rās stra tē ģi jas pro jek tu un sa kār tot NBS 
Plā no ša nas, prog ram mē ša nas un bu dže tē ša nas sis tē mu (PPBS).

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: Dr.ha bil.sc.ing. K.Krēs liņš, AZPC 
(Aiz sar dzī bas zi nāt ņu pēt nie cī bas centrs, NBS AŠ J5 de par ta ments un AM Aiz sar dzī bas po li ti
kas un plā no ša nas de par ta ments.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos. Iz mak sas va rē tu būt 
līdz 10 000 LVL: va dī bas lī gums ar AM ie rēd ņiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku men tu tul ko ša na, da
lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa vai ro ša na, at se viš ķu ma
te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. Iz pil des laiks – 12 mē ne ši.

2.TerorismabūtībasanalīzeuniespējamāspretdarbībaspamatojumsLatvijasapstākļos.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.2.9. un 8.1.1.pun ktam, otr kārt, Lat vi jā 

pēc 2001. ga da sep tem bra par šo jau tā ju mu tiek snieg ta pie tie ka ma in for mā ci ja plaš sa zi ņas 
lī dzek ļos, bet gan drīz ne maz nav veik ta pie tie ka mi pla ša te ro ris ma bū tī bas un tā iz paus mes 
vei du ana lī ze. Ie stā jo ties NA TO, Lat vi ja va rē ja at teik ties no to tā lās aiz sar dzī bas prin ci pa, 
ie spē ju ro be žās pie da lo ties NA TO va dī ta jās starp tau tis ka jās ope rā ci jās, bet pie mums paš iem 
ne būt nav pa ma to ti ie spē ja mie pret te ro ris ma pa sā ku mi kon krē ti Lat vi jas ap stāk ļos, pa re dzot to 
ie spē ja mās at tīs tī bas sce nā ri jus.

LU Ģeo grā fi jas un Ze mes zi nāt ņu fa kul tā te pie dā vā tē mu „Vi des te ro ris ma drau du iz vēr tē
jums Lat vi jas te ri to ri jā”. Pie dā vā tā ZPP tē ma ir in te re san ta, bet to la bāk bū tu ap vie not ar 
NA A AZPC (Aiz sar dzī bas zi nāt ņu pēt nie cī bas cen tra) pie teik to ZPP te ma tu „Te ro ris ma bū tī bas 
ana lī ze un ie spē ja mās pret dar bī bas pa ma to jums Lat vi jas ap stāk ļos”, pa re dzot iz pil dī tā jus ne 
ti kai no LU Ģeo grā fi jas un Ze mes zi nāt ņu fa kul tā tes, bet arī AM un NBS pār stāv jus. Pē tī ju ma 
va dī bu un or ga ni zē ša nu va rē tu uz ti cēt NA A AZPC 

LU Ģeo grā fi jas un Ze mes zi nāt ņu fa kul tā tes priekš li ku mam par ZPP iz mak sām un pro jek ta re ali zā
ci jas ter mi ņiem var pie krist, pa re dzot lī dzī ga ap mē ra pa pil dus iz mak sas ko pī gā pē tī ju ma veik ša nai.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, ana li zēt te ro ris ma bū tī bu un tā iz paus mes vei dus, otr
kārt, pa ma tot ie spē ja mos pret te ro ris ma pa sā ku mus Lat vi jas ap stāk ļos, pa re dzot to ie spē ja mās 
at tīs tī bas sce nā ri jus.

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: Dr.sc.ing. J. Mel de ris, AZPC, NBS 
AŠ J3 de par ta ments un AM Krī zes va dī bas un mo bi li zā ci jas de par ta ments.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos. Iz mak sas va rē tu būt 
līdz 9 000 LVL: va dī bas lī gums ar AM ie rēd ņiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku men tu tul ko ša na, da
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lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa vai ro ša na, at se viš ķu ma
te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. Iz pil des laiks – 12 mē ne ši.

3.NBSkaravīrudienestamotivācijasanalīzeunpersonālakomplektēšanasstratēģijasizstrāde.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.3.2. un 8.2.1.pun ktam, otr kārt, NBS pār ejot 

uz pro fe si onā lo die nes tu, ir jā sa prot, kā no dro ši nāt NBS ar at bil sto šu per so nā lu. 
Lī dzī gu tē mu pie tei cis AM Aiz sar dzī bas po li ti kas un plā no ša nas de par ta ments „Ka ra vī ru 

rek ru tē ša nas ris ku īs ter mi ņa, vi dē ja ter mi ņa un ilg ter mi ņa ana lī ze.”
Vēl viens pie mērs: 2007. ga da feb ru ārī zva nī ja Jā nis Avi šans un in te re sē jās, kas va rē tu 

uz dot NA A bib li otē kai sa vākt ma te ri ālus, kā mo ti vēt cil vē kus die nes tam NBS?
Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, no teikt NBS ka ra vī ru mo ti vā ci ju die nes tam NBS, otr

kārt, iz strā dāt priekš li ku mus RAC dar bī bas uz la bo ša nai, treš kārt, iz strā dāt NBS per so nā la 
kom plek tē ša nas stra tē ģi ju. 

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: Mg.the ol. V. Lau ciņš, AZPC, J1, 
RAC un AM Sa bied ris ko at tie cī bu de par ta ments. 

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos. Iz mak sas va rē tu būt 
līdz 8 000 LVL: va dī bas lī gums ar AM ie rēd ņiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku men tu tul ko ša na, da
lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa vai ro ša na, at se viš ķu ma
te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. Iz pil des laiks – 12 mē ne ši.

4.Militārāsizglītībasattīstībasperspektīvas.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.3.2. un 8.3.1.pun ktam, otr kārt, Lat vi jai 

ie stā jo ties NA TO un pār ejot uz ko lek tī vo aiz sar dzī bu, mai nās NBS uz de vu mi un at bil sto ši ir 
jā mai na ka ra vī ru iz glī tī bas un ap mā cī bas sis tē ma, treš kārt, viens no NBS pa mat uz de vu miem ir 
da lī ba NA TO un ES mi si jās, kas pra sa at bil sto šu mū su ka ra vī ru iz glī tī bu, ce tur tkārt, mi li
tā ra jai iz glī tī bai ir jā būt līdz vēr tī gai Lat vi jas valsts un ES iz glī tī bas sis tē mas sa da ļai.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, no teikt pra sī bas NBS ka ra vī riem, otr kārt, no teikt, cik ka
ra vī ru un kā dās spe ci ali tā tēs ir vi dē ji jā sa ga ta vo kat ru ga du, treš kārt, no teikt, kā un kur sa ga
ta vot NBS ka ra vī rus, ce tur tkārt, pa ma to jo ties uz ko man dē jo šā sa stā va virs nie ka pro fe si jas stan dar
tu, sa ga ta vot ba ka lau ra un ma ģis tra stu di ju prog ram mas un veikt to li cen cē ša nas un ak re di tā ci jas 
pro ce dū ras, piekt kārt, no teikt ba ka lau ra un ma ģis tra stu di ju īs te no ša nai ne pie cie ša mos re sur sus.

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: Dr.ha bil.sc.ing. K.Krēs liņš, AZPC, 
NA A, MVP, NBS AŠ J1 un J5 de par ta ments un AM Mi li tā rās iz glī tī bas no da ļa.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos. Iz mak sas va rē tu būt 
līdz 10 000 LVL ga dā: va dī bas lī gums ar AM ie rēd ņiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku men tu tul ko ša na, 
da lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa vai ro ša na, at se viš ķu ma
te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. Iz pil des laiks – 36 mē ne ši.

5.Uzlabotāsindividuālāskaujassistēmasattīstīšana
Pa ma to jums: tē mu pie sa ka NBS AŠ J5 un, ņe mot vē rā, ka ir vai rā ki pie tei ku mi, kas sais tī ti 

ar šo tē mu, pie mē ram, SZS „In di vi du ālās kau jas sis tē mas at tīs tī ba”, ir sva rī gi šo jau tā ju mu 
iz ska tīt kon cep tu āli. Liel val stis vei do dār gas vai pat ļo ti dār gas un kom pli cē tas nā kot nes 
in di vi du ālās kau jas sis tē mas un ka ra vī ra eki pē ju mu, bet cik un ko no tā va jag pirkt Lat vi jai 
vai ra žot paš iem, jo mū su NBS uz de vu mi var da ļē ji at šķir ties no Liel val stu BS uz de vu miem.

6.MilitārāsekonomikasattīstībasiespējasLatvijasRepublikā
Pa ma to jums: tē mu pie sa ka NBS AŠ J5 un, ņe mot vē rā, ka ir vai rā ki pie tei ku mi, kas sais tī ti 

ar mi li tā ro ra žot ni Lat vi jā, tad šo pro blē mu va ja dzē tu iz ana li zēt kon cep tu āli.

B.Praktiskāstēmas,kasiraktuālasstruktūrvienībuikdienasdarbā

1.Bataljonavadības,tendences,sakaruuninformatīvāssistēmasattīstībasundrošības
uzlabošana(izveide)itsevišķi„Kaujāapdzīvotāvietā”.

Pa ma to jums: tē mu ir pie tei ku ši SZS, un tā ie tver dau dzas ci tas tē mas, ko pie tei ca gan J6, 
gan AM Sa ka ru un in for mā ci jas teh no lo ģi ju de par ta ments. Bet vien lai cī gi šeit vai rāk ir jā ana
li zē to val stu pē tī ju mi, ana lī tis kie dar bi, ku rām ir pie re dze ša jā jo mā.

2.Kājniekulaukataktiskāšaušanassimulatoraprototipaizveidekājniekuvadalīmeņaapmācībā.
Pa ma to jums: tē mu pie tei ca MVP, un pie tei kums ir ak tu āls. Pēt nie cis kā dar ba uz de vums: iz

vei dot mo der na lau ka tak tis kās šau ša nas sti mu la to ra pro to ti pu ar ie spē jām veikt ap mā cī bas arī 
nakts lai kā, ar ap mā cā mo mo ni to rin gu mā cī bu lai kā un pēc no dar bī bu ana lī zi ir ak tu āls arī NA A 
ka de tu ap mā cī bā.

Šau ša nas sti mu la to ra iz strā des pro jek ti bi ja ie kļau ti arī AM ie priek šē jo ga du pēt nie cī bas 
pro jek tu sa rak stā. Diem žēl par pē tī ju mu re zul tā tiem (ik ga dē jo pār ska tu ko pi jas) NA A ne kā das 
in for mā ci jas nav, un tā dēļ jau tā jums par pē tī ju mu re zul tā tu iz man to ša nu NA A ap mā cī bas pro ce sā 
nav ska tīts. Ša jā pē tī ju mā va rē tu pie da lī ies arī NA A AZPC.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos: pēc MVP ap rē ķi niem 
iz mak sas va rē tu būt 80 000 – 90 000 LVL, iz pil des laiks  – 24 mē ne ši. 

3.Tālmācībaskursurealizācijainepieciešamodatorprogrammuizstrāde.
Pa ma to jums: pēt nie cis kā dar ba uz de vums – par vir tu ālo sti mu la to ru iz strā di, kas ne pie cie ša mi 

da žā du mā cī bu kur su re ali zē ša nai tāl mā cī bā, ir ak tu āls arī NA A tāl mā cī bas stu di ju ie vie ša nai.
Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos: pēc MVP ap rē ķi niem 

iz mak sas va rē tu būt 50 000 LVL, iz pil des laiks – 24 mē ne ši. 

4. Mācībusimulatorupilnveideunpersonālaapmācībasprocesaefektivitātespaaugstināšana.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 8.2.8.pun ktam, otr kārt, NA A tiek un tiks pa snieg

ti gan ek sak tie priekš me ti, gan priekš me ti, kas ir sa rež ģī ti ka de tu uz tve rei. Pie mē ram, sa rež
ģī ti ir ap mā cā ma jiem pa skaid rot elek tro mag nē tis ko viļ ņu iz pla tī bu viļņ va dos, bet to var iz da rīt 
vien kār ši, ja ir iz vei do ta zī mē ta fil ma vai slai du šovs par šo tē mu, treš kārt, NBS tiek ga ta vo ti 
ka ra vī ri dar bam starp tau tis ka jās mi si jās. Ņe mot vē rā lie lās iz mak sas, vei do jot pil sē tu un ci tu 
ie spē ja mo ope rā ci ju vie tu ma ke tus, ak tu āla kļūst mā cī bu si mu la to ru piln vei de, ce tur tkārt, NBS 
tiek vei dots Tāl mā cī bas centrs, kur ļo ti sva rī gi ir sa ga ta vot kva li ta tī vus mā cī bu ma te ri ālus.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: sa ga ta vot mēr ķau di to ri jām sa pro ta mu mo de ļu (skaid ro ju mu uz 
„pirk stiem”) da tu bā zi un iz pē tīt tās efek ti vi tā tes uz la bo ša nas ie spē jas mēr ķau di to ri jas ap
mā cī ša nai.

 Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: Dr.ha bil.sc.ing. K.  Krēs liņš, 
AZPC, NA A, MVP, NBS AŠ J1 un J5 de par ta ments un AM Mi li tā rās iz glī tī bas no da ļa.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos: iz mak sas va rē tu būt 
līdz 10 000 LVL, iz pil des laiks, pir mais posms – 12 mē ne ši. Pē tī jums va rē tu tikt tur pi nāts, 
pa ma to jo ties uz ie gū to re zul tā tu ie vie ša nas efek ti vi tā tes rā dī tā jiem, lai pa pil di nā tu da tu 
bā zi un piln vei do tu mā cī bu si mu la to rus 

5.Karavīruveselībaskapacitātesunfiziskospējupadziļinātsvērtējumsgrupāarpaaug
stinātuķermeņamasasindeksu.

Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.3.2. un 8.3.1.pun ktam, otr kārt, dau dziem 
NBS ka ra vī riem ir pro blē mas ar lie ko sva ru un at tie cī gi ar fi zis ko nor ma tī vu kār to ša nu, tā dēļ 
ir jā veic iz pē te, lai pa aug sti nā tu NBS per so nā la re sur su iz man to ša nas efek ti vi tā ti at bil sto ši 
NBS ilg ter mi ņa at tīs tī bas plā nā no teik ta jām pri ori tā tēm un uz de vu miem.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, ap zi nāt ka ra vī rus ar pa aug sti nā tu ķer me ņa ma sas in dek
su (ĶMI), iz vēr tē jot at bil sto ši ve cu ma gru pām, otr kārt, veikt pa dzi ļi nā tu sirds un asins ri tes 
sis tē mas (SAS) un el po ša nas sis tē mas (ES) or gā nu fun kci onā lā stā vok ļa rak stu ro ju mu un fi zis ko 
dar ba spē ju no vēr tē ju mu, treš kārt, or ga ni zēt kon sul tā ci jas par ķer me ņa ma sas ko rek ci jas jau tā
ju miem ar spor ta ār sta, die to lo ga un spor ta spe ci ālis ta da lī bu, ce tur tkārt, iz strā dāt ie tei
ku mu fi zis ko no dar bī bu plā nam at bil sto ši per so nas ve se lī bas ka pa ci tā tei un fi zis ka jām spē jām.

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: AZPC pro fe so re Dr.med. I.Pļa vi ņa, 
AZPC, NBS MC, SK un spe ci ālis ti no me di cī nas ie stā dēm.

Pē tī ju ma iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos: iz mak sas va rē tu vei dot ap mē ram Ls 
15 000 – 20 000. Va dī bas lī gums ar me di cī nas spe ci ālis tiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku

men tu tul ko ša na, da lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa
vai ro ša na, at se viš ķu ma te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. 
Iz pil des laiks – 24 – 36 mē ne ši.

6.Islāmaietekmemilitārokonfliktunorisesvietās– tiek plā nots „So ci al and Cul tu ral 
Network Analysis and Mo de ling to Un der stand the Adversary” pro jek tā.

Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.1.4. un 8.1.5.pun ktam, otr kārt, pie da lo ties 
mi si jās is lā ma val stīs, NBS ka ra vī riem ir jā būt pa zīs ta miem ar is lā ma prin ci piem, treš kārt, 
NBS ka ra vī riem ir jā zi na „kas ir la bi un kas ir slik ti” mi si jas ra jo nos, ce tur tkārt, kā sa
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sniegt plā no tos mi si jas mēr ķus. 
Par AM ZKN pie teik to ZPP „Starp kul tu rā lā un starp re li ģi ozā di alo ga vei ci nā ša na”. Mi nē tais 

ZPP ir te ma tis ki tuvs AZPC pie teik ta jam ZPP „Is lā ma ie tek me mi li tā ro kon flik tu no ri ses vie
tās”. Mēr ķis un iz pil dī tie uz de vu mi va rē tu būt īpa ši no de rī gi NBS ka ra vī riem pirms starp tau
tis kām mi li tā rām ope rā ci jām vai to lai kā.

Ņe mot vē rā ār pus NBS struk tū ru (ši nī ga dī ju mā, LU Te olo ģi jas fa kul tā tes) ie ro be žo tās ie
spē jas jau tā ju ma ap ska tei mi li tā rā kon tek stā, pē tī jums bū tu at bal stāms, ja pēt nie cis ka jā gru
pā tiek ie kļauts AZPC un (vai) cits NBS spe ci ālists. Ie spē ja mi la bā kais ri si nā jums bū tu, ja 
mi nē tos pē tī ju mus iz strā dā tu līdz te kus, sa dar bī bā vai arī ko pī gi. 

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, iz pē tīt is lā ma ie tek mi vie tās, kur no tiek mi li tā rie 
kon flik ti un starp tau tis kās ope rā ci jas, otr kārt, pie dā vāt NBS ka ra vī riem ap mā cī bas prog ram mu, 
kas jā ap gūst pirms do ša nās mi si jā.

Par pē tī ju mu at bil dī gā amat per so na un struk tūr vie nī ba: mg.the ol. V. Lau ciņš, AZPC, MVP, 
NBS AŠ J1 un AM Starp tau tis ko sa ka ru de par ta ments.

Pē tī ju ma veik ša nas ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos. Iz mak sas va rē tu būt 
līdz 8 000 LVL (var pie mi nēt, ka LU Te olo ģi jas fa kul tā te sa vam pē tī ju mam pie pra sa 47 469 LVL 
bez pa ma to ju ma): va dī bas lī gums ar AM ie rēd ņiem un NBS ka ra vī riem, da žu do ku men tu tul ko ša na, 
da lī ba se mi nā ros, kon fe ren cēs, ko man dē ju ma nau das, pē tī ju mu ma te ri ālu pa vai ro ša na, at se viš
ķu ma te ri ālo lī dzek ļu ie gā de, bet va dī tā jam pa pil dsa mak sa nav va ja dzī ga. Iz pil des laiks –  
12 mē ne ši.

7.Pētījumsparradiovadāmospridzekļuiniciējošāmiekārtāmunaizsardzībuprettām.
Pa ma to jums: tē mu ir pie tei ku ši AM Sa ka ru un in for mā ci jas teh no lo ģi ju un J6 de par ta ments. 

Tas ir ak tu āls pē tī jums, kaut gan ma zāk zi nāt nisks, bet vai rāk prak tisks.
J6 ir pie tei cis vai rā kas tē mas par ra dio sta ci jām: mi li tā rā por ta tī vā (Hand–held) UĪV 

ra dio sta ci ja, mi li tā rā por ta tī vā (PRR – Per so nal Ro le Ra di o) ra dio sta ci ja, per so nā la ra di o 
pro to ti pa iz strā de (300–400 MHz), ša jā sa ka rā va rē tu pie dā vāt:

8.Programmējamāsplatjoslasradiostacijastaktiskajostīklos.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.2.6. un 8.3.2.pun ktam, otr kārt, paš rei zē jā 

si tu āci jā Lat vi jā nav pub li cē ti pē tī ju mi par prog ram mē ja mām plat jos las ra dio sta ci jām tak tis
ka jos tīk los, treš kārt, jā pa pil di na NBS ka ra vī ru zi nā ša nas par tak tis ko tīk lu vei do ša nu un 
ra dio sta ci ju lie to ša nu.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: iz strā dāt pro to ti pu mas vei da por ta tī vai, eko no mis kai, er go no
mis kai un mi li tā riem stan dar tiem (STA NAG 4204 u.c.) at bil sto šai ra dio sta ci jai ar uni ver sā lu 
pie de ru mu kom plek tu.

Iz ga ta vot pro to ti pus (8 – 10 gab.), pār bau dīt un adap tēt to lie to ša nu (arī uni ver sā lu pie
de ru mu kom plek tu) no da ļas dar bī bā kā sa vā star pā (rā di uss līdz 3 km), tā sa ka riem ar at tā li nā
tu ko man dpun ktu, iz man to jot por ta tī vu sa te līt te le fo nu ar ne lie lu sva ru (ne vai rāk kā 0,5 kg). 
Iz strā dāt pro jek tu ra dio sta ci ju pro to ti pa piln vei do ša nai se viš ķi pla tā jos lā (30–512 MHz). 

9.Taktiskāelektronikasaizsardzībassistēma.
Pa ma to jums: pirm kārt, ZPP at bilst vad lī ni ju 4.2.6. un 8.3.2.pun ktam, otr kārt, Lat vi jā nav 

pub li cē ti pē tī ju mi par elek tro nis ko aiz sar dzī bu (Elek tro nic Warfare) mūs die nu ap stāk ļos, kas 
ļau tu NBS sa ka ru spe ci ālis tiem ori en tē ties ša jās pro blē mās, treš kārt, nav prak tis kā ri si nā ju
ma tak tis kās elek tro ni kas aiz sar dzī bas sis tē mas iz vei dei, ce tur tkārt, ša jā jo mā no tiek ne pār
trauk ta sa ka ru, trok šņu vei do ša nas un elek tro ni kas aiz sar dzī bas sis tē mu sav star pē ja sa cen sī ba 
un piln vei do ša na, kas pra sa ne pār trauk tu šo pro ce su iz pē ti.

Pē tī ju ma dar ba uz de vums: pirm kārt, iz vei dot stan dar ti zē tas pra sī bas, re ko men dā ci jas un 
priekš li ku mus Lat vi jas NBS da žā da ap jo ma (no da ļa, vads, ro ta, ba tal jons) mi si ju elek tro nis ka
jai aiz sar dzī bai ap stāk ļos, kad mi si jas dar bo jas ES vai NA TO koa lī ci jas spē ku sa stā vā.

Otr kārt, ap zi nāt, re ko men dēt un iz vei dot mo bi lu elek tro nis kās aiz sar dzī bas sis tē mu, kas 
mon tē ta uz pa aug sti nā tas caur eja mī bas au to ma šī nām.

Treš kārt, iz strā dāt iz mak su un teh nis kā ri si nā ju ma zi ņā mi ni mā la, vi dē ja un augst a lī me ņa 
mi si ju elek tro nis kās aiz sar dzī bas sis tē mu mon tē ja mo stan dar ta 19 stat nē, ku ru iz pil da sav
star pē ji sa vie to ja mu un pa pil di nā mu mo du ļu vei dā.

10.KuģuALCMARmīnumeklētājudarbībasizpēteunsimulācijasprogrammuizstrāde.
Pa ma to jums: tē mu pie tei ca MVP, bet pa sū tī tājs ir JS. At bilst vad lī ni ju 8.2.8. un 8.3.3. 

pun ktiem. No dro ši nāt Bal ti jas val stu jū ras mī nu mek lē ša nas per so nā la ap mā cī bu un spē ju uz tu
rē ša nu.

Pēt nie cis kā dar ba uz de vums: no dro ši nāt jū ras mī nu mek lē ša nas sti mu la to ru ar mūs die nī gu un 
augst as at bil stī bas prog ram ma tū ru.

Pa re dza mais iz pil des laiks: 24 mē ne ši, pa re dza mais fi nan sē jums – 30000 LVL.

11.Strautiņupoligonapaplašināšana–militārāsinfrastruktūrasizbūvesiespējas,pare
dzamiedarbībasierobežojumiunriski.

Pa ma to jums: tē mu pie tei ca MVP, bet sva rī gi ir iz vēr tēt Strau ti ņu po li go na no zī mi NBS un 
plā no tos uz de vu mus, kas jā veic ša jā po li go nā. At bilst vad lī ni ju 8.3.5. un 8.4.1. pun ktam. 
Mēr ķis ir uz la bot ka ra vī ru ap mā cī bu lau ka ap stāk ļos.

Pēt nie cis kā dar ba uz de vums: Strau ti ņu po li go na ilg ter mi ņa at tīs tī bas iz vēr tē ša na, ie vēr
tē jot ne pie cie ša mās in fra struk tū ras iz vei di un tās ie tek mi uz vi di. No teikt ris kus, kas sais
tī ti ar ap mā cī bu or ga ni zē ša nu ša jā ra jo nā.

Pē tī ju ma veik ša nai ne pie cie ša mās iz mak sas un iz pil des laiks mē ne šos: 20 000 LVL, laiks – 
12 mē ne ši.

12.OptiskāsakarukabeļutrasesizveidesiespējuizpēteLatvijasGMDSSunAISkrastasis
tēmasbāzesstacijupieslēgumamMRCCRīga.

Pa ma to jums: tē mu ie snie gu ši Jū ras spē ki, un tas vai rāk iz ska tās pēc teh nis kā pro jek ta.
Gai sa spē ku pie tei kums pa ma tots uz GS Pret gai sa aiz sar dzī bas di vi zi ona ko man die ra pie

dā vā ju ma: RBS70 kau jas spē ju at tīs tī ba, un viņš pie dā vā pē tī ju ma iz mak sas veikt no RBS70 
lī gu mā ne iz man to tās da ļas.

C.Zinātniskoinovācijutēmas

1.Autonomarobotizētaplatforma.
Pa ma to jums: tē mu ie snie gu si RTU Da to rzi nāt nes un IT fa kul tā tes Sis tē mu te ori jas un pro

jek tē ša nas ka ted ra. Ļo ti la bi iz strā dāts ZPP pie tei kums gan ar lo ģis ku, pa ma to tu pē tī ju ma 
mēr ķu, gan uz de vu mu no teik ša nu, gan plā no ta jiem pē tī ju ma re zul tā tiem un to lie to ju mu Lat vi jas 
aiz sar dzī bas sis tē mā. 

La bi pa ma tots un pie ti cīgs fi nan sē jums: 9925 LVL uz 15 mē ne šiem.
LU Ma te mā ti kas no da ļas pē tī jums „Sim bo lu vir kņu īpa šī bas”, ļo ti ie spē jams, ir zi nāt nis

ki sva rī ga un ori ģi nā la tē ma, bet, pirm kārt, pēc ie snieg tā pie tei ku ma to grū ti no teikt un, 
otr kārt, pie pra sī tais fi nan sē jums – 300 000 – LVL nav ne kā di pa ma tots. Tas at tie cas arī uz 
dau dziem ci tiem ZKN ie snieg tiem, bet šeit ne mi nē tiem dar biem. 

Ar cie ņu 
NA A AZCP va dī tājs 

br.ģen. (rez.), Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš
2007. ga da 25. feb ru ārī

Bal ti jas val stu sa dar bī ba ir sva rīgs ele ments mū su dro šī bas struk tū rās. Tā dēļ uz ska tī ju un uz ska tu, ka 
ka ra vī ru sa ga ta vo ša na un, pats gal ve nais, virs nie ku iz glī tī ba ir jā veic pēc vie no tiem prin ci piem. Tā pēc arī 
ap mek lē ju mū su kai miņ val stu mi li tā rās iz glī tī bas ie stā des un pa pil dus un de ta li zē tāk ie pa zi nos ar vi ņu 
mi li tā rās iz glī tī bas sis tē mām. Lie tu va ir pa raugs ša jā jo mā. Es vei cu ne lie lu ana lī zi, un gal ve nos fak tus, 
ana lī zes ele men tus, priekš li ku mus ie snie dzu at skai tē par ko man dē ju mu.

Ko man dē ju ma at skai te par ie pa zī ša nos ar Lie tu vas mi li tā rās aka dē mi jas dar bī bu

Komandējumamērķis:Sī kāk ie pa zī ties ar Lie tu vas mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes struk
tū rām un sa ska ņot NA A plā no tās un Lie tu vas mi li tā rās aka dē mi jas eso šās stu di ju prog ram mas.
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Komandējumasatursunizdarītiesecinājumi:Lie tu vas mi li tā rā aka dē mi jā ir AM augst sko la, 
ku ras dar bu or ga ni zē aka dē mi jas priekš nieks (com man dant) ar čet riem viet nie kiem: viet nieks 
ad mi nis tra tī va jos jau tā ju mos, viet nieks mi li tā rās ap mā cī bas jau tā ju mos, kam pa kļau tas ir tak
ti kas, kau jas at bal sta, fi zis kās sa ga ta vo ša nas ka ted ras, kap tei ņu kur si un ne klā tie nes vai 
tāl mā cī bas ka ted ra; viet nieks zi nāt nes un aka dē mis ko stu di ju jau tā ju mos, kam pa kļau tas se šas 
ci vi lās ka ted ras, bib li otē ka, pēt nie cis kais centrs, sveš va lo du ka ted ra un sveš va lo du centrs, 
kur an gļu va lo du ap gūst arī ār zem ju ka ra vī ri; viet nieks no dro ši nā ju mu jau tā ju mos, ku ra pa
kļau tī bā ir vis i die nes ti, kas no dro ši na aka dē mi jas pil nī gi au to no mu dar bī bu.

Lie tu vas mi li tā rā aka dē mi jā ir: mi li tā rais mā cī bu bloks, kas at bild par mi li tā ro ap mā
cī bu, un aka dē mis kais bloks, kas sa ga ta vo trīs spe ci ali tā šu ba ka lau rus un di vu spe ci ali tā šu 
ma ģis trus. Ti kai se šās ci vi la jās ka ted rās vien ir 4 ha bi li tē tie dok to ri, 31 dok tors un 32 
lek to ri (ma ģis tra grāds, ar ie spē ja miem re tiem iz ņē mu miem). Ko pā tiek uz rā dī ti 67 aka dē mis kā 
per so nā la dar bi nie ki.

Līdz 2003. ga dam Lie tu vas mi li tā ro aka dē mi ju ir ab sol vē ju ši 1835 virs nie ki un 43 apakš
virs nie ki. Lie tu vā jau 1992. ga dā bi ja „Dzelzs vil ka” bri gā de, un ti ka vei do tas vēl vai rā kas 
SZS bri gā des, bet pēc ie stā ša nās NA TO vi ņi at stā ja ti kai vie nu bri gā di, un tas ra dī ja ne pie
cie ša mī bu sa ma zi nāt virs nie ku skai tu. At bil sto ši lie tu vie šu AM vad lī ni jām, aka dē mi jai pa gai
dām ir jā sa ga ta vo ti kai 50 jaun i leit nan ti ga dā.

Mē ģi nā ju vi ņus kri ti zēt vai pil dīt opo nen ta lo mu, uz do dot jau tā ju mus: „Vai ir liet de rī gi 
uz tu rēt trīs ba ka lau ra stu di ju prog ram mas 200 ka de tiem (kat rā kur sā vi dē ji 50 ka de ti)? Kā
dēļ vi ņi uz tur ci vi lo ba ka lau ru un ma ģis tru stu di ju prog ram mas?” Vi ņi to pa ma to kva li ta tī vi 
un uz ska ta, ka Lie tu vas BS nā kot ne ir la bi iz glī to ti virs nie ki un vi ņu iz glī tī bas sis tē ma ir 
pil nī bā in teg rē ta valsts un ES iz glī tī bas sis tē mā. Šeit var mi nēt, ka vi ņiem ofi ci āli nav re
ģis trē ta mi li tā rā zi nāt ne.

Lie tu vas aka dē mi jas per so nāls ko pu mā ir ap tu ve ni 500 cil vē ku, un ga da bu džets ir 28 mil
jo ni li tu vai ap mē ram 5,6 mil jo ni la tu. Ka de ti sa ņem sti pen di jas vi dē ji no 80 li tiem (16 la
tiem) pir ma jā kur sā līdz 500 li tiem (100 la tiem) ce tur ta jā kur sā, bet sti pen di ja ir at ka rī ga 
arī no vi ņu rei tin ga un –kas vis sva rī gāk – no sek mēm.

Lat vi jā ar MK no tei ku miem ir re gu lēts ti kai aka dē mis kā per so nā la al gu mi ni mums. Lie tu vas 
aka dē mis ka jam per so nā lam ir no teikts gan al gas mi ni mums, gan mak si mums. Lie tu vas mi li tā ra
jā aka dē mi jā sa vam ci vi la jam aka dē mis ka jam per so nā lam mak sā MK mak si mā li at ļau to at al go ju mu, 
kas ļauj vi ņiem at la sīt la bā kos Lie tu vas augst sko lu pa snie dzē jus un aka dē mi jai ie ņemt va do šo 
vie tu starp Lie tu vas augst sko lām. 

Aiz sar dzī bas mi nis tri jas dar bī bas stra tē ģi jā 2007.–2009. ga dam ir dots uz de vums NA A ak
re di tēt ma ģis tran tū ras stu di ju prog ram mu un 2008. ga dā sākt ga ta vot 10 ma ģis tran tus. Sā ku mā 
ir jā iz strā dā stu di ju prog ram mas, ku ras ne pie cie šams ak re di tēt IZM. Lai to iz da rī tu, ir jā būt 
stu di ju prog ram mu no dro ši nā ju mam un, pats gal ve nais, aka dē mis ka jam per so nā lam, jo, ie snie dzot 
do ku men tus ak re di tā ci jai, ir jā ie sniedz aka dē mis kā per so nā la CV.

Priekšlikumi:(nav dis ku tē ti NA A Se nā tā, un tos nav ap stip ri nā jis NA A rek tors)
1. Ņe mot vē rā Lie tu vas mi li tā rās aka dē mi jas pie re dzi, no šķirt mi li tā ros mā cī bu (kva li fi

kā ci jas cel ša nas, kar je ras, pa kā pes sa ņem ša nas, ama tu at bil stī bas un ci tus) kur sus no aka dē
mis ka jām stu di ju prog ram mām, kas no dro ši na ka ra vī ru vai ci vi lā per so nā la aka dē mis ko iz glī tī bu.

2. Lai no dro ši nā tu Mi li tā ras va dī bas ma ģis tra prog ram mu – 60 kre dīt pun kti – un Ba ka lau ra 
prog ram mu – 160 kre dīt pun kti, ir va ja dzī gi šā di aka dē mis kie ama ti: 1 pro fe so ra, 1 aso ci ētā 
pro fe so ra, 7 do cen ta, 8 lek to ra un viens asis ten ta. Ko pu mā tas no zī mē tu, ka no 18 aka dē mis
ka jiem pa snie dzē ju ama tiem de vi ņi bū tu ar dok to ra vai ha bi li tē tā dok to ra grā du, kas at bilst 
Aug stā kās iz glī tī bas li ku ma pro jek ta pra sī bām aka dē mi jām.

3. Aka dē mis ka jos ama tos var būt gan ka ra vī ri, gan ci vi lais per so nāls, bet, vei cot per
so nā la plā no ša nas iz mak sas, jā plā no viens pro fe so ra amats ar pul kve ža pa kā pes ek vi va len tu, 
viens aso ci ētā pro fe so ra amats ar pul kvež leit nan ta pa kā pes ek vi va len tu, sep ti ņi do cen ta ama ti 
ar ma jo ra pa kā pes ek vi va len tu, as to ņi lek to ra ama ti ar kap tei ņa ama ta ek vi va len tu un viens 
asis ten ta amats ar virs leit nan ta ama ta ek vi va len tu. 

4. Lai AZPC va rē tu pre ten dēt uz nau du, kas pa re dzē ta zi nāt nis ka jiem pē tī ju miem Lat vi jā, 
AZPC ir jā iz iet zi nāt nis ko in sti tū ci ju re ģis trā ci ju pro ce dū ra. Tas no zī mē, ka AZPC pa pil dus 
ir jā at ver di vi ama ti, ku ros va rē tu uz ņemt cil vē kus ar dok to ra grā du. Tie va rē tu būt ma jo ra 
pa kā pes ek vi va len ti al gas zi ņā.

Iz vēr tē jot ie spē ja mās iz mak sas, kas sais tī tas ar NA A at bil stī bas sa snieg ša nu to po šā Aug
stā kās iz glī tī bas li ku ma pro jek ta pra sī bām, bū tu jā ņem vē rā ne pie cie ša mī ba:

1. Pār strā dāt NA A mā cī bu prog ram mas, šta tu un struk tū ru.
2. Pa pil di nāt NA A šta tu ar aka dē mis ko per so nā lu, priekš ro ku do dot ka ra vī riem un at va ļi

nā tiem ka ra vī riem.
3. Mērķ tie cī gi pa aug sti ināt aka dē mis kā per so nā la iz glī tī bas lī me ni, par mēr ķi iz vir zot 

ie ce ri ar lai ku no dro ši nāt vi su aka dē mis ko per so nā lo ar eso šiem vai bi ju ša jiem aka dē mis ki 
augst vēr tī gi iz glī to tiem ka ra vī riem.

Tas pra sīs fi nan si ālus un lai ka re sur sus, ta ču ļaus at tīs tīt mi li tā ru iz glī tī bas un zi
nāt ņu sis tē mu, kas ie vē ro ja mi pa lie li nās NBS sa ga ta vo tī bu mūs die nu uz de vu mu iz pil dei.

Ar cie ņu 
NA A AZCP va dī tājs 

br.ģen. (rez.) Dr.ha bil.sc.ing.  Kār lis Krēs liņš
2007. ga da 19. mar tā

At bil sto ši NBS ko man die ra pa vē lei ana li zēt ie spē ju NA A ap mā cī bā bal stī ties uz vi dus sko las bei dzē
jiem, ti ka veikts sa lī dzi nā jums ar Lie tu vas mi li tā rās aka dē mi jas, kā arī NA A paš laik spē kā eso šo šta ta 
sa rak stu. Zi ņo ju NA A rek to ram par ba ka lau ra un ma ģis tra stu di ju pro ce sa no dro ši nā ša nai ne pie cie ša ma
jiem re sur siem.

Lie tu vas mi li tā rā aka dē mi ja sa ga ta vo trīs spe ci ali tā šu ba ka lau rus. Lai sa snieg tu šā du re zul tā tu, aka dē
mi ju vei do se šas ci vi lās, di vas mi li tā rās un spor ta ka ted ra. Bez mi nē ta jām ka ted rām ir arī kap tei ņa kurss, 
ma ģis tran tū ras prog ram ma, sveš va lo du, pēt nie cī bas un tāl mā cī bas cen tri u.c. Ti kai se šās ci vi la jās ka ted rās 
vien ir 4 ha bi li tē tie dok to ri, 31 dok tors un 32 lek to ri (ma ģis tra grāds, ar ie spē ja miem re tiem iz ņē mu miem). 
Ko pā ir 67 aka dē mis kā per so nā la dar bi nie ki.

Paš laik (2006) NA A ir iz vei dots šta tu sa raksts, ku rā di vām struk tūr vie nī bām (Tāl mā cī bas cen tram un 
Tak ti kas un si mu lā ci jas cen tram) ir aka dē mis ko ama tu štats, bet tiem ne va ja dzē tu būt aka dē mis kā ama ta 
sta tu sam. At bil sto ši Aug stā kās iz glī tī bas li kum pro jek ta 73. pan tam aka dē mis kais per so nāls ir: pro fe so ri, 
aso ci ētie pro fe so ri, do cen ti, lek to ri, asis ten ti.

NA A rek tors ar 2006. ga da 16. ok tob ra pa vē li Nr. 340 ir no tei cis, ka paš laik šta tu sa rak stā eso ša jiem 
ama tu no sau ku miem pie šķir ti aka dē mis kie ama ti: ka ted ras va dī tājs, va dī tā ja viet nieks – aso ci ētais pro fe
sors, ve cā kais pa snie dzējs – do cents, lek tors, asis tents – lek tors.

NA A jaun ajā šta tā ir 4 ka ted ru va dī tā ji, 1 va dī tā ja viet nieks, 15 ve cā kie pa snie dzē ji, 17 pa snie dzē ji, 7 
lek to ri (pa snie dzē ji). AZPC ir 3 pro fe so ri un 1 va do šais pēt nieks. Tā tad NA A šta tos ir 3 pro fe so ru, 5 aso ci
ēto pro fe so ru, 15 do cen tu, 22 lek to ru, bet ne vie na asis ten ta ama ta. Ša jā skai tā ne ie tilpst abu ne aka dē mis ko 
ie stā žu aka dē mis kā ama ta no sau ku mos ne ie kļau to ama tu per so nāls (Tak ti kas un si mu lā ci jas cen trā 1 pa
snie dzējs (lek tors) un Tāl mā cī bas cen trā 1 ve cā kais pa snie dzējs (do cents) un 2 pa snie dzē ji (lek to ri)).

AZPC trīs pro fe so ru ama ti ir aiz pil dī ti. Aso ci ēto pro fe so ru ama tos (5) paš laik at ro das 2 cil vē ki ar 
ma ģis tra grā du, 2 ar ba ka lau ra grā du un 1 ar vi dē jo iz glī tī bu. Do cen tu ama tos (15) at ro das 1 dok tors, 3 
ma ģis tri, 7 ba ka lau ri, un 3 ama ti vēl nav aiz pil dī ti, un par 1 do cen tu trūkst in for mā ci jas. Lek to ru ama tos 
(22) at ro das 3 ma ģis tri, 5 ba ka lau ri, par 4 lek to ru kva li fi kā ci ju trūkst in for mā ci jas, un 10 ama ti ir va kan ti.

Ap ko po jot eso šās si tu āci jas ana lī zi, jā se ci na, ka paš laik ti kai 4 aka dē mis kie ama ti ir aiz ņem ti at bil sto ši 
to po šā aug stā kās iz glī tī bas ama ta pra sī bām. Si tu āci ju ce rī gā ku da ra tas, ka paš laik 2 aka dē mi jas aka dē mis
kā per so nā la pār stāv ji mā cās dok to ran tū rā un 7 stu dē ma ģis tran tū rā.

Aiz sar dzī bas mi nis tri jas dar bī bas stra tē ģi jā 2007.–2009. ga dam ir dots uz de vums NA A ak re di tēt 
ma ģis tran tū ras stu di ju prog ram mu un sākt 2008. ga dā ga ta vot 10 ma ģis tran tus. Sā ku mā ir jā iz strā dā 
stu di ju prog ram mas, ku ras ne pie cie šams ak re di tēt IZM. Lai to iz da rī tu, ir jā būt stu di ju prog ram mu no
dro ši nā ju mam, pirm kārt, aka dē mis ka jam per so nā lam, jo, ie snie dzot do ku men tus li cen cē ša nai un pēc tam 
ak re di tā ci jai, ir jā ie sniedz aka dē mis kā per so nā la CV.

At bil sto ši MK No tei ku miem Nr. 650. punkts 4.5 no sa ka „aka dē mis kā per so nā la ra do šās un zi nāt nis
kās bio grā fi jas (cur ri cu lum vi ta e), bet aka dē mis ka jām aug stā kās iz glī tī bas prog ram mām – ap lie ci nā ju mu, 
ka vis maz 30% (Aug stā kās iz glī tī bas li ku ma pro jek tā, ko plā no pie ņemt šo gad – 50%) aka dē mis kā per so
nā la ir dok to ra zi nāt nis kais grāds” un punkts 4.7. „ar li cen cē ja mo aug stā kās iz glī tī bas prog ram mu sais tī to 
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zi nāt nis ko pē tī ju mu un jaun ra des sa snie gu mu sa rak stu, vis pirms no rā dot tos pē tī ju mus, ku rus veic at tie
cī ga jā augst sko lā vai ko le džā strā dā jo šie, ku riem tas ir pa mat darbs.” 

Lai to iz pil dī tu, es mu ie snie dzis sa vus priekš li ku mus nā ka mā, 2008., ga da bu dže ta iz vei dei, sk. Ko
man dē ju ma at skai te, Priekš li ku mi .....lpp.

Tā tad jā plā no fi nan šu lī dzek ļi aka dē mi jas prog ram mu li cen cē ša nai un ak re di tā ci jai: pirm kārt, ko
mi si jas dar ba no dro ši nā ša nai, kas ie kļauj arī ār zem ju eks per tu ko man dē ju ma iz de vu mus. Vie nas prog
ram mas iz vēr tē ša nai vi dē ji jā plā no ap mē ram 4000 LVL. Tiek plā nots li cen cēt di vas jaun as aka dē mis kās 
prog ram mas (Mi li tā rās va dī bas jo mā) un at jau not vai pa ga ri nāt ak re di tā ci ju da žām prog ram mām mi li tā
ra jā jo mā, jo 2008. ga dā bei dzas NA A eso šo ak re di tē to prog ram mu ter miņš.

Tam būs ne pie cie ša mi gan fi nan šu, gan lai ka re sur si, ta ču ie gu vums būs ie spē ja at tīs tīt mūs die nī gu 
mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt ņu sis tē mu. 

Ma nas ak ti vi tā tes Na TO pa sā ku mos. No NA TO Trans for mā ci jas štā ba sa ņē mu ie lū gu mu pie da lī ties 
Kon cep tu at tīs tī bas un eks pe ri men tu dar bā gru pā (CD&E WG), kā arī NA TO Na ci onā lo pa dom nie ku dar
ba gru pas dar bā (NAG).

Sā ku ak tī vi strā dāt gan CD&EW, gan Na ci onā lo pa dom nie ku gru pā (NAG), ka mēr NBS bi ja fi nan sē
jums. Uz ska tu, ka darbs šā dās dar ba gru pās ir ļo ti sva rīgs NBS, un to zi ņo ju NBS va dī bai, kā arī ti ku sa ga
ta vo jis un pub li cē jis rak stus mū su žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats”. Sa ņem to in for mā ci ju pre zen tē ju da žā dos 
se mi nā ros, kā arī iz man to ju, ga ta vo jot lek ci jas NA A, gal ve no kārt, JŠVK.

Šā dos pa sā ku mos var pie da lī ties da žā di cil vē ki, bet sva rī gi ir, lai ar sa ņem to in for mā ci ju ie pa zīs ti nā tu 
pā rē jo NBS per so nā lu, vē lams – veik tu in for mā ci jas ana lī zi, iz da rī tu se ci nā ju mus un pie dā vā tu ri si nā ju
mus. Daž reiz at se viš ķi aiz sar dzī bas sis tē mas dar bi nie ki pie da lās dau dzās sa nāk smēs, se mi nā ros utt., bet, 
ja šāds – ļo ti ie spē jams zi nošs – cil vēks ne in for mē ci tus, pats ir pa sīvs, ne ko ne pie dā vā vai pēc kā da lai ka 
aiziet no dar ba, tad at de ve aiz sar dzī bas sis tē mai ir ma za, lī dzek ļi nav tē rē ti liet de rī gi. Tā dēļ ie vie to ju šeit 
da žas sa vu ko man dē ju mu at skai tes, lai in for mē tu par .......

NBS ko man die rim 
ko pi ja: NBS AŠ priekš nie kam, MVP ko man die rim, NA A rek to ram

2007. ga da 2. mai jā 

Ko man dē ju ma at skai te par da lī bu NA TO CD&E Working Gro up Me eting ASV No rfolk
(2007. ga da 23. – 25. ap rī lī) 

Ko man dē ju ma mēr ķis
Pie da lī ties Con cept De ve lop ment and Experimentation (CD&E) dar ba gru pas dar bā, kas iz

ska ta NA TO stra tē ģi jas, kon cep tus un plā nus, kā arī sa ga ta vo ma te ri ālus Na ci onā lo pa dom nie ku 
gru pas (NAG) sa nāk smei. Šo gad NAG sa nāk sme tiek plā no ta 12.–13. jū ni jā Bra tis la vā.

Ko man dē ju ma or ga ni za to ris kie jau tā ju mi
Dar ba gru pas sa nāk sme ti ka plā no ta No rfol kā, vies nī cā She ra ton Waterside, tā dēļ da līb nie

ki arī ap me tās ša jā vies nī cā. Dzī vo ša na tur ir no sa cī ti dār ga, un sa mak sā ne tiek ie kļau tas 
pat bro kas tis. Da līb nie kiem paš iem ir jā rū pē jas par sa vu no dro ši nā ju mu. Lat vi ju pār stā vē ja 
ko man dkap tei nis R. Štri mai tis no Bri se les un es.

Ko man dē ju ma sa turs un iz da rī tie se ci nā ju mi
At klā ša nā un no bei gu mā uz stā jās br.ģen. Ernsts Oto Berks (Ernst Ot to Berk, DA COS Jo int 

Experimentation, Exercises and As ses sment ACT, Chair man NAG CD&E), kas aici nā ja uz at klā tu 
di alo gu un vi sā dā zi ņā at bal stī ja da žā du val stu pār stāv ju ak tī vu da lī bu dis ku si jās, un vien
lai kus kri tis ki vēr tē ja pa da rī to ACT struk tū rās un ci tos NA TO štā bos.

Sa nāk smē ti ka iz teik ta lo ģis ka do ma, ka sā ku mā jā no for mu lē jē dzie ni: stra tē ģi ja, kon cep ci ja,
dok trī na un ci ti, kas ir for mu lē ti eso ša jos NA TO do ku men tos, bet ku ru for mu lē ju mi ir jā mai na. 

Pre cī zāk ir jā no sa ka arī stra tē ģis kie, ope ra tī vie un tak tis kie Bru ņo to spē ku dar bī bas lī me ņi. 
Kā pie mē ru BĢ Ot to Berk mi nē ja da žā di trak tē tu NA TO ope rā ci ju Af ga nis tā nā.

Ti ka pie dā vāts „COM PRE HEN SI VE COM PAIGN PLAN 2008–2010” plā na pro jekts, ku rā ti ka no teik
tas NA TO stra tē ģis kās pri ori tā tes un mēr ķi, kā arī pri ori tā šu no teik ša nas kri tē ri ji. Ti ka iz
vir zī tas četr u lī me ņu pri ori tā tes: aug stā pri ori tā te, pri ori tā te, pa ras tā (ro uti ne) un zem ās 
pri ori tā tes. Ti ka pie dā vā ta Experimentation Prog ram of Work (EPOW), kas pa redz vai rā ku sim tu 
da žā du lī me ņu pri ori tā šu ak ti vi tā tes.

Ti ka no teik tas aug stā kā lī me ņa 17 pri ori tā tes, un pir ma jā vie tā ir personālasagatavo
šana. „Im pro ve the pre pa ra ti on of for ces – pro vi de trai ned & edu ca ted le aders, spe ci alist & 
Headquarters staffs that can carry out all NA TO mis si ons”.

At tie cī bā uz NA TO Ātr ās re aģē ša nas spē kiem – NRF darbs fo ku sē jās pie cos gal ve na jos vir
zie nos: 1) kon cep tu (Lo gis tic Con cept for the NRF, Ope ra ti ons Sup port Chain Ma na ge ment con
cept, Jo int Enab ling Are a Con cept, NRF Me di cal Con cept; ir vēl da ži ci ti kon cep ti, bet tie nav 
ti kai NRF) at tīs tī ba, 2) spē ju at tīs tī ba, 3) eks pe ri men ti (experimentations) vai NRF da žā du 
vin gri nā ju mu or ga ni zē ša na, 4) tre ni ņi un ana lī ze, 5) sa vie to ja mī ba.

In te re san tas ir iz mai ņas ACT štā ba dar bā, kas ta gad bal stī sies uz čet riem „pī lā riem”: 
stra tē ģis ko plā nu, po li ti kas, kon cep tu un spē ju at tīs tī bu, ap vie no to spē ku tre ni ņiem un in
teg rē to re sur su va dī bu.

Gan drīz vis iem zi ņo tā jiem jau tā ju mus uz de va Vā ci jas, Fran ci jas, Nī der lan des un bie ži arī 
An gli jas pār stāv ji, ku ru val stīs ir tā di CD&E cen tri. Uz reiz ir jū tams, ka cil vē ki pār zi na 
šīs pro blē mas, zi na, kas ko da ra, kur ir šīs dar bī bas vā jās vie tas, un zi na sa vas pro blē mas 
un to vie tu ko pē jā NA TO dar bī bā. 

Pē dē jā die nā zi ņo ja val stis, kur ir sa vi CD&E cen tri vai struk tū ras, kas ar šiem jau tā ju miem 
no dar bo jas. Pēc ma nām do mām, in te re sants ri si nā jums ir nor vē ģiem, kad AŠ J7 de par ta ments ri si na 
gan CD&E jau tā ju mus, vin gri nā ju mu un tre ni ņu (EX&Tr), gan ana lī zes (les sen le arn – LL) jau tā ju mus.

Klau sī ties, sa prast un uz tvert snieg to in for mā ci ju cil vē kam, kas ne dar bo jās ik die nā ša jā 
jo mā, bi ja sa rež ģī ti, jo ļo ti daudz ti ka lie to ti sa īsi nā ju mi – gan pre zen tā ci jās, gan zi ņo
ju ma tek stā. Gan drīz vi sus ma te ri ālus, vis as pre zen tā ci jas sa ko pē ju, un ta gad tās jā stu dē, 
jā sa prot NA TO ak tu ali tā tes un jā no sa ka, kas bū tu ak tu āls NBS.

No bei gu mā kat ras valsts pār stā vis va rē ja pa teikt kā du vār du par šo sa nāk smi. Es pa tei cos 
or ga ni za to riem par veik to dar bu un tei cu, ka, pirm kārt, tas bi ja in te re san ti man, jo es pir
mo rei zi bi ju tā dā sa nāk smē. Otr kārt, tas ir sva rī gi Lat vi jai, jo mēs pār ejam uz pro fe si onā
lo die nes tu, un no tiek NBS re or ga ni zā ci ja, tā dēļ ir sva rī gi, veikt re or ga ni zā ci ju pa rei za jā 
vir zie nā. Treš kārt, ma te ri āli ir jā iz pē ta, un tad mēs va rē sim sniegt sa vus priekš li ku mus un 
nā ka ma jā sa nāk smē var būt uz stā si mies ar in for mā ci ju par si tu āci ju NBS ša jā jo mā. 

Sa nāk smes no bei gu mā tur ku virs nieks – jū ras kap tei nis –, kas bi ja šīs sa nāk smes va dī tājs, 
at vai no jās par sa vu ne pie tie ka mo pie re dzi va dīt tā da lī me ņa sa nāk smes. 

Priekšlikumi:
1. Ir vēl reiz jā iz vēr tē un jā no sa ka, kas NBS no dar bo sies ar CD&E jau tā ju miem. Man per so

nī gi ļo ti lo ģisks šķiet Nor vē ģi jas pie mērs.
2. Plā no jot NBS at tīs tī bu, jā sa prot, kā to da ra un da rīs NA TO, jā ap zi nās NBS vie ta Lat

vi jas dro šī bas sis tē mā un vēl reiz jā iz vēr tē eso šie un trūk sto šie do ku men ti gan stra
tē ģis ka jā, gan ope ra tī va jā, gan tak tis ka jā lī me nī.

3. NBS PPBS ir jā būt skaid ri for mu lē tai un zi nā mai kat ram ka ra vī ram un pie eja mai kat ram 
Lat vi jas pil so nim – no dok ļu mak sā tā jām.

4. Ir piln vēr tī gāk jā iz man to mū su pār stāv ji, kas at ro das NA TO un ci tās ES aiz sar dzī bas 
struk tū rās, jo vi ņi ne zi na, kas va ja dzīgs mums Lat vi jā un ko no vi ņiem gri bam sa ņemt. 
Mums jā for mu lē vi ņiem kon krē ti uz de vu mi un tā di, ko vi ņi var pa veikt.



Ti ku ie kļauts arī Eiro pas Aiz sar dzī bas aģen tū ras Spē ju teh no lo ģi ju gru pā (CAP TECH) GEM4 – 
Gui dan ce & Con trol, kā arī ES ko mi te jā FP7 – Dro šī bas un kos mo sa ko mi te jā. 



paraksti!
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Ko man dē ju ma pār skats par da lī bu NA TO Trans for mā ci jas štā ba (ACT)  
or ga ni zē tā ik ga dē jā Na ci onā lo pa dom nie ku gru pas sa nāk smē

(Bra tis la vā, Slo vā ki jā 2007. ga da 12. – 13. jū ni jā)

Komandējumamērķis
Pie da lī ties Na ci onā lo pa dom nie ku gru pas (NAG) sa nāk smē, kas iz ska ta NA TO Com pre hen si ve 

Cam paign Plan 2008–2010, EPOW 2008 (Experimentation Prog ram of Work), R&D POW (Re se arch & De
ve lop ment POW), NURC POW (NA TO Un der se a Re se arch Cen tre POW) un kon cep tu at tīs tī bas do ku men tu 
pro jek tus, kā arī sa ga ta vo ma te ri ālus Mi li tā rās ko mi te jas dar ba gru pai (MCWG), kas sa vu kārt 
vir zīs tos ap stip ri nā ša nai Mi li tā ra jā ko mi te jā.

Komandējumaorganizatoriskiejautājumi
NAG sa nāk sme no ti ka Bra tis la vā, Da nu bes vies nī cā. Tur no ti ka plā no tās sa nāk smes, kā arī 

ti ka veik ti pa aug sti nā ti dro šī bas pa sā ku mi. Tā dēļ dzī vot va rē ja ti kai ša jā vies nī cā. Pir ma jā 
die nā pie da lī jās Slo vā ki jas aiz sar dzī bas mi nistrs, bet ko pā sa nāk smē pie da lī jās 63 da līb nie
ki: 24 pār stāv ji no NA TO val stīm (ne bi ja Is lan des un Luk sem bur gas pār stāv ju) un pār stāv ji no 
9 NA TO struk tū rām (ACT, ACO, IMS, IS, NC3A, NAM SA, NURC, CJOS CO E). 

Komandējumasatursunsecinājumi
Sa nāk smi va dī ja br.ģen. Ernsts Oto Berks (Ernst Ot to Berk, DA COS Jo int Experimentation, 

Exercises and As ses sment ACT, Chair man NAG CD&E). Viņš aici nā ja uz at klā tu di alo gu, vi sā dā 
zi ņā at bal stī ja da žā du val stu pār stāv ju ak tī vu da lī bu dis ku si jās un vien lai kus kri tis ki vēr
tē ja pa da rī to ACT struk tū rās un ci tos NA TO štā bos. Ģe ne rā lis Berks arī skaid ri no tei ca, ka 
gal ve nie sa nāk smē ir NA TO val stu pār stāv ji, kas sē dē ja ap kārt gal dam ar sa vas valsts ka ro dzi
ņu, bet ot ra jā rin dā sē dē ja pā rē jie. Vien lai kus jā min, ka NAG sa nāk sme dod priekš li ku mus, bet 
nav lē mē jin sti tū ci ja, jo lē mu mus pie ņem Bri se lē.

Ti ka pie dā vāts „COM PRE HEN SI VE COM PAIGN PLAN (CCPLAN) 2008–2010” plā na pro jekts, kur no
teik tas NA TO stra tē ģis kās pri ori tā tes un mēr ķi, kā arī pri ori tā šu no teik ša nas kri tē ri ji. Ti ka 
no teik tas plā na (CPLAN) un eks pe ri men tā lo prog ram mu dar ba plā na (EPOW) iz strā des, ap stip ri
nā ša nas un fi nan šu no teik ša nas kār tī ba.

 CPLAN and EPOW Development and Approvals Timeline 2007

MCWG (Cap):
Formal and informal
staff ing during
development process

MC Approves:
MC Approves CPLAN
and EPOW – conf irms
Military Requirements

MBC:
Approves EPOW
budget

CD&E WG:
National and NATO Org.
inputs to CPLAN and EPOW
Development

NAG:
National and NATO
Organization final endorsement of  
CPLAN and EPOW Development

Experimentation Calling Letter:
Request for experimentation goes out
to Nations and NATO organizations
(15 Months before execution)

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

EA ACT

Ti ka no teik tas CCPLAN jaun ās vad lī ni jas:
1) ie kļaut plā nā kā pie li ku mus da žā du ak ti vi tā šu prog ram mas dar bam (POW’s);
2) pa rā dīt dau dzo dar ba prog ram mu un vai rā ku ga du re sur su plā no ša nas saik ni;
3) no teikt re sur su līdz sva ru: ilg ter mi ņa plā niem – NA TO trans for mā ci jai – un ope ra tī vo 

plā nu at bal stam;
4) de mon strēt da žā du NA TO struk tū ru dar bī bas ko or di nā ci ju;
5) de mon strēt un ie vē rot NA TO val stu priekš li ku mus un ide jas šī plā na iz strā dē un ie vie ša nā.

Man li kās lo ģis ki pa ma tots pro cess – priekš li ku mu ie snieg ša na, to ap ko po ša na un iz ska tī
ša na CD&E dar ba gru pas sa nāk smē, tad NAG sa nāk smē, pēc tam Mi li tā rās ko mi te jas dar ba gru pā 
(MCWG) un bei dzot Mi li tā rā bu dže ta ko mi te jā – MBC.

EPOW

R&D POW

NURC SPOW

FCRT POW

EPOW

R&D POW

NURC SPOW

FCRT POW

NATO UNCLASSIFIED

Specific activity levels set by ACT

Experiments
approved but
not funded

77 Experiments: Form the
Basis of Executable Plan “XX” Funded Experiments

May be
added during
year if desired

Pre-MBC Post-MBC

CCPlan V.1: Full Level of
Ambition – Supporting Product Plans

CCPlan V.2: Level of Ambition
Constrained by Funding Level

100%
LOA

100%
LOA

Initial
Proposals

CD&E
NAG MCWG MBC

ConceptTitle Lead Comments

Advanced Distributed Learning ACT JET  Estimate FWD: Oct 07

Civilian Actors Advisor (TBC) ACT JEEA  Estimate FWD: Dec 07

Coalit ion Combat ID ACT JETEA  Estimate FWD: Jun 07

Counter IED ACT FCRT  Estimate FWD: Dec 07

Cyber Defence ACT JEEA  Estimate FWD: Oct 07

Friendly Force Tracking ACT JEEA  Estimate FWD: Sep 07

Joint ISR ACT C41  Estimate FWD: Jul 07

Joint Urban Operations ACT JEEA  Estimate FWD: Sep 07

Maritime Situat ional Awareness ACT JEEA  Estimate FWD: Aug 07

New Electronic Warfare ACT SCPI  Estimate FWD: Oct 07

Operational Logistics Chain Mgmnt ACT R&L  Estimate FWD: Feb 07

Reach Back ACT SCPI  Estimate FWD: Jul 07

Conceptstobecompletedin2007
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In te re sants un in for ma tīvs bi ja zi ņo jums par kon cep ci ju iz strā des gai tu, kur ti ka no
teikts, ko, kas un kad iz strā dās tu vā ko di vu ga du lai kā. Pie mē ram, 2007. ga dā ir plā nots iz
strā dāt 12 da žā das kon cep ci jas, bet da žu kon cep ci ju iz strā de tur pi nā tos arī 2008. ga dā. 

Ko men tārs: sva rī gi, lai bū tu vie no ta iz prat ne vār dam kon cep ci ja gan Lat vi jā, gan NA TO, 
gan ES pie ņem ta jos for mu lē ju mos. Pie mē ram, NA TO un ES lie to jē dzie nus „Na ci onā lā dro šī bas vai 
mi li tā rā stra tē ģi ja”, bet ne „kon cep ci ja”.

Mums ir jā zi na šo kon cep ci ju iz strā des gai ta, to sa turs un jā prot tās lie tot sa vā dar bā. 
Ir jā sa prot un jā no sa ka mū su da lī ba un in te re ses šo kon cep ci ju iz strā des gai tā un sa vu kon
cep ci ju, plā nu sa ska ņo ša na ar NA TO eso ša jiem un to po ša jiem do ku men tiem. Tā dēļ ļo ti sva rī ga ir 
mū su pār stāv ju no zī me NA TO struk tū rās, un sa vu kārt vi ņiem bū tu sva rī gi sa ņemt uz de vu mus no 
mums. Šis darbs ir jā ko or di nē NBS AŠ un ko man die rim.

InitialConceptDevelopmentcompletein2007
w/continuedConceptualWorkin2008

ConceptTitle Lead Comments
Asymmetric Warfare ACT JEEA  IMSM3872006 Annex A
Extended Protection ACT SCPI  IMSM3872006 para 7b2
Future Comprehensive
Civil Military Interaction

ACT SCPI
 MC 0550 para 24b
 IMSM3872006 para 10b3

Joint Enabling Area ACT R&L
 IMSM3872006 Annex A
 EAPC(SNLC) Mar 2007

Military Support to Defence
Reform

ACT SCPI
 MC 0550 para 25g
 IMSM3872006 para 8a3

ConceptsforDevelopmentin2008

ConceptTitle Lead Comments

BiSC Strategic Military
Concept for the Military
Contributi on to NA TO’s
Defence Against Terrorism

ACT SCPI  IMSM2452007
dated 10 April 2007

Decision Superiority/
Information Superiority/
Situational Awareness

ACT JEEA

 MSM 00542005 para 10a
 IMSM3872006 Annex A
 Packaged components must be
further clarif ied & prioritized 
for development

Joint Deployment &
Sustainment ACT R&L  MCM 0054 para 10c

NATO SOF Federation ACO  MC 0550
 ACT SCPI supports

Sea Basing ACT R&L  IMSM 3872006
 EAPC(SNLC) Mar 2007

In te re sants bi ja zi ņo jums par zi nāt nis ka jiem pē tī ju miem (Re se arch & De ve lop ment (R&D)) un 
to sa sais te ar prak tis ka jām lie tām.

Pēc tam bi ja at se viš ķu val stu pār stāv ju zi ņo ju mi un vi ņu re dzē jums par šiem jau tā ju miem. 
Pirm ie zi ņo ja slo vā ki, kas uz svē ra sa vu BS trans for mā ci ju un at tīs tī bu.

Slo vā ki 2005. ga dā ir pār gā ju ši uz pro fe si onā liem BS un no tei ku ši trīs gal ve nās pri ori
tā tes: per so nāls, ap mā cī ba un mo der ni zā ci ja. Vi ņi uz ska ta, ka BS trans for mā ci ja ir pro cess, 
bet ne uz de vums: „Trans for ma ti on is a journey, not a sin gle task” Lat vi jai in te re san tas ir 
Slo vā ki jas BS plā no tās 2015. ga da pro por ci jas BS sa stā vā: 6112 ci vi lo, 17 853 ka ra vī ru un 
no vi ņiem ap tu ve ni 5000 virs nie ku. Ap mē ram 30 – 33% no bu dže ta nā kot nē tiek plā no ti mo der
ni zā ci jai.

DEVELOP
LONG TERM

VISION

DEVELOP STRATEGIC
& OPERATIONAL

CONCEPTS

IDENTIFY
CAPABILITY

NEEDS & POTENTIAL
SOLUTIONS

DEVELOP
SOLUTIONS

CONDUCT STUDIES,
EXPERIMENTATION,

TRIALS ETC

DETERMINE
IMPLEMENTATION

APPROACH

IMPLEMENT IN
NATO & NATIONS

R&D
TECHNICAL SOLUTIONS

FUTURE POL/ MIL
ENVIRONMENT, NEW IDEAS,  
LESSONS, TECHNOLOGY PUSH

FUTURE
OPERATIONAL CONTEXT

SHORT, MID & LONG
TERM
REQUIREMENTS

POTENTIAL SOLUTION CONCEPTS
EXPRESSED IN TERMS OF:
Doctrine, Organization, Training, Leadership,
Personnel, Facilities, Technical Solutions

NATO UNCLASSIFIED

VALID SOLUTIONS,
ROADMAPS

FORCE PROPOSALS,
TRAINING,

CAPABILITY PACKAGES

R&D POW
Within Capability Development Process

Conscripts
Civilian Employees
Enlisted
NCOs
Wos
Officers
Generals

Enlisted

NCOs

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

50000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Conscripts

Civilian
Employees

Wos
Officers PROFESSIONAL AF

Critical part of reform

PERSONEL
Downsizing and Change of the Rank Structure

Planned by 2006: dismiss 14 100 personnel, recruit 10 900 personnel
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Sav da bīgs bi ja Ka nā das pār stā ves zi ņo jums par Ka nā das šo jau tā ju mu iz prat ni un šo ak ti
vi tā šu sav star pē ju sa sais ti. Ko pu mā tas bi ja lo ģis ki un pa ma to ti.

Canadian Forces
Integrated Force Development

An integrated and interdependent approach comprising

Concept Development
+

Capability Based Planning and Management

supported by

Experimentation
in order to identify what changes are requi red to existing capabilities,

as well as what doctrine, training and equipment will be needed by the
Canadian Forces to operate in the Future Security Envi ronment .

The Development Process

FSE

DPS

DSG

Concepts

Doctrine Training Lessons
Learned

Employment

Scenarios

CBP CM CFDS

DP

Abbreviations:
FSE: Future Security Environment
DPS: Defence Planning Strategy
DSG: Defence Strategic Guidance
CBP: Capability Based Planning
CM: Capability Management
CFDS: Canada First Defence Strategy
DP: Defence Plan

Investment Plans
–Capital
–HR
–Infrastructure
–R&D
–IM
–Etc.

Experimentation

}

Uz stā jās arī Če hi jas, An gli jas, ASV un Vā ci jas pār stāv ji. Vis iem zi ņo tā jiem jau tā ju mus 
uz de va Vā ci jas, Fran ci jas, Nī der lan des, bie ži An gli jas un daž reiz Itā li jas pār stāv ji, kur 
jau vai rā kus ga dus dar bo jas struk tū ras, kas at bild par šiem jau tā ju miem. Uz reiz ir jū tams, 
ka cil vē ki pār zi na šīs pro blē mas, zi na, kas ko da ra, kur ir šīs dar bī bas vā jās vie tas, zi na 
sa vas pro blē mas un to vie tu ko pē jā NA TO dar bī bā. 

Lie tu vā trans for mā ci jas jau tā ju mu ko or di nē ša nai pa gai dām ir no rī kots ti kai viens cil vēks 

– pul kve dis Gin tauts Zen ke vi či us, kas ir tie ši pa kļauts Lie tu vas BS ko man die rim.
No bei gu mā bi ja ak tī vas dis ku si jas par vis iem iz ska tī ta jiem jau tā ju miem – par dar ba 

or ga ni zā ci ju, pri ori tā šu no teik ša nas kār tī bu un kri tē ri jiem. Pie mē ram, An gli jas pār stā vis 
brig. ģen. R.L. Kir klends uz ska tī ja, ka sā ku mā jā būt „experimentation” – eks pe ri men tam, un 
ti kai tad uz tā bā zes var vei dot kon cep tus. Šeit pa tie šam ir jā būt vie no tam uz ska tam par to, 
kas ir kon cepts. Ie priek šē jā CD&E dar ba gru pas sa nāk smē No rfol kā tas ti ka mi nēts, bet ta gad 
pie šī jau tā ju ma ne at grie zās.

Da ži iz tei cās pret ko pē jo pri ori tā šu no teik ša nu,– lai kat ra valsts no teik tu sa vas pri ori
tā tes. Ša jā jau tā ju mā arī es uz stā jos un at bal stī ju NA TO pri ori tā šu no teik ša nu, jo lie la jām 
val stīm var būt ir sa va mi li tā rā rūp nie cī ba, pēt nie cis kie in sti tū ti mi li tā ra jā jo mā, sa vas am
bī ci jas un pri ori tā tes, bet ma zas val stis pa ras ti plā no NBS at tīs tī bu sa vu ie spē ju ro be žās, 
at bil sto ši ko pē jām vai NA TO in te re sēm un pri ori tā tēm. Ma ni at bal stī ja arī sa nāk smes va dī tājs 
ģe ne rā lis E.Oto Berks un ci ti da līb nie ki.

Vi sus ma te ri ālus es mu no ko pē jis, un ta gad in te re san tiem ir ie spē ja ar tiem ie pa zī ties, 
stu dēt, iz prast NA TO ak tu ali tā tes un no teikt, kas bū tu ak tu āls mū su NBS, kā arī mū su vie tu 
ša jās pro blē mās. Ma te ri ālu ir daudz, pie mē ram, Experimentation Prog ram me of Work – Appendix 1 
to Annex C ACT Com pre hen si ve Cam paign Plan ir grā ma ta ar 168 lpp., pā rē jie ma te ri āli ir arī 
elek tro nis ka jā ver si jā.

30. mar tā sa ņē mu vēs tu li no ģe ne rā ļa Ber ka, ku rā viņš ie lū dza pie da lī ties gan ša jā sa nāk
smē, gan CD&E kon fe ren cē, kas no tiks 5.–8. no vem brī Stam bu lā Tur ci jā. Vien lai kus val stis var 
pie teik ties šā du pa sā ku mu or ga ni zē ša nā 2008. ga dā.

Priekš li ku mi 
1. Ir vēl reiz jā iz vēr tē un jā no sa ka, kas NBS no dar bo sies ar CD&E, vai tos va rē tu no saukt 

par NBS trans for mā ci jas jau tā ju miem, kā to da ra dau dzas val stis. Man per so nī gi ļo ti lo ģisks 
šķiet Nor vē ģi jas pie mērs, kur šos jau tā ju mus ri si na J7, bet va rē tu būt arī ci ti va ri an ti. 
Sā kot nē ji es mu ga tavs kā pa pil du dar bu ap ko pot un ana li zēt šos ma te ri ālus un iz strā dāt priekš
li ku mus. Bū tu vē lams, lai man pa lī gā nāk tu J5 pār stā vis, pie mē ram, Val dis Jur ge lāns, kas 
pār zi nā tu NBS at tīs tī bas plā nus. Tad va rē tu in teg rēt NA TO un NBS trans for mā ci jas plā nus, ku ru 
pa ma tā bū tu CD&E un CCPLAN ide jas un prog ram mu dar ba plā ni – POW.

2. Bū tu vē lams Bal ti jas val stīm sa dar bo ties arī ša jos jau tā ju mos. Var būt nā kot nē mēs va
rē tu iz vei dot ko pē ju struk tū ru, kas ko or di nē tu šos jau tā ju mus, bet sā kot nē ji kat ram jā sa prot, 
kā grib pie da lī ties ša jā pro ce sā un ko grib sa sniegt.

3. Plā no jot NBS at tīs tī bu, jā sa prot, kā to da ra un da rīs NA TO, no teikt NBS vie tu Lat vi jas 
dro šī bas sis tē mā un vēl reiz iz vēr tēt eso šos un trūk sto šos do ku men tus gan stra tē ģis ka jā, gan 
ope ra tī va jā, gan tak tis ka jā lī me nī.

4. NBS PPBS ir jā būt skaid ri for mu lē tai un zi nā mai kat ram ka ra vī ram un pie eja mi kat ram 
Lat vi jas pil so nim – no dok ļu mak sā tā jām.

5.Va jag piln vēr tī gāk iz man tot mū su pār stāv jus, kas at ro das NA TO un ci tās ES aiz sar dzī bas 
struk tū rās, jo vi ņi ne zi na, ko va jag mums Lat vi jā un ko no vi ņiem grib sa ņemt. Mums vi ņiem 
jā for mu lē tie ši uz de vu mi, – tā di, ko vi ņi var iz da rīt. Vien lai kus mū su amat per so nām ir jā pa už 
Lat vi jai iz de vī gi un ar AM un NBS va dī bu sa ska ņo ti vie dok ļi.

Ar cie ņu 
NA A AZCP va dī tājs, brig ģen. (rez.), Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš

Pa ras ti es mu ak tī vi pie da lī jies jau tā ju mu ap sprie dē, kas skā ra NBS ko pu mā un se viš ķi NA A dar bī bu. 
Kad man aiz rā dī ja par pā rāk lie lo ak ti vi tā ti un ne pie cie ša mī bu sū tīt sa vus priekš li ku mus ti kai sa vam tie
ša jam priekš nie kam, tad cen tos tā arī da rīt.

Grū ti ir stā vēt ma lā un klu sēt, kad re dzi kaut ko ne lo ģis ku, ja ir priekš li ku mi, kā sa kār tot dar bu da žos 
vir zie nos. Cil vē ki, kas ir ļo ti aiz ņem ti ar ik die nas dar biem, bie ži ne grib ie dzi ļi nā ties te orē tis ka jās tē mās. 
Tas at kal ir jau tā jums par „mie ti ņu si ša nu” vai plā nu vei do ša nu.

Es pie ļau ju, ka man nav tais nī ba un jā gai da, kad at nāks kāds, kas iz strā dās lo ģis ki pa ma to tus li ku mus 
un pre cī zi no teiks NBS uz de vu mus. Tad va rē sim plā not vai pār plā not NBS at tīs tī bu – var būt kā dam tas 
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lie kās pa rei zi, bet man ne.
Lat vi jā nav daudz cil vē ku, kas spēj ana li zēt mi li tā ri – po li tis kā lī me ņa do ku men tus un sa ga ta vot sa vus 

priekš li ku mus Lat vi jas dro šī bas un mi li tā rās stra tē ģi jas iz strā dei. 
NA A sa ņē ma NBS ko man die ra no do mu par aka dē mi jas dar bī bas uz la bo ša nu. Iz pil des ter miņš bi ja īss – 

prak tis ki 24 stun das. Pil dot NA A rek to ra uz de vu mu, de vu šim do ku men tam at bil di un sa vus ko men tā rus.

NA CI ONĀ LO BRU ŅO TO SPĒ KU KO MAN DIE RIS

2007. ga da 18. jū li jā
Iz pil des ter miņš: 20.07.2007.
NBS ko man die ra no doms par NA A:
1. Aka dē mi ja uz sāk vi dus sko lē nu ap mā cī bu pēc ba ka lau ra prog ram mas ar 2008. ga du. 
2. Tiek tur pi nā tas augst sko lu ab sol ven tu vie na ga da stu di jas, lai sa ga ta vo tu NBS kri tis ko 

spe ci ali tā šu virs nie kus. Kri tis ko ir at slē gas vārds, kas no zī mē spe ci ali tā tes, ko ne var sa ga
ta vot sa dar bī bā ar ci vi lām augst sko lām, jo šo spe ci ālis tu skaits ir mazs NBS.

3. Tiek ga ta vo ta nor ma tī vā bā ze, lai aka dē mi ja (līdz ba ka lau ra prog ram mas uz sāk ša nai):
a. Tik tu pa kļau ta NBS ko man die rim;
b. Ta jā va rē tu būt ci vi lais pro rek tors mā cī bu dar bā, ar aka dē mis ko grā du, un tas at

bil dē tu par vi sām Augst sko lu li ku ma ni an sēm;
c. Stu di ju lai kā ka de tiem ir ka zar mu re žīms, jo mēs audzi nām virs nie kus;
d. Ba ka lau ra prog ram ma tiek or ga ni zē ta sa dar bī bā ar ci vi lām augst sko lām, kur ci vi lo 

augst sko lu do cē tā ji pār sva rā ie ro das uz aka dē mi ju. Tiek no slēg ti at bil sto ši lī gu mi;
e. Vies lek to ru ap mak sa ir kon ku rēt spē jī ga ar ci vi lām augst sko lām;
f. Virs nie kiem no NBS, kas la sa lek ci jas NA A, ir pie mak sa;
g. Sa ga ta vo tas at bil sto šas kva li fi kā ci jas pra sī bas (MVP).

4. Par aka dē mi jas ap gā di at bild kā da no vie nī bām, kam jau ir at bil sto ša struk tū ra.
5. Mā cī bu prog ram ma sa stāv no mo du ļiem, kas dod ie spē ju sa ma zi nāt pat stā vī go aka dē mi jas 

per so nā lu un pie sais tīt la bā kos virs nie kus no NBS.
6. Aka dē mi jas štats ir jā pār ska ta, tam ir jā būt pēc ie spē jas ma zā kam.
7. Aka dē mi ja ak re di tē jas un li cen cē ba ka lau ra prog ram mu 2008. ga dā.
8. J1 no sa ka virs nie ku skai tu, ko ne pie cie šams sa ga ta vot. Uz do to brī di tie va rē tu būt 

70. Ta ču šeit ir ari jā no rā da spe ci ali tā tes, jo NBS nav tik daudz va du, kur virs nieks va rē tu 
uz sākt die nes tu sa vā spe ci ali tā tē.

9. Aka dē mi jas mā cī bu spē kiem ir jā būt ar die nes ta prak tis ko pie re dzi, un die nests ša jos 
ama tos nav il gāks par trīs ga diem. Prak tis kās lie tas ne var mā cīt lek tors, kas aiz gā jis pen
si jā no NBS il gāk par 3 ga diem.

10. Rek ru tē ša nā un stu di ju lai kā lie la uz ma nī ba tiek pie vēr sta va dī ša nas spē jām. Tās ir 
lo ti sva rī gas.

Dažikomentāri,kurusesiesniedzuNAArektoram:
1. un 2. punkts – nav jau tā ju mu, un uz de vums ir skaid ri sa pro tams.
3. punkts ir at bal stāms, bet ne pie cie šams pre ci zēt da žas lie tas. Pirm kārt, va ja dzē tu pre

ci zēt, kas ini ci ē un ga ta vo nor ma tī vo ak tu iz mai ņu pro jek tus. Par NA A ju ri dis ko sta tu su ti ka 
ini ci ēta dis ku si ja – 1.pie li kums. Otr kārt, apakš pun ktā „d” do ma ir pa rei za, bet jā ņem vē rā, ka 
vies lek to ru skaits vai % no augst sko las aka dē mis kā per so nā la ir no teikts IZM nor ma tī va jos ak tos. 
Ta gad ne ma zāk kā 50% aka dē mis kā per so nā la ir jā būt ie vē lē tam – pa stā vī ga dar ba vie ta – NA A. 

4. punkts par NA A ap gā di. Vai ne va ja dzē tu ap gā des jau tā ju mus sa da līt vis maz di vās ka te go
ri jās: ope ra tī vais vai ik die nas no dro ši nā jums un no dro ši nā jums ar pa mat lī dzek ļiem? 

5. punkts ir at bal stāms, bet jā pre ci zē, jo var vei dot BA stu di ju prog ram mas, kas sa stāv 
no ob li gā to priekš me tu blo ka un iz vē les priekš me tu blo ka (iem). La bi bū tu, ja iz vē les priekš
me tu blo ki bū tu sais tī ti ar ka ra vī ru spe ci ali zā ci ju, un tad pa snie dzē ju (ka ra vī ru – prak ti ķu) 
da lī ba stu di ju prog ram mu no dro ši nā ju mā bū tu sva rī ga.

6. punkts ir at bal stāms, bet NA A šta tam jā būt tā dam, kas ļau tu iz pil dīt do tos uz de vu mus 
un vien lai cī gi ie vē rot IZM nor ma tī vo ak tu pra sī bas. Ir jā veic ap rē ķi ni, lai pa ma to ti vei do tu 
NA A šta tus. Pirm kārt, lai no dro ši nā tu aka dē mis kās stu di jas – vie nu BA un vie nu MA prog ram mu – 

ne pie cie šams ap tu ve ni 20 cil vē ku aka dē mis kais per so nāls. Sā kot nē jie ap rē ķi ni ir veik ti, pa ma
to jo ties gan uz IZM no teik ta jām slo dzēm pro fe so riem (plā nots viens), aso ci ēta jiem pro fe so riem 
(plā nots viens), do cen tiem, lek to riem un asis ten tiem (2.pie li kums), gan Lie tu vas aka dē mi jas 
pie re dzi, kur trīs BA un di vas MA prog ram mas no dro ši na ap mē ram 65 cil vē ki, gan Lat vi jas augst
sko lu pie re dzi, kad uz vie nu pa snie dzē ju vi dē ji ir ap mē ram 15 stu den ti. Otr kārt, vis maz 10 
cil vē kiem no aka dē mis kā per so nā la ir jā būt ie vē lē tiem NA A, pie kam aka dē mi ja ir  vi ņu pa stā vī
gā dar ba vie ta. Treš kārt, pa pil dus tiek vei dots tī ri mi li tā rais mā cī bu bloks: Tak ti kas ka ted ra, 
Kau jas no dro ši nā ju ma un at bal sta ka ted ra u.c. – kā to da ra Lie tu vas aka dē mi ja. Ce tur tkārt, 
at šķi rī bā no Lie tu vas aka dē mi jas var būt viens pro rek tors mā cī bu un zi nāt nes jau tā ju mos, kā 
tas bi ja 1992.–1996. ga dos, bet, vei do jot aka dē mis kās stu di ju prog ram mas, bū tu vē lams vis maz 
uz lai ku pro rek to ram mā cī bu un zi nāt nes jau tā ju mos kon cen trē ties uz šo prog ram mu iz strā des, 
li cen zē ša nas, ie vie ša nas un ak re di tā ci jas jau tā ju miem.

7. punkts ir at bal stāms, mi li tā ra jai iz glī tī bai ir jā kļūst par piln tie sī gu sa da ļu Lat vi jas 
un ES iz glī tī bas tel pā. Ša jā sa ka rā jā at ce ras, ka, li cen cē jot aka dē mis ko stu di ju prog ram mu, ir 
jā no rā da tā aka dē mis kā per so nā la CV, kurš no dro ši nās šīs prog ram mas. Tas no zī mē, pirm kārt, ka 
NA A ir jābūtštatavietāmakadēmiskajampersonālam:profesora,docenta,lektora,laivarētu
izsludinātkonkursuuz šīm va kan ta jām šta ta vie tām. Otr kārt, va ja dzēs at rast aka dē mis ko per
so nā lu, kas bū tu ga tavs uz lī gu ma pa ma ta veikt do cē tā ju pie nā ku mus NA A. Uz ma nī gi ir jā iz vēr tē 
gan fi nan si ālie, gan cil vē ku re sur su as pek ti ša jā jau tā ju mā, jo aka dē mi jas per so nāls var tikt 
iz man tots gan stu di ju prog ram mu piln vei do ša nai, gan jaun u stu di ju prog ram mu iz strā dē, gan 
no dar bī bu va dī ša nai da žā dos kur sos. Ci tu augst sko lu do cē tā ji, kas strā dā aka dē mi jā uz lī gu ma 
pa ma ta, da rīs ti kai lī gu mā no teik to uz de vu mu.

8. punkts ir jā pre ci zē. Pirm kārt, jā pa ma to un jā pre ci zē virs nie ku skaits, kas vi dē ji jā
sa ga ta vo ga dā. Pie ņē mums 70 vai 80 ir vis maz lo ģis ki pa ma to jams. Otr kārt, NA A ne ga ta vos ti kai 
va da ko man die rus, bet ap 80% NBS ko man dē jo šā sa stā va virs nie ku un ap mē ram 20% JS, GS, SIP 
virs nie ku. NBS ko man dē jo šā sa stā va virs nie kam bū tu Mi li tā rās va dī bas ba ka lau ra grāds, un vi
ņiem va rē tu būt spe ci ali zā ci ja pa Spē ku vei diem, pa vēl nie cī bām – par šo jau tā ju mu va ja dzē tu 
dis ku tēt, jo, ie vie šot vai rāk spe ci ali zā ci jas, jā plā no at bil sto ši re sur si šo spe ci ali zā ci ju 
no dro ši nā ša nai. Pie mē ram, gri bam PGA virs nie ka spe ci ali zā ci ju, bet tas pra sa at bil sto šus re
sur sus, un, ja vi dē ji ga dā ša jā spe ci ali tā tē jā sa ga ta vo 2 virs nie ki, tad ak tu āls ir jau tā jums, 
vai tas at mak sā jās. 

Pie mērs, kā ne va ja dzē tu plā not virs nie ku šta tus, ir pa ra dīts at tē lā NBS virs nie ku ama tu 
hie ra hi ja. Ja ir ti kai 100 šta ta vie tas OF0,1, bet tiek plā no tas 621 OF2,3, tad ro das jau
tā jums, no ku rie nes nāks virs nie ki šiem ama tiem? 
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1999. – 2004.

„Mi li tā rais Ap skats” 2006. ga da Nr. 1, ir teikts: 5. punkts „Mi li tā rie uz de vu mi:
5.1. No dro ši nāt Lat vi jas Re pub li kas su ve re ni tā ti un te ri to ri ālo ne da lā mī bu:
a) sa dar bī bā ar sa bied ro ta jiem at tīs ta ie vē ro ja mās valsts aiz sar dzī bas spē jas;
b) mie ra lai kā no dro ši na valsts sau sze mes te ri to ri jas, jū ras ak va to ri jas un gai sa tel pas kon tro li un ne

aiz ska ra mī bu;
c) ie bru ku ma ga dī ju mā aiz sar gās Lat vi jas su ve re ni tā ti, te ri to ri ju, te ri to ri ālos ūde ņus un gai sa tel pu, 

sa dar bī bā ar NA TO sa bied ro ta jiem dos pret trie cie nu jeb ku rai mi li tā rai ag re si jai.”
Ja Lat vi ja mai na sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju un lī dzī gi ci tām NA TO val stīm sa vu valsts aiz sar dzī bu bal sta 

uz ko lek tī vās aiz sar dzī bas prin ci piem, NBS mie ra lai kā no dro ši na valsts sau sze mes te ri to ri jas, jū ras ak va
to ri jas un gai sa tel pas kon tro li un ne aiz ska ra mī bu, bet ie bru ku ma ga dī ju mā aiz sar gās Lat vi jas su ve re
ni tā ti, te ri to ri ju, te ri to ri ālos ūde ņus un gai sa tel pu, sa dar bī bā ar Na TO sa bied ro tā jiem dos pret trie cie nu 
jeb ku rai mi li tā rai ag re si jai.

Tad NBS AŠ gal ve nais uz de vums bū tu ga ta vot vie nī bas da lī bai Starp tau tis ka jās ope rā ci jās, NA TO ātr
ās re aģē ša nas spē kos (NRF), un at bil sto ši aka dē mi ja arī ga ta vo SZS, JS vai GS virs nie kus, kas tiks iz man to ti 
sa vās spe ci ali tā tēs Lat vi jā un NA TO struk tū rās gan mie ra, gan mi li tā ro kon flik tu ga dī ju mos kā ko lek tī vās 
aiz sar dzī bas vie nī bu ka ra vī ri. diem žēl tas nav skaid ri for mu lēts vai pa teikts!

Vēl viens ne liels pie mērs – Liel vār des lid lauks. NA A jā li cen cē un jā ak re di tē stu di ju prog ram mas. Cik 
daudz un kā du spe ci ali tā šu ka ra vī ri būs va ja dzī gi Liel vār des lid lau kam? Tas ir at ka rīgs no lid lau ka uz de
vu miem. Vai lid lauks strā dā vi su ga du 24 stun das dien nak tī, vai ne dē ļu ga dā? Kā di gai sa ku ģi būs jā ap kal
po un ci ti jau tā ju mi. Pa gai dām ne zi nu skaid ru at bil di, bet spe ci ālis tu sa ga ta vo ša nai ir va ja dzīgs laiks, tā dēļ 
skaid rai at bil dei va ja dzē tu būt pēc ie spē jas ātr āk.

Var būt ie jau cos ne tur kur ne pie cie šams – AM ir daudz pa dom nie ku, var būt vi ņi to zi na, ti kai es ne. 
Ne bū tu slik ti, ja tik tu in for mēts arī Valsts pre zi dents un, kur nav sle pe nī bas, arī NBS ka ra vī ri un sa bied rī
ba. Es plā no ju sa ga ta vot rak stu par šo jau tā ju mu, bet ta gad aiz sū tu ti kai sā ku mu, un tad ak tu ālos jau tā ju
mus. Vien mēr es mu cen ties ga ta vot ne ti kai for mā lās at skai tes par ko man dē ju miem, bet vei cu to ana lī zi un 
iz strā dā ju priekš li ku mus, ko mēs va rē tu iz man tot sa vā dar bā.

BALTIJASJŪRASVALSTUMILITĀROAKADĒMIJUIKGADĒJĀKONFERENCE
(2007. gads)

AZPC va dī tājs brig ģen. (rez.), Dr.ha bil.sc.ing. K.Krēs liņš

Na ci onā lie bru ņo tie spē ki (NBS) ir struk tū ra, ku rai nā kas sa dar bo ties ar ci tu val stu un 
or ga ni zā ci ju lī dzī gām struk tū rām, tā dēļ sa vie to ja mī bas jau tā ju mi ir ļo ti sva rī gi gan vei do jot 
NBS struk tū ru, gan ga ta vo jot ka ra vī rus, gan ie gā dā jo ties eki pē ju mu. Lie to jot fi zi kas ter mi
no lo ģi ju, mums jā iz vē las un jā iz man to vie no ta at skai tes sis tē ma.

Iz glī tī bas jo mā par tā du at skai tes sis tē mu var uz ska tīt Bo lo ņas vie no ša nos, Eiro pas Sa vie
nī bas (ES) val stīs. Mi li tā rās iz glī tī bas jo mā darbs no tiek di vos vir zie nos: starp tau tis ka jā 
lī me nī un na ci onā la jā lī me nī. Starp tau tis ka jā lī me nī re gu lā ri tiek or ga ni zē tas Bal ti jas jū ras 
val stu mi li tā ro aka dē mi ju (BJVMA) ik ga dē jas kon fe ren ces, darbs tiek or ga ni zēts vai rā kās dar ba 
gru pās, ku rās pie da lās aka dē mi ju rek to ri, pa snie dzē ji un ka de ti. 

Skan di nā vi jas val stīs ir ilg ga dē ja pie re dze mi li tā rās iz glī tī bas un ap mā cī bas jo mā, bet 
vis i kon fe ren ces da līb nie ki ir vie no ti uz ska tos par ne pie cie ša mī bu pār vei dot/vei dot mi li tā ro 
iz glī tī bu par piln vēr tī gu iz glī tī bas no za ri, kas at bilst vi sām Bo lo ņas vie no ša nās pra sī bām. 
Kon fe ren ču no ri ses mēr ķis ir ap mai nī ties ar pie re dzi un sa ska ņot sa vas dar bī bas mi li tā rās iz
glī tī bas jo mā, lai sa snieg tu gal ve no mēr ķi.

Na ci onā la jā lī me nī ir iz vei do ta Rek to ru pa do me, kas ak tī vi pie da lās Bo lo ņas vie no ša nas 
re ali zā ci jā Lat vi jas augst sko lās. Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas pār stāv ji ak tī vi pie da
lās abos pa sā ku mos ša jā NA A ļo ti sva rī ga jā dar bā.

2007. ga da 18.–20. sep tem brī Dā ni jā, Ko pen hā ge nā no ti ka gads kār tē jā BJVMA kon fe ren ce. 
Ne daudz par kon fe ren ces da līb val stu pre zen tē to. (Tā lāk iz man to tie ap zī mē ju mi: BA – ba ka lau ra 
stu di ju prog ram ma un MA – ma ģis tran tū ras stu di ju prog ram ma.)

Igaunijaiz man to Bo lo ņas vie no ša nās no teik to for mu lu 3+2 ar šā diem kur siem: 

 9. punkts ko pu mā at bal stāms, bet, NA A pa snie dzē ju sa stā vam ir jā būt gan ka ra vī riem ar prak
tis ko die nes ta pie re dzi – „prak ti ķiem,” kas bi ju ši mi si jās, ko man dē ju ši vie nī bas, gan me to di ķiem 
– „te orē ti ķiem”, kam ir pie re dze un zi nā ša nas mā cī bu ma te ri ālu iz strā dē. Pro por ci jas starp „prak
ti ķiem” un „te orē ti ķiem” ir ap sprie ža mas, bet var tikt mai nī tas da žā diem kur siem un prog ram mām.

10. punkts ir pil nī ba at bal stāms.

1. un 2.pie li kums uz rak stī ti ie priekš.

NBS va dī ba pa lū dza man iz teikt sa vu vie dok li par NBS ak tu ali tā tēm, un es uz rak stī ju sa vu šī jau tā ju
ma re dzē ju mu. „aiz sar dzī bas sis tē mas un Na ci onā lo bru ņo to spē ku ak tu ali tā tes”. 

Ie vads. Ir pa gā ju ši ap mē ram trīs ga di, kopš Lat vi ja ie stā jās NA TO un Eiro pas Sa vie nī bā (ES). Lat vi ja 
2006. ga dā at tei cās no OMD (ob li gā tā mi li tā rā die nes ta) un pār gā ja uz pro fe si onā la jiem bru ņo ta jiem spē
kiem, kas ir lo ģis ki NA TO val stij, ku ra sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju bal sta uz ko lek tī vo aiz sar dzī bu. Pre sē un 
me di jos pē dē jā lai kā bie ži tiek dis ku tēts – par NBS vie tu valsts dro šī bas sis tē mā, ka ra vī ru at al go ju mu, ro
tā ci ju, sa dzī ves ap stāk ļiem, at va ļi nā ša nos re zer vē no pro fe si onā la die nes ta (PD) un dar ba gai tu uz sāk ša nu 
ci vi la jā sek to rā. Rak stā skar tās pro blē mas for mu lē jums ir: kā lo ģis ki sa kār tot valsts aiz sar dzī bas sis tē mu 
un no teikt NBS uz de vu mus, struk tū ru un veikt NBS at tīs tī bas plā no ša nu.

Ka ra vī ri grib zi nāt gan sa vu, gan vie nī bas, gan NBS ko pu mā vie tu valsts dro šī bas sis tē mā, kā arī NBS 
struk tū ru, at tīs tī bas ten den ces un plā nus, kas ne mai nī tos ar Aiz sar dzī bas mi nis tri jas un NBS va dī bas mai ņu.

1. Si tu āci ja. Pirm kārt, ti kai Lat vi ja no Bal ti jas val stīm arī no NA TO val stīm ko pu mā iz man to Valsts 
mi li tā rās stra tē ģi jas lī me ņa do ku men tu – Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ju (VAK), kas iz strā dā ta un pie ņem
ta pirms Lat vi jas ie stā ša nās NA TO un ES. Otr kārt, Aiz sar dzī bas mi nis tri jas mā jas la pā nav pie tie ka mas 
in for mā ci jas par aiz sar dzī bas plā no ša nas sis tē mu, un NBS ka ra vī riem nav sa pro ta ma NBS plā no ša nas sis
tē ma. Tas ra da pro blē mas NBS iz strā dāt pa ma to tus at tīs tī bas plā nus un iz da rīt se ci nā ju mu.

Se ci nā jums. Ņe mot vē rā mi nē tos ka vēk ļus, NBS ir pro blē mas arī ar per so nā la plā no ša nu un kva li
ta tī vu kar je ras plā nu iz strā di. Lo ģis ki šī pro blē ma bū tu jā ri si na šā di: jā iz strā dā Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja 
(VMS) jeb Aiz sar dzī bas kon cep ci ja – kon cep tu āls do ku ments, kas ļauj lo ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt Na ci
onā lo bru ņo to spē ku li ku mu, kas sa vu kārt pre cī zi for mu lē NBS uz de vu mus un da ļē ji arī struk tū ru. NBS 
plā no tais fi nan sē jums, VMS un Na ci onā lo bru ņo to spē ku li kums ļauj lo ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt NBS 
at tīs tī bas plā nus, kas sa vu kārt no sa ka NBS per so nā lam gan kvan ti ta tī vās, gan kva li ta tī vās pra sī bas.

2. valsts mi li tā rā stra tē ģi ja. Ir jā sa prot jē dzie nu dro šī ba un aiz sar dzī ba ko pī bu un at šķi rī bu. Lat vi jā 
ir Na ci onā lā dro šī bas kon cep ci ja (NDK), kas ap stip ri nā ta Saei mā 2005. ga da 2. feb ru ārī un ku rā ir teikts: 
„Lat vi jas dro šī ba sa snie dza ma, no dro ši not sta bi lu iekš po li tis ko, so ci ālo un eko no mis ko si tu āci ju, at tīs tot 
efek tī vas aiz sar dzī bas spē ku struk tū ras, piln vei do jot krī žu va dī bas un ci vi lās aiz sar dzī bas sis tē mas, no
stip ri not tie sis kās valsts sis tē mu un struk tū ras, ie vē ro jot starp tau tis kās sais tī bas un nor mas, kā arī pil nī bā 
in teg rē jo ties Eiro pas un trans at lan tis ka jās po li tis ka jās, eko no mis ka jās un krī zes pār val des struk tū rās”. 

Lie to jot vār du „aiz sar dzī ba”, ir jā for mu lē, kas no kā ir jā aiz sar gā, tā dēļ Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ja 
(VAK) ir ne veik smīgs un nav mūs die nīgs šī lī me ņa do ku men ta no sau kums, jo pa rei zāk bū tu šo do ku men
tu no saukt Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja, bet pro blē mas ir arī šo do ku men tu sa tu rā.

* Aiz sar dzī bas mi nis tri jas mā jas la pā ir pub li cēts VAK 2007 pro jekts, kur 34. punkts no sa ka: „NBs 
at tīs ta tā das kau jas spē jas, lai valsts ap drau dē ju ma ga dī ju mā spē tu no dro ši nāt Lat vi jas valsts sau sze mes 
te ri to ri jas, jū ras ak va to ri jas un gai sa tel pas ne aiz ska ra mī bu. Vien lai kus NBS jā piln vei do spē jas pie da lī ties 
mek lē ša nas un glāb ša nas pa sā ku mos un sniegt at bal stu ci vi la jām in sti tū ci jām ap drau dē ju ma si tu āci jās.”

Pirm kārt, ja NBS tiek pra sīts at tīs tīt tā das kau jas spē jas (VAK), „lai valsts ap drau dē ju ma ga dī ju mā 
spē tu no dro ši nāt Lat vi jas valsts sau sze mes te ri to ri jas, ne aiz ska ra mī bu, tad, otr kārt, NBS AŠ plā no, ga ta vo 
un tre nē NBS ka ra lai ka struk tū ru un, treš kārt, NA A ga ta vo virs nie kus, ku riem vis iem pa ma tā ir jā būt sau
sze mes virs nie ka iz glī tī bai, jo Valsts aiz sar dzī bas ope ra tī vais plāns (VA OP) pa redz NBS ka ra vī ru dar bī bu 
uz sau sze mes. Vien lai kus ir jā ap zi na ie spē ja mā ag re so ra – pre ti nie ka kau jas spē jas un NBS ne pie cie ša mie 
re sur si, lai spē tu ar sa viem spē kiem aiz stā vēt Lat vi ju no teik tu lai ku.

* Valsts mi li tā rās stra tē ģi jas pro jek tā, kas ti ka pre zen tēts 2006. ga da 16. sep tem brī un pub li cēts žur nā lā 
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Lietuvāat šķi rī bā no Igau ni jas jau dar bo jas trīs BA, di vas MA prog ram mas, un ab sol ven
ti sa ņem di vus dip lo mus: vie nu par aka dē mis ko iz glī tī bu, ot ru par mi li tā ro ap mā cī bu. Nā kot nē 
tiek plā no tas iz mai ņas:

Norvēģiplā no pār iet no 3 ga du Virs nie ku pa ma tap mā cī bas vai bā zes kur sa ar BA stu di ju 
prog ram mu uz 4 ga du kur su un vien lai cī gi, at bil sto ši Bo lo ņas vie no ša nas pra sī bām, ie viest 
šā das iz mai ņas:

Curriulum of the Basic Officer Training Course

Military leadership, professional higher education with 3 years,
the total capacity of studies 124 credit points

Accredited by Estonian Higher Education Accreditation Centre – full accreditation

BASIC STUDIES’’ MODULE 33 CP
Foreign languages in military training
Social sciences in military training
Natural and exact sciences in military training
Electivesubjects of natural and exact sciences
Electivesubjects of foreign languages
DESIGNATED STUDIES’’MODULE 45 CP
General subjects of officer training
Military leadership and tactics
Military pedagogy
SPECIALTY STUDIES’’ MODULE
PRACTICE
FINAL PAPER

33 CP
8 CP
16 CP
5 CP
2 CP
2 CP
45 CP
11 CP
22 CP
12 CP
30 CP
12 CP
4 CP

0 10 20 30

0 10 20 30

Curriculum of the Advanced Officer Training Course

total capacity of studies 80 credit points. A sequel to the new curriculum of Basic Officer Training
Course. Together they form higher education in the 3+2 system.

Accredited by Estonian Higher Education Accreditation Centre – conditional accreditation

GENERAL SUBJECTS’ MODULE
Armed forces in modern society
Sciences
Foreign languages
Elective subjects
Optional subjects
BASIC SUBJECTS’ MODULE
Tactics
Military leadership
Military pedagogy
FINAL PAPER

34 CP
13 CP
6 CP
7 CP
6 CP
2 CP
36 CP
14 CP
16 CP
6 CP
10 CP

Var mi nēt, ka šo gad Igau ni jas mi li tā ro ko le džu ir ab sol vē ju ši pirm ie virs nie ki ar ma ģis tra 
grā du. Igau ni jā tiek iz sniegts vie nots dip loms, kas ie tver gan mi li tā ro, gan aka dē mis ko iz
glī tī bu. Aka dē mis kās iz glī tī bas pa ma tā ir Military le ader ship – Mi li tā rās va dī bas priekš me ti.

Challenges

•	 Less traditional education – more freedom of choice for the cadets
•	 Increased cadet responsibility
•	 Interdisciplinary co-operation
•	 Research & Development
•	 Instructors at master level
•	 Problem Based Learning (PBL) is a new approach to teaching – must be learned
•	 Recruiting

New Bachelor Degree Study Programmes

Transport Engineering
Management

Personnel
Management

International Relations

The MAL entrants shall choose one 
of the new Bachelor degree study 
programmes, with the compul-
sory Military Training Programme 
(adapted for the AF needs)

Military Training Programme,
conducted at the MAL

(by MAL and AF instructors)

Bachelor Degree Study Programme 
conducted at the Aviation Institute, 

Vilnius Gediminas Technical University

Internship in AF units

Service within AF

New (since 2007)

Aircraft Piloting

Flight Control

Aeromechanics

New (since 2007)

Electronic Engineering

Automatics and Control
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Zviedrijāir trīs lī me ņu ka ra vī ru sa ga ta vo ša na: mā cī bu cen tri, kur sa ga ta vo pa spē ka vei
diem, tad Kar lber ga Mi li tā rā aka dē mi ja, kur ko pā tiek iz glī to ti un ap mā cī ti trīs spē ku vei du 
pār stāv ji no ka de ta lī me ņa līdz leit nan ta lī me nim un no virs leit nan ta lī me ņa līdz kap tei nim. 
Tas at bilst mū su aka dē mi jas lī me nim. Tad ir Zvied ri jas Na ci onā la Aiz sar dzī bas ko le dža (ZNAK), 
kas sa ga ta vo ka ra vī rus no kap tei ņa līdz pul kvež leit nan tam, un vien lai cī gi ir kur si ci vil per so
nām, kas strā dā aiz sar dzī bas jo mā. Tiek pa snieg ti stra tē ģis kā lī me ņa kur si aiz sar dzī bas jo mā.

Jā pie min, ka ZNAK ir iz glī tī bas ie stā de, kas iz glī tī bas jo mā pa kļau jas Iz glī tī bas mi nis
tri jai un nav pa kļau ta Zvied ri jas mi li tā ra jai va dī bai. Zvied ri plā no tā da rīt arī ar mi li tā ro 
aka dē mi ju, lai at vieg lo tu BA stu di ju ak re di tā ci jas pro blē mas.

Bal ti jas val stīs (BV) ir pa vie nai mi li tā rās iz glī tī bas ie stā dei kat rā, tā dēļ BV mi li tā
ra jās aka dē mi jās ir jā iz glī to ka ra vī ri vis iem spē ku vei diem un jā pil da ka ra vī ru sa ga ta vo ša nas 
un iz glī tī bas uz de vu mi gan tak tis ka jā, gan da ļē ji ope ra tī va jā un stra tē ģis ka jā lī me nī. Valsts 
vai na ci onā lās mi li tā rās stra tē ģi jas jau tā ju mus var pa sniegt ti kai sa vā val stī, un pa ras ti 
tas ir Na ci onā lo mi li tā ro aka dē mi ju uz de vums.

Military Schools (present…)

•	 Swedish	National	Defence	College
– ”Staff programme” (capt mjr) and Advanced Command
Programme (mjr lt col)
– Senior management training, responsible for the subject fields (War
Studies, Strategy, Military Technology..)

•	 Academies	at	Karlberg	and	in	Halmstad
– Joint for the three services (cadets 2nd lt and lt capt)
– Basic officer training/education and tactical courses, mainly general
education, joint service and some service training

•	 Land	Combat-,	Naval	Warfare-,	Air	Combat-,	Command	and	Control-,	Armed	Forces	
 Technical schools and the Armed Forces Intelligence and Security Centre

– Basic officer training and tactical courses, some service-common
training but mainly specialised branch related training

Vācijāir ne daudz at šķi rī ga un il gā ka virs nie ku sa ga ta vo ša nas gai ta. Ir ie vies tas iz mai
ņas. Ja ag rāk sā ku mā bi ja jā kļūst par ka ra vī ru „prak ti ķi”, un ti kai da ļa no Vā ci jas ka ra vī riem 
ab sol vē ja Mi li tā ro Bun des vē ra uni ver si tā ti, tad ta gad uni ver si tā tes iz glī tī ba ir ob li gā ta pat 
vis iem va da ko man die riem.

Responsibilities in German Army Officer Training

branch driven
training

at
Officer School / School of branches

academical
studies

at
Bundeswehr University

military intellectually &
language training

at
Officer School & Language School

military basic
Training

at
Officer Candidates Battalion

Training Scheme of an Officer Candidate 
since 2006

platoon leader

Officer training course 3
Branch School

Additional training
Officer training course 2

Army Officer School

Academic Studies
Bundeswehr University

Job experience /
Practical course for studies

Language course
Language School

Officer training course 1
Army Officer School

Officer Candidate training course
Basic training

Officer Candidat Bn

79
months

to16
months

48
months

15
months

1st Lt after 66 months

2n L t after 36 months

Ana li zē jot BJVMA kon fe ren ces pre zen tā ci jas, var se ci nāt: 
Pirm kārt, ši nī sa nāk smē pie da lās Sau sze mes spē ku (SZS) ka ra sko las un aka dē mi jas, un vi ņi 

ne grib pa pla ši nāt da līb nie ku skai tu ar Jū ras un Gai sa spē ku aka dē mi ju vai ka ra sko lu pār stāv
jiem. Ti kai Bal ti jas val stis pār stāv ap vie no tās mi li tā rās aka dē mi jas.

Otr kārt, So mi jai, kur ir arī mi li tā rā zi nāt ne, un Bal ti jas val stīm ir ma zāk pro blē mu ar 
aka dē mis ko stu di ju prog ram mu ak re di tā ci ju. Dā ni ja, Zvied ri ja un Nor vē ģi mek lē ie spē jas BA un 
MA, bet pa ma tā ma ģis tra prog ram mu, ak re di tā ci jai. Ša jās val stīs ir augs ti iz glī tī bas stan dar
ti, un vi ņiem ir pro blē mas ar sa vu BA un MA stu di ju prog ram mu at zī ša nu.

Vā ci jā Bun des vē ra mi li tā rās aka dē mi jas dar bo jās at bil sto ši Iz glī tī bas mi nis tri jas no teik ta jiem 
stan dar tiem un no Bun des vē ra vai Aiz sar dzī bas mi nis tri jas sa ņem ti kai fi nan sē ju mu. Zvied ri iz tei ca 
var bū tī bu vai ne pie cie ša mī bu pa kļaut Zvied ri jas mi li tā ro aka dē mi ju Iz glī tī bas mi nis tri jai. Vi ņu 
ap vie no tā ko le dža, kas or ga ni zē stu di jas valsts mi li tā rās stra tē ģi jas jau tā ju mos arī ci vil per so
nām, nav BS ko man die ra pa kļau tī bā. Tas ir in te re sants priekš li kums un ma te ri āls ana lī zei.

NA A ir sa va Sa tver sme, kas pēc bū tī bas sa krīt ar Lie tu vas aka dē mi jas Sa tver smi, bet gan aka
dē mi ju struk tū ra, gan stu di ju prog ram mas, gan dar ba or ga ni zā ci ja un pa kļau tī ba bū tis ki at šķi ras.

Treš kārt, vi sās val stīs ir pro blē mas ar mi li tā rā per so nā la rek ru tē ša nu un pa tu rē ša nu NBS. 
Dā ni jai ta gad šī ir kļu vu si par ak tu ālu un lie lu pro blē mu, jo ag rāk vi dē ji ga dā ir ne plā no ti 
aiz gā ju ši 10–20 jaun ākie virs nie ki no SZS, kur ko pē jais virs nie ku skaits ir ap tu ve ni 1700. 

Šo gad as to ņu mē ne šu lai ka no Dā ni jas Sau sze mes spē kiem ne plā no ti aiz gā ju ši 67 jaun ākie 
virs nie ki, gal ve no kārt virs leit nan ti un kap tei ņi. Vi ņi to sais ta ar ne pie cie ša mī bu ka ra vī riem 
pie da lī ties mi si jās, tad mā cī ties un at kal do ties mi si jā. Jaun ās ģi me nes pa liek bez vī rie
ša – ka ra vī ra. Lai sa ņem tu pa kā pi, ir jā iz iet mi si ja, ve cā ka jiem virs nie kiem vis maz di vas. 

Ce tur tkārt, Lat vi jā 1992. ga dā ti ka no di bi nā ta NA A. Na ci onā lo Bru ņo to spē ku li ku ma 12.1. 
pants no sa ka: (1) Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi ja ir valsts mi li tā rās pro fe si onā
lās aug stā kās iz glī tī bas un zi nāt nes ie stā de. Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas Sa tver smi 
ap stip ri na Mi nis tru ka bi nets. De viņ des mi ta jos ga dos NA A ka ra vī ri va rē ja stu dēt vie nu no di vām 
BA stu di ju prog ram mām, un NA A bi ja va do šā mi li tā rās iz glī tī bas ie stā de Bal ti jas val stīs. Lat
vi jā ti ka or ga ni zē tas Bal ti jas val stu ik ga dē jās kon fe ren ces mi li tā rās iz glī tī bas jau tā ju mos, 
kas pēc tam ti ka pār vei do tas par BJVMA kon fe ren cēm.



74

NACIONĀLOBRUŅOTOSPĒKUSAGATAVOŠANADALĪBAINATO

75

1999. – 2004.

Secinājums: at bil sto ši NA A Sa tver smei un 12.07.2007. PA IP sē des lē mu mam: „No teikt, ka LNA A 
mi li tā ro iz glī tī bu īs te no aug stā kās iz glī tī bas stu di ju vei dā at bil sto ši aug stā ko iz glī tī bu reg
la men tē jo šiem nor ma tī va jiem ak tiem”, aka dē mi jai jā kļūst par piln tie sī gu Lat vi jas augst sko lu un 
jā at gūst un jā no stip ri na sa vas po zī ci jas starp BV aka dē mi jām mi li tā rās iz glī tī bas jau tā ju mos.

Vien lai cī gi es sa ga ta vo ju un pub li cē ju rak stu10 „Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas stu di
ju prog ram mu ak re di tā ci jas stra tē ģi ja”, kur ti ka pie dā vāts al go ritms, kā iz vē lē ties NA A stu di
ju prog ram mas, no teikt ne pie cie ša mos re sur sus, kā arī pie dā vā ta dar bī bas stra tē ģi ja un se cī ba.

aZPC bi ja veik ti pē tī ju mi, kas ne ti ka fi nan sē ti, bet, pēc ma nām do mām, tie  bi ja ak tu āli NBS. Pie mē
ram, 2007. ga dā daudz ka ra vī ru aiz gā ja vai plā no ja aiziet no NBS, jo darbs ci vi la jās struk tū rās bi ja pie vil cī
gāks. Kļu va ak tu āls jau tā jums par ka ra vī ru rek ru tē ša nas stra tē ģi ju NBS un eso šā per so nā la sa gla bā ša nu. 

Tā dēļ es iz strā dā ju an ke tas un ar NBS štā ba priekš nie ka at bal stu vei cu NBS virs nie ku un da ļē ji 
apakš virs nie ku (in struk to ru) an ke tē ša nu. Ap tau jā pie da lī jās ap mē ram 1300 ka ra vī ru vai ap mē ram 
23% no NBS per so nāl sas tā va. Lat vi jā, vei cot ap tau jas par da žā diem jau tā ju miem, gan drīz ne kad nav 
veik ta ap tau ja pat 1% no ie dzī vo tā ju skai ta.

Tā dēļ, vei cot no piet nu an ke tu ap strā di, ie spē jams sa ņemt daudz in for mā ci jas. Par an ke tē ša nas 
re zul tā tiem ti ka sa ga ta vo ti un pub li cē ti vai rā ki rak sti11, un es zi ņo ju NBS va dī bai, kā arī ie de vu vi su 
ma te ri ālu gan AM, gan at se viš ķiem cil vē kiem12, kas in te re sē jās par šo tē mu.

2007. ga da 03. sep tem brī              Nr.____

NBS ko man die rim
Ko pi ja: NBS AŠ priekš nie kam

MVP ko man die rim
NA A rek to ram

J1 priekš nie kam
Par NBS ka ra vī ru an ke tē ša nu
At bil sto ši NBS AŠ priekš nie ka 2007. ga da 19. jū li ja rī ko ju mam Nr. 853 ti ka sa vāk tas ka

ra vī ru an ke tas un iz vei do ta da tu bā ze (veik ta an ke tē ša nas da tu ap ko po ša na), kas ļauj J1 un 
ci tām ie in te re sē tām struk tū rām sa ņemt sta tis tis kus da tus par ka ra vī ru mo ti vā ci ju die nes tam 
NBS un vi ņu vie dok li par si tu āci ju NBS.

Da ži ko pī gi se ci nā ju mi: pirm kārt, ne vis i ir aiz pil dī ju ši vis as an ke tas ailes, un tam 
ie mesls ir gan ka ra vī ru ne uz ma nī ba, gan slin kums ie dzi ļi nā ties jau tā ju mu bū tī bā, gan an ke tas 
jau tā ju mu ne veik smī gi for mu lē ju mi. Otr kārt, da ži ko pē jie re zul tā ti ir ap ko po ti 1. pie li ku mā, 
bet, pa pil dus ana li zē jot da tu bā zi, šos re zul tā tus var ie gūt at se viš ķi gan pa Spē ku vei diem, 
gan struk tūr vie nī bām, gan virs nie kiem, gan apakš virs nie kiem utt. Treš kārt, da tu bā ze ar ap
strā des for mu lām bū tis ki pa lie li na tās ap jo mu un ra da pro blē mas to no sū tīt elek tro nis ki. Da tu 
bā ze ir at se viš ķi 2. Pie li ku mā, un da tu bā zē lie to tie ap zī mē ju mi ir 3. pie li ku mā.

Ar cie ņu 
NA A AZCP va dī tājs 

br.ģen. (rez.), Dr.ha bil.sc.ing.  Kār lis Krēs liņš

1. pielikums 
Ziņas par Jums (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo) NBS spēku veids, atsevišķā vienība 

_______________

1. pakāpe 
DP

OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 2. ieņemamā amata 
pakāpe AP

OR2 OR3 OR4

OR7 OR8 OR9 OF0 OF1 OF2 OF3 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 OF1 OF2

OF4 OF5 OF6 OF7 OF8 OF3 OF4 OF5 OF6 OF7 OF8

10	 	 	Kārlis	Krēsliņš.	Nacionālās	aizsardzības	akadēmijas	studiju	programmu	akreditācijas	stratēģija.	Militārais Apskats, 
2007,	Nr.2(124),	47.-55.lpp.
11   Kārlis Krēsliņš.  NBS karavīru dienesta  motivācijas analīze un personāla komplektēšanas stratēģijas izstrāde. Militārais 
Apskats, 2007, Nr.1(123), 42.48.lpp.
12   Jānis Melderis. Nacionālo bruņoto spēku karavīru dienesta motivācijas analīze. Militārais Apskats, 2008, Nr.1, 21.31.lpp.

3. izglītība
Militārā
p.3.1

Kareivja 
pamat kurss

Jaunākā 
Instrukt. 
Kurss

Vecākā 
Instrukt. 
Kurss

Augstākā 
Instr. 
Kurss

Vada KK Rotas 
KK

Bat.KK un 
augstāka

Vispārējā 
p.3.2

pamatskolas vidusskolas students bakalaura maģistra Doktora       

4. Izdiena: ___ pilni gadi   p.4
5. Kāds bija Jūsu dienestu uzsākšanas 
iemesls (lūdzu, novērtējiet atbildes 1–5, kur 5 
ir augstākā, bet 1 – zemākā atzīme)?

6. Vai dienesta uzsākšanā jūs 
atbalstīja ģimene un sabiedrība?

Vēlējos nēsāt formu 2,46 Jā                             627 51%

Vēlējos aizsargāt Latviju 3,80 Vairāk jā                      383 31%

NBS piedāvāja labu algu 2,96 Neņēma vērā                  93 7,8%

Uzskatīju, ka dienests NBS ir 
prestižs

3,79 Vairāk nē                  105 8,2%

Dienests NBS saistīts ar risku 2,58 Nē                                                           37 2%

7. Vai pēc dienesta uzsākšanas Jūs bijāt 
apmierināts ar militāro dienestu?

7.1. Ja Jūs vīlāties (pirmās divas atbildes 
iepriekšējā jautājumā), tad, lūdzu, novērtējiet 
zemāk norādītās sfēras, kurās vīlāties 
(atzīmējot 1–5, kur 5 ir augstākā, bet 1 – zemākā atzīme).

Ļoti                 147 11,45% Grūtāk nekā domāju 2,20

Vairāk jā            552 43% Zems patriotisma 3,03

Kā kuro reizi        504 39,25% Grūti sastrādāties ar 
priekšniecību

2,9

Vairāk nē            66 5,1% Garlaicīgi 2,5

Gribēju atvaļināties 15 1,2% Neapmierinoša alga 3,39

8. Kāda pašlaik ir Jūsu motivācija 
dienestam NBS (lūdzu, novērtējiet atbildes, 
atzīmējot 1–5, kur 5 ir augstākā, bet 1 – zemākā 
atzīme)?

9. Kas, Jūsuprāt, būtu jāuzlabo NBS, lai 
motivētu turpināt dienēt esošos un piesaistītu 
jaunus karavīrus (lūdzu, novērtējiet atbildes, 
atzīmējot 1–5, kur 5 ir augstākā, bet 1 – zemākā atzīme)?

Man patīk nēsāt formu 2,71 Jāpaaugstina kopējā 
profesionalitāte

3,78

Esmu noderīgs valstij 3,67 Jāuzlabo NBS sabiedriskais tēls 3,73

Man ir pagodinoši dienēt 3,53 Jāpiestrādā pie komandieru atlases 3,50

Man patīk risks 2,68 Jāmaina militārais formas tērps 2,20

Te ir laba alga 2,46 Jāpalielina alga 4,61

10. Kādi ir Jūsu personīgi primārie 
mērķi? (lūdzu, novērtējiet atbildes, atzīmējot 0–6, 
kur 5 ir augstākā, bet 0 – zemākā atzīme)

11. Vai uzskatāt, ka NBS dažādu līmeņu 
vadītāji pienācīgi apbalvo savus padotos?

Attīstīt profesionalitāti 4,29 Jā                                                                           91 7,1%

Paaugstināt NBS prestižu 3,53 vairāk jā                                                          158 12,3%

Piedalīties starptautiskajā misijā 2,76 visi tiek novērtēti atbilstoši 
nopelniem                        238

18,5%

Ieņemt amatu ar lielāku atalgojumu 3,55 vairāk nē                       530 41,1%

Pāriet biroja darbā 1,90 Nē                              271 21%

Padziļināt savas zināšanas 
Latvijas un militārajā vēsturē

2,64
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12. Kādi, Jūsuprāt, ir NBS karavīru motīvi ņemt dalību starptautiskās misijās? 
(lūdzu, novērtējiet atbildes, atzīmējot 1–3, kur 5 ir augstākā, bet 1 – zemākā atzīme)

Iegūt pieredzi 3,63 Saņemt atalgojumu 4,66 Piedzīvojumu meklēšana 2,71

2.pielikums

N.p.k. Elements 5 4 3
2 
1

Vidēja atzīme

A NBS:

attīstība pēdējos 10 gados              A.1 3,07

1. A struktūra un uzdevumi                   A.2 3,08

Prestižs                                A.3 3,01

informētība par NBS                     A.4 3,09

B Komandieru/priekšnieku:

Izglītība                               B.5 3,37

Kompetence                              B.6 3,25

attieksme pret padotajiem               B.7 3,24

Autoritāte                              B.8 3,20

C Dienestaikdiena:

sporta aktivitātes                      C.9 3,41

tradīciju ievērošana                   C.10 3,31

Apbalvošana                            C.11 2,30

stresa līmenis                         C.12 3,05

profesionālā ētika/morāle              C.13 3,05

reglamentu kvalitāte                   C.14 3,02

D Atalgojums:

Amatalga                               D.15 2,28

piemaksas/kompensācijas                D.16 2,66

pabalsti/naudas balvas                 D.17 2,40

E Nodrošinājums:

dienesta vides kvalitāte               E.18 2,98

ar dienesta dzīvokļiem                 E.19 1,81

ar bruņojums/ekipējums                 E.20 2,46

ar medicīnas aprūpi                    E.21 2,95

F Karjeraunizglītība:

izglītība virsniekiem                  F.22 3,24

izglītība instruktoriem                F.23 3,21

kvalifikācijas celšana                  F.24 2,88

dienesta gaitas plānošana              F.25 2,67

atestācijas kritēriji                  F.26 2,86

rotācijas kvalitāte                    F.27 2,57

Kā re dzam no vi dē jām at zī mēm ne vie nā po zī ci jā, pēc ka ra vī ru vēr tē ju ma, si tu āci ja nav la ba 
un no dro ši nā ju mā ar die nes ta dzī vok ļiem – E.19 si tu āci ja ir starp ne ap mie ri no šu un kri tis ku 
(1,81).  brig.ģen.(rez.) K.Krēs liņš

Pie bil de. Pēc an ke tu sa vāk ša nas va ja dzē ja tās ie va dīt da to rā un iz vei dot prog ram mu, kas veik tu ma
te ri ālu ap strā di. Diez gan lie lu dar bu un daudz lai ka pra sa an ke tu in for mā ci jas ie va dī ša na da to rā. Tā du 
dar bu var veikt ne spe ci ālists, bet, tā kā ne bi ja fi nan sē ju ma, tad es ne va rē ju tā du al got. Mēs gan esam pie ra
du ši strā dāt ga rā ku dar ba die nu un bez brīv die nām, bet nav ra ci onā li iz man tot ha bi li tē to zi nāt ņu dok to ru 
tā dam dar bam.

Par an ke tu ap strā di. An ke tas ti ka ap strā dā tas ar to prog ram mu no dro ši nā ju mu, kas ir da to rā, bet tas 
at kal pra sa pa pil dus lai ku, jo ap strā de vai rāk no tiek ma nu āli, ne vis au to mā tis ki. Spe ci ālis ti man pie dā vā ja 
ie gā dā ties prog ram mu, kas ļauj ap strā dāt da žā das ap tau jas un sa pro ta mā, pār ska ta mā vei dā pre zen tē re
zul tā tus. Prog ram mas ce na ap mē ram Ls 900, bet AZPC ne bi ja tā du re sur su.

Tā dēļ, rak stot pie tei ku mus ZPP, ku rus va rē tu veikt AZPC, ne tiek pra sī ta nau da, lai pa pil dus mak sā tu 
AZPC dar bi nie kiem, bet gan – lai va rē tu ie sais tīt dar bā pa pil dus cil vē kus, lai va rē tu sa ga ta vot at skai tes par 
pa veik to pē tī ju mu se mi nā ru utt. Pa ras ti ZPP, kur es plā no ju būt va dī tājs, vien mēr pie rak stī ju – va dī tā jam 
pa pil dus sa mak sa nav va ja dzī ga.

Es sa ga ta vo ju un žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats” pub li cē ju rak stu13 „Per so nāl sas tā va no kom plek tē ju ma 
uz la bo ša na Na ci onā la jos bru ņo ta jos spē kos”, kur ti ka pie dā vā tas ne pie cie ša mā virs nie ku skai ta ap rē ķi nā ša
nas me to des, mi nē ti virs nie ku skai ta no teik ša nas ka vēk ļi, ne pie cie ša mais virs nie ku skaits, ana li zē ta mo ti
vā ci ja die nēt NBS, kā arī virs nie ku sa ga ta vo ša nas ie spē jas NA A. Se ci nā jums – jeb ku rai pro fe si jai ir sva rīgs 
pro fe si jas pres tižs (mo rā la mo ti vā ci ja) un ma te ri ālais no dro ši nā jums.

3.4. 2008.gads

2007. ga da 28. no vem brī ie snie dzu aka dē mi jas rek to ram AZPC pa re dzē to pa sā ku mu plā nu: „aZPC 
plā no tie 2008. ga da gal ve nie pa sā ku mi”, un da ļa no tiem šeit ir pub li cē ta (sk. ta bu lu)

Nr.
p.k Pasākums Laiks vieta atbildīgais Iesaistītie

1
Baltijas valstu sadarbība militārās 
zinātnes un pētniecības jomā aprīlis Tallina AM ZPN AZPC vadītājs

2
Baltijas valstu sadarbība militārās 
zinātnes un pētniecības jomā rudenī Rīga AM ZPN AZPC vadītājs

3
Seminārs „NBS attīstības principi un 
vieta Latvijas Republikas drošības 
sistēmā”

25. 04. Rīga, NAA AZPC vadītājs NBS AŠ. MVP, 
Spēku veidi, AM

4
Konference „Militārās izglītības 
attīstības perspektīvas” 12.02. Rīga, NAA AZPC vadītājs NAA mācību daļa, 

MVP, AM

5
Seminārs „Terorisma būtības 
analīze un iespējamās pretdarbības 
pamatojums Latvijas apstākļos”

25.01. Rīga, NAA AZPC vadītājs NBS AŠ. MVP, 
Spēku veidi, AM

6

Seminārs „NBS karavīru 
dienesta motivācijas analīze un 
komplektēšanas ar personālu 
stratēģijas izstrāde”

24.10. Rīga, NAA AZPC vadītājs NBS AŠ. MVP, 
Spēku veidi, AM

Pa pil dus no ti ka arī ci ti pa sā ku mi: Eks per tu tik ša nās „In for ma tī vā ie tek me. Jaun ie iz ai ci nā ju mi”, 
kon fe ren ce „Mi li tā rās iz glī tī bas at tīs tī bas per spek tī vas”. Pēc kon fe ren ces in for mē ju ko lē ģus par sa vu 
vie dok li, iz man to jot e–pas tu:

13	 	 	Kārlis	Krēsliņš.	Personālsastāva	nokomplektējuma	uzlabošana	Nacionālajos	bruņotajos	 spēkos. Militārais Apskats,  
2007,	Nr.3(125),	51.-59.lpp.
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„Lab rīt! Es vēl reiz pār do mā ju va kar die nas pa sā ku mu un se ci nā ju – ir la bi, ka bi ja ko
mi si ja, kas iz tei ca re ko men dā ci jas, bet va ja dzē ja un va jag ša jos jau tā ju mos veikt no sa cī
ti ne at ka rī gu pē tī ju mu par šo un lī dzī gām pro blē mām. Jo katrs Spē ku vei du ko man die ris un 
ci ti priekš nie ki zi ņo sa vu vie dok li, sa vas pro blē mas, un vi ņus ma zāk in te re sē kop skats. 
Pie mē ram, Igors Ra jevs uz ska ta, ka jā sa ga ta vo ka ra vī ri vai 100 spe ci ali tā tēs, bet ne bi
ja ap rē ķi nu, cik iz mak sā ti kai da žu spe ci ālis tu sa ga ta vo ša na. NA A var ga ta vot vai rā kas 
spe ci ali tā tes gan pa ti, gan ko pā ar ci tām augst sko lām, bet ne jau simts. Tad at bil de uz 
jau tā ju mu „kā sa ga ta vot?” bū tu: da žas ka ra vī ru spe ci ali tā tes var ap gūt kur su vei dā arī 
ār pus Lat vi jas. 

Tas ir pē tī ju mu un ap rē ķi nu ob jekts, un mēs to da rām un da rī sim, kaut gan pa gai dām ne sa
ņe mam ofi ci ālu at bal stu, tā dēļ NBS ir jā vei do sa vu ak tu ālo vai pri ori tā ro pē tī ju mu sa raksts. 
NA A rek to ram zi ņo ju mā bi ja at bil de uz NBS ko man die ra iz vir zī to jau tā ju mu, kā ie eko no mēt ad
mi nis tra tī vā per so nā la skai tu, bet vai tas ti ka sa dzir dēts? 

Arī es cen tos pa teikt, kā tas bū tu jā da ra. Ja grib sa prast MVP vie tu NBS struk tū rā, tad 
ir pre cī zi jā zi na NBS uz de vu mi – ne ti kai šo dien, bet arī nā kot nē. Es zi nu un ne aiz mir stu ne 
NA TO FG, ne ES mi li tā rās struk tū ras, bet val stij jā no sa ka sa vas mi li tā rās am bī ci jas un nav 
jā cen šas nest to, ko ne var pa celt.

Lo ģis ki šī pro blē ma bū tu jā ri si na šā di: jā iz strā dā Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja (VMS) jeb 
Aiz sar dzī bas kon cep ci ja – kon cep tu āls do ku ments, kas ļauj lo ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt Na ci
onā lo bru ņo to spē ku li ku mu, kas sa vu kārt pre cī zi for mu lē NBS uz de vu mus un da ļē ji arī struk tū
ru. NBS plā no tais fi nan sē jums, VMS un Na ci onā lo bru ņo to spē ku li kums ļauj lo ģis ki un pa ma to ti 
iz strā dāt NBS at tīs tī bas plā nus, kas sa vu kārt no sa ka NBS per so nā lam gan kvan ti ta tī vās, gan 
kva li ta tī vās pra sī bas. 

Tas ļau tu arī no teikt MVP vie tu NBS struk tū rās. Es var būt daudz ko ne zi nu, bet lo ģis kā 
do mā ša na cil vē kam ir vai nav. Daž reiz lo ģis kā do mā ša na trau cē vei dot la bu mi li tā ro kar je ru, 
bet tas ne no zī mē, ka jā at sa kās no lo ģi kas. Jau ku ne dē ļas no ga li! Kār lis K.

Sa vos rak stos bie ži at kār to jos, bet tā ir ne pie cie ša mī ba. Bie ži kaut ko uz rak stu, pub li cē ju, daž reiz or
ga ni zē ju se mi nā ru, kon fe ren ci, kur lo ģis ki pa ma to ju sa vus priekš li ku mus, un – pa ras ti ne viens ne ie bilst 
pat vār dos, un vēl ma zāk es mu re dzē jis uz rak stī to par Lat vi jas mi li tā ri po li tis ka jiem jau tā ju miem, kas 
lo ģis ki vai zi nāt nis ki pa ma to ti kri ti zē tu ma nus priekš li ku mus un iz teik tu sa vus. Vien kār ši nav ne kā das 
re ak ci jas. 

Tā dēļ cen šos at kār tot jau iz teik tos priekš li ku mus gan da žā diem cil vē kiem, gan da žā dos vei dos. Ja ma ni 
ne laiž pa dur vīm, es ie kāp ju pa lo gu, un tās nav am bī ci jas, bet dzī ves ne pie cie ša mī ba. Ne var plā not NBS at
tīs tī bu vai iz glī tot un ap mā cīt ka ra vī rus, pre cī zi ne zi not NBS uz de vu mus.

Daž reiz man jau tā ja un de va uz de vu mu ap zi nāt no tie ko šo mi li tā ri po li tis ka jā jo mā. Tas bi ja lo ģis ki pa
ma tots uz de vums AZPC va dī tā jam. Es, pie da lo ties gan CD&E WG, gan NAG – NA TO pa dom nie ku gru pu 
dar bā, cen tos iz zi nāt no tie ko šo pa sau lē un, pats gal ve nais, NA TO un ES mi li tā ri po li tis ka jā jo mā, in for mēt 
AM un NBS va dī bu, ka ra vī rus un sa bied rī bu. Kā dēļ mi li tā ri po li tis ka jā jo mā, bet ne prak tis kās un vien kār
šā kāss lie tās?

Tam ir trīs gal ve nie ie mēs li. Pirm kārt, es no dar bo jos ar lie tām, ku ras no sa cī ti la bi pār zi nu, otr kārt, Lat
vi jā šie jau tā ju mi ir slik ti sa ga ta vo ti, un maz ir spe ci ālis tu, kas va rē tu va ja dzī gā lī me nī par tiem dis ku tēt, bet 
šie jau tā ju mi ir ļo ti sva rī gi, lai vei do tu lo ģis ki pa ma to tu aiz sar dzī bas sis tē mu un veik tu NBS plā no ša nu un, 
treš kārt, šie jau tā ju mi nav kla si fi cē ti. Es uz de vu da žus jau tā ju mus aiz sar dzī bas mi nis tri jai par NBs ak tu
ali tā tēm un iz tei cu sa vu vie dok li.

Ievads. Ir pa gā ju ši vai rāk ne kā trīs ga di, kopš Lat vi ja ie stā jās NA TO un Eiro pas Sa vie nī bā 
(ES). Lat vi ja 2006. ga dā at tei cās no OMD un pār gā ja uz pro fe si onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem, 
kas ir lo ģis ki NA TO val stij, ku ra sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju bal sta ko lek tī va jā aiz sar dzī bā. 

Situācija: pre sē un me di jos pē dē jā lai kā bie ži tiek dis ku tēts par NBS vie tu valsts dro
šī bas sis tē mā, ka ra vī ru at al go ju mu, ro tā ci ju, sa dzī ves ap stāk ļiem, at va ļi nā ša nos re zer vē no 
pro fe si onā lā die nes ta (PD) un dar ba gai tu uz sāk ša nu ci vi la jā sek to rā. Karavīrigribzinātgan
savu,ganvienības,ganNBSkopumāvietuvalstsdrošībassistēmā,kāarīNBSstruktūru,at
tīstībastendencesunplānus,kasnemainītosarAizsardzībasministrijasunNBSvadībasmaiņu. 

Ša jā sa ka rā, pirm kārt, ti kai Lat vi ja no Bal ti jas val stīm arī no NA TO val stīm ko pu mā iz
man to Valsts mi li tā rās stra tē ģi jas lī me ņa do ku men tu – Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ju (VAK), 
kas iz strā dā ta un pie ņem ta pirms Lat vi jas ie stā ša nās NA TO un ES (2003. ga da sep tem bris), kaut 
arī pēc sa tu ra do ku ments ir labs un at bilst arī eso ša jai si tu āci jai.

Bau mu lī me nī ir dzir dēts, ka ir pie ņem ta jaun a VAK, bet in for mā ci jas nav ne AM mā jas la pā 
(2008.03.06. 7.00), ne Lat vi jas Po li ti kas plā no ša nas do ku men tu da tu bā zē. Kā at zī mē ja Ža ne
te Ozo li ņa, vēr tē jot Na ci onā lo dro šī bas kon cep ci ju, gal ve nais šī do ku men ta trū kums – tas nav 
pla ši iz dis ku tēts un iz skaid rots Lat vi jas sa bied rī bā. Žēl, ka ne AM mā jas la pā nav dis ku si ju 
par VAK (ir pro jekts), ne pat NBS ka ra vī riem ne bi ja ie spē jas dis ku tēt par šo do ku men tu, un 
nav zi nāms šī do ku men ta sta tuss. 

Otr kārt, Aiz sar dzī bas mi nis tri jas mā jas la pā nav pie tie ko šas in for mā ci jas par aiz sar dzī
bas plā no ša nas sis tē mu, un NBS ka ra vī riem nav sa pro ta ma NBS plā no ša nas sis tē ma. Tas ra da pro
blē mas NBS iz strā dāt lo ģis ki pa ma to tus at tīs tī bas plā nus un iz da rīt se ci nā ju mu:

Se ci nā jums: ņe mot vē rā mi nē tos ka vēk ļus, NBS ir pro blē mas arī ar per so nā la plā no ša nu un 
kva li ta tī vu kar je ras plā nu iz strā di. Lo ģis ki šī pro blē ma bū tu jā ri si na šā di: jā iz strā dā Valsts 
mi li tā rā stra tē ģi ja (VMS) jeb Aiz sar dzī bas kon cep ci ja – kon cep tu āls do ku ments, kas ļauj lo
ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku mu, kas sa vu kārt pre cī zi for mu lē NBS 
uz de vu mus un da ļē ji arī struk tū ru. NBS plā no tais fi nan sē jums, VMS un Na ci onā lo bru ņo to spē ku 
li kums ļauj lo ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt NBS at tīs tī bas plā nus, kas sa vu kārt no sa ka NBS per
so nā lam gan kvan ti ta tī vās, gan kva li ta tī vās pra sī bas.”

Ar cie ņu, NA A pro fe sors, Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš
2008.ga da 6.marts.

Mans vie dok lis. Aiz sar dzī bas mi nis tri jas un NBS va dī ba pie dā vā ja man sa ga ta vot šī jau tā ju ma de ta
li zē tā ku iz pē ti.  Sa ga ta vo ju ana lī tis ku rak stu, ku rā, bal sto ties uz de ta li zē tu iz pē ti, snie dzu sa vu ska tī ju mu 
uz vēs tu lē iz vir zī ta jiem jau tā ju miem. 

AizsardzībassistēmasunNacionālobruņotospēkuaktualitātes

Ievads
Ir pa gā ju ši čet ri ga di, kopš Lat vi ja ie stā jās NA TO un Eiro pas Sa vie nī bā (ES). Lat vi ja 

2006. ga dā at tei cās no ob li gā tā mi li tā rā die nes ta (OMD) un pār gā ja uz pro fe si onā la jiem bru ņo
ta jiem spē kiem. Tas ir lo ģis ki NA TO val stij, ku ras mi li tā rās stra tē ģi jas pa ma tā ir ko lek tī vā 
aiz sar dzī ba. Plaš sa zi ņas lī dzek ļos pē dē jā lai kā bie ži tiek dis ku tēts par NBS vie tu valsts 
dro šī bas sis tē mā, ka ra vī ru at al go ju mu, ro tā ci ju, sa dzī ves ap stāk ļiem, at va ļi nā ša nos re zer vē 
no pro fe si onā lā die nes ta (PD) un dar ba gai tu uz sāk ša nu ci vi la jā sek to rā. Rak stā skar tās pro
blē mas for mu lē jums ir: kā lo ģis ki sa kār tot valsts aiz sar dzī bas sis tē mu, no teikt NBS uz de vu mus 
un struk tū ru un plā not NBS at tīs tī bu.

Ka ra vī ri grib zi nāt gan sa vu, gan vie nī bas, gan NBS ko pu mā vie tu valsts dro šī bas sis tē mā, 
kā arī NBS struk tū ru, at tīs tī bas ten den ces un plā nus, kas ne mai nī tos ar Aiz sar dzī bas mi nis
tri jas un NBS va dī bas mai ņu.

1.Situācija
Pirm kārt, ti kai Lat vi ja no Bal ti jas val stīm, arī no NA TO val stīm ko pu mā, iz man to Valsts 

mi li tā rās stra tē ģi jas lī me ņa do ku men tu – Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ju (VAK), kas iz strā dā
ta un pie ņem ta pirms Lat vi jas ie stā ša nās NA TO un ES. Otr kārt, Aiz sar dzī bas mi nis tri jas mā jas 
la pā nav pie tie ka mas in for mā ci jas par aiz sar dzī bas plā no ša nas sis tē mu, un NBS ka ra vī riem tā 
nav sa pro ta ma. Tas ra da pro blē mas NBS gan iz strā dāt pa ma to tus at tīs tī bas plā nus, gan arī ar 
per so nā la plā no ša nu un kva li ta tī vu kar je ras plā nu iz strā di.

Secinājums. Šī pro blē ma bū tu jā ri si na šā di: jā iz strā dā Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja (VMS) 
jeb Aiz sar dzī bas kon cep ci ja – kon cep tu āls do ku ments, kas ļauj lo ģis ki un pa ma to ti iz strā dāt 
Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku mu, kurš sa vu kārt pre cī zi for mu lē NBS uz de vu mus un da ļē ji arī 
struk tū ru. NBS plā no tais fi nan sē jums, VMS un Na ci onā lo bru ņo to spē ku li kums ļauj lo ģis ki un 
pa ma to ti iz strā dāt NBS at tīs tī bas plā nus, kas sa vu kārt no sa ka gan kvan ti ta tī vās, gan kva li
ta tī vās pra sī bas NBS per so nā lam.
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2.Militāriedraudiunriski
Ir jā sa prot jē dzie nu dro šī ba un aiz sar dzī ba ko pī ba un at šķi rī ba. Lat vi jas Na ci onā la jā dro

šī bas kon cep ci jā (NDK), kas ap stip ri nā ta Saei mā 2005. ga da 2. feb ru ārī, ir teikts: „Lat vi jas 
dro šī ba sa snie dza ma, no dro ši not sta bi lu iekš po li tis ko, so ci ālo un eko no mis ko si tu āci ju, at
tīs tot efek tī vas aiz sar dzī bas spē ku struk tū ras, piln vei do jot krī žu va dī bas un ci vi lās aiz sar
dzī bas sis tē mas, no stip ri not tie sis kas valsts sis tē mu un struk tū ras, ie vē ro jot starp tau tis kās 
sais tī bas un nor mas, kā arī pil nī bā in teg rē jo ties Eiro pas un trans at lan tis ka jās po li tis ka jās 
un eko no mis ka jās struk tū rās.” Kā iz riet no šī for mu lē ju ma, jē dziens „dro šī ba” ir pla šāks un 
sa tur gan po li tis ko, gan eko no mis ko, gan so ci ālo, gan mi li tā ro sa da ļu. Jē dziens „aiz sar dzī ba” 
ir pat da ļa no mi li tā rās sa da ļas, jo, lie to jot vār du „aiz sar dzī ba”, va jag no teikt, kas un no 
kā ir jā aiz sar gā. 

Pa sau le ir mai nī ju sies. Lat vi jā pirms Ot rā pa sau les ka ra bi ja Ka ra mi nis tri ja, ta gad ir 
Aiz sar dzī bas mi nis tri ja, bet vai nā kot nē ne va ja dzēs Dro šī bas vai Mi li tā rās dro šī bas vai Krī žu 
pār val des mi nis tri ju?

Gan NA TO, gan Eiro pas Sa vie nī bā ir iz da rī ti lī dzī gi se ci nā ju mi: pirm kārt, ka ra drau di 
Eiro pā ir lik vi dē ti, otr kārt, ne vie na at se viš ķa valsts ne spēj pa ti sa viem spē kiem ri si nāt 
mūs die nu sa rež ģī tās pro blē mas dro šī bas jo mā, treš kārt, krī zes pār val dī ša nas sis tē mas iz vei de 
un piln vei do ša na kļu vu si par gal ve no šo or ga ni zā ci ju mēr ķi. Tas no zī mē, ka tra di ci onā lā aiz
sardzībassistēmairjāmaina. Ša jā kon tek stā ir jau tā jums: „KādiirNBSuzdevumiuntovieta
valstsdrošībassistēmā?”

Eiro pas dro šī bas stra tē ģi jā, kas ti ka pie ņem ta 2003. ga dā (EDS2003) ko pu mā ir ap zi nā ti 
11 glo bā lo drau du vei di, ku rus var ie da līt:

Draudu
kategorija

Lielākā
prioritāte

Svarīga
prioritāte

Terorisms   

MIIe izplatīšana   

Reģionālie konfl ikti   

Valstu nestabilitāte   

Organizētā noziedzība   

Nabadzība  

Slimības  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās  

Atkarība no resursiem  

Ierobežoti resursi  

Globālā sasilšana  

MIIe  masu iznīcināšanas ieroči. Šajā sarakstā nav skaidri nodalīti militārie draudi vai
ar militāriem draudiem saistītie draudi un nemilitārie draudi, kuru neitralizācijai netiek
plānota NBS izmantošana. Katra valsts pati veic šo draudu analīzi vai papildina savas
valsts draudu vai risku sarakstu un nosaka valsts struktūras šo draudu neitralizācijai.

1.shē ma. Glo bā lo drau du vei di

ASV mi li tā ra jā stra tē ģi jā ir iz man tots jauns mi li tā ri po li tisks ter mins Mas vei da ie dar bī
bas ie ro či, kas ie kļau ti ko pu mā ar MI I. Tie ir elek tro mag nē tis kie im pul sa ie ro či, liel jau das 
mikro viļ ņu, kā arī ci ti asi met ris ki ie ro či. Par asi met ri jas pie mē ru tiek mi nēts ki ber nē tisks 
uz bru kums in for ma tī va jos tīk los, kam va rē tu būt daudz no piet nā kas eko no mis kas un psiho lo ģis
kas se kas, ne kā lie to jot pret tiem tra di ci onā los ie ro čus.

Se ci nā jums: in for mā ci jas tel pai ir sa va vie ta bla kus sau sze mes, jū ras, gai sa un kos mis
ka jai tel pai, ku rā tiek plā no ta vai no tiek ka ra dar bī ba.

Pie mē ram, Lie tu va, pa ma to jo ties uz EDS2003 un NA TO stra tē ģis ko kon cep ci ju, ir vei ku si 
sa vu drau du vai ris ku ana lī zi dro šī bas jo mā. Lie tu vie ši ir iz da lī ju ši drau dus trīs pa mat ka
te go ri jās: mi li tā ra jos (glo bāls mi li tā rais kon flikts, tie šā mi li tā rā kon fron tā ci ja, mi li tā ro 
spē ku de mon strā ci ja un pro vo kā ci jas), ar mi li tā ra jiem sais tī tos (MI I lie to ša na, starp tau tis
kais te ro risms, re ģi onā lie kon flik ti, kas var iz pla tī ties, ne kon tro lē ta mig rā ci ja, ār val stu 

iz lū ko ša nas die nes tu ak ti vi tā tes), ne mi li tā rie drau di (in dus tri ālie ne ga dī ju mi, da bas pos tī
ju mi, epi dē mi jas un eko lo ģis kās ka tas tro fas).

Drau di kva li ta tī vi tiek iz vie to ti pēc drau du var bū tī bas un to ie tek mes uz valsts pa stā vē
ša nu. Pie mē ram, ne var iz slēgt tie šo mi li tā ro kon fron tā ci ju, bet tā du drau du var bū tī ba ir ļo ti 
ma za, kaut gan tāds drauds ir bū tisks valsts pa stā vē ša nai.

Industrial Accidents, Natural Calamities, Epidemics, Ecological Disasters

   Activities of Foreign Intelligence Agencies

  Uncontrolled Migration

   Instability Spill Over

  International Terrorism

   Demonstrations, Provocations, and Threat to Use Force

    Weapons of Mass Destruction

       Direct Military

       Confrontation

   Demonstrations, Provocations, and Threat to Use Force

   Instability Spill Over

  International Terrorism

   Demonstrations, Provocations, and Threat to Use Force

  International Terrorism

   Demonstrations, Provocations, and Threat to Use Force

    Weapons of Mass Destruction

   Demonstrations, Provocations, and Threat to Use Force

    Weapons of Mass Destruction

       Direct Military       Direct Military

       Confrontation

  Uncontrolled Migration

   Instability Spill Over

  International Terrorism

   Activities of Foreign Intelligence Agencies

  Uncontrolled Migration

   Instability Spill Over

Industrial Accidents, Natural Calamities, Epidemics, Ecological Disasters

   Activities of Foreign Intelligence Agencies

  Uncontrolled Migration

Threat assessment

Directly
relevant to

the Instability 
Spill Over 
military

D
ra

ud
u 

va
rb

ūt
īb

a

Valsts pastāvēšanas apdraudējums

2.shē ma. Drau du no vēr tē jums

Pa ma to jo ties uz drau du ana lī zi, Lie tu vā ir iz strā dā ta gan Na ci onā lā dro šī bas, gan Na
ci onā lā mi li tā rā stra tē ģi ja. Na ci onā lo mi li tā ro stra tē ģi ju vei do četr as gal ve nās sa da ļas: 
mi li tā ro drau du no vēr tē jums, mi li tā rās stra tē ģi jas mēr ķi vai uz de vu mi, mi li tā rās stra tē ģi jas 
kon cepts vai me to des – ceļš, kā sa sniegt šos mēr ķus, un ne pie cie ša mie re sur si. Na ci onā lā 
mi li tā rā stra tē ģi ja pa ma tā un cie ši sais tī ta ar Na ci onā lo dro šī bas stra tē ģi ju. Tās mēr ķi ir 
cie ši sais tī ti ar na ci onā la jām in te re sēm un no sa ka Lie tu vas NBS gal ve nos uz de vu mus mi li tā
rās spē jas.

3.KānoteiktNBSvietuLatvijasdrošībassistēmā?
Si tu āci ja dro šī bas jo mā ir mai nī ju sies, un ir jā pre ci zē NBS vie ta valsts dro šī bas sis tē mā. 

At bil sto ši Na ci onā la jam dro šī bas li ku mam ir jā iz strā dā Valsts mi li tā rā stra tē ģi ja vai jā pār
strā dā mū su Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ja (VAK), jo paš rei zē jā VAK ir iz strā dā ta un pie ņem ta 
2003. ga dā – pirms Lat vi jas ie stā ša nās NA TO. 

Aiz sar dzī bas zi nāt ņu pēt nie cī bas cen trā (AZPC) ti ka sa ga ta vots Valsts mi li tā rās stra tē
ģi jas (VMS) vai Na ci onā lās mi li tā rās stra tē ģi jas, kā to sauc Lie tu vā vai Igau ni jā (do ku men ta 
no sau kums nav gal ve nais), pro jekts, kas pub li cēts 2006. ga dā žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats”, 
pre zen tēts gan Džor dža Mar ša la cen tra Lat vi jas bied rī bas or ga ni zē ta jā se mi nā rā, gan starp
tau tis ka jā se mi nā rā „Society, The In di vi du al, Security – 2006”, gan da ļē ji Tar tu Bal ti jas 
Aiz sar dzī bas ko le džā.

Lat vi jas VMS pro jekts pēc struk tū ras ir lī dzīgs gan Lie tu vas, gan Če hi jas un ci tu NA
TO val stu mi li tā ra jām stra tē ģi jām. Ņe mot vē rā pār mai ņas dro šī bas vi dē, no tām iz rie to šos 
ris kus un drau dus, kā arī se ko jot NA TO stra tē ģis ka jai kon cep ci jai, šī stra tē ģi ja no sa ka 
Lat vi jas mi li tā ri po li tis kos mēr ķus un to īs te no ša nai va ja dzī gos pa sā ku mus (stra tē ģis
ko kon cep ci ju), kā arī Na ci onā lo bru ņo to spē ku fun kci jas, mi li tā rās spē jas un mi li tā rās 
plā no ša nas pa mat no stād nes. 2007. ga dā AM ir iz strā dā ju si VAK pro jek tu, kas pre zen tēts MK 
ko mi si jā.

Bez šiem do ku men tiem ne var lo ģis ki no teikt NBS uz de vu mus un at bil sto ši gan NBS struk tū ru 
šo uz de vu mu iz pil dei, gan NBS at tīs tī bas plā nu, kā arī iz vei dot ka ra vī ru pro fe si jas stan dar
tus un sa ga ta vot ka ra vī rus.

Ša jā jo mā nav jā iz gud ro ne kas jauns, var iz man tot ci tu val stu, pie mē ram, Lie tu vas pie re
dzi, kas ir pa ma to ta. She ma tis ki tas iz ska tās šā di:
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MILITĀRIE DRAUDI (riski)
MILITĀRĀS SPĒJAS

VALSTS MILITĀRĀ STRATĒĢIJA
VALSTS AIZSARDZĪBAS KONCEPCIJA

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU LIKUMS

NBS	UZDEVUMI,	STRUKTŪRĀS un
vieta LATVIJAS DROŠĪBAS

STRUKTŪRĀS

3.shē mā

Viens pie mērs, kā un kam NA TO tre nē sa vas struk tū ras: 2008. ga da 15.–23. ap rī lī Lat vi jā 
no ri si nā jās NA TO krī zes va dī bas mā cī bas “CMX 08”. Mā cī bu lai kā, sa dar bo jo ties ci vi la jām un 
mi li tā ra jām in sti tū ci jām, NA TO iz man to ja sa vas krī zes va dī bas pro ce dū ras, lai pār bau dī tu un 
piln vei do tu krī zes re aģē ša nas spē jas. “CMX 08” vien lai kus no ri si nā jās NA TO gal ve na jā mīt nē 
Bri se lē un vi sās ali an ses da līb val stu gal vas pil sē tās. Tā kā mā cī bas no ti ka stra tē ģis ki po li
tis kā lī me nī, ka ra spē ku vie nī bas ta jās ne pie da lī jās. 

Mā cī bās pie da lī jās NA TO da līb val stis, kā arī par tner val stis Al bā ni ja, Ar mē ni ja, Aus tri ja, 
Azer bai džā na, Gru zi ja, Hor vā ti ja, Īri ja, Ma ķe do ni ja, So mi ja, Švei ce, Uk rai na un Zvied ri ja. 
Pir mo rei zi mā cī bās līdz dar bo jās arī Vi dus jū ras di alo ga par tne res Iz ra ēla un Ma ro ka.

“CMX 08” no ri si Lat vi jā va dī ja AM, pie da lo ties Ār lie tu, Iekš lie tu, Ve se lī bas, Vi des un 
Sa tik smes mi nis tri jai, Na ci onā la jiem bru ņo ta jiem spē kiem, Valsts uguns dzē sī bas un glāb ša nas 
die nes tam, valsts dro šī bas ie stā dēm un ci tām valsts pār val des in sti tū ci jām. Šīs bi ja gads
kār tē jās mā cī bas, ku ras šo gad no ti ka jau 15. rei zi. Tā das mā cī bas arī no sa ka NBS vie tu valsts 
dro šī bas sis tē mā.

4.ValstsmilitārāstratēģijavaiValstsaizsardzībaskoncepcija?
No vie nas pus es, no sau kums nav sva rīgs, jo gal ve nais ir sa turs, bet, no ot ras pus es, – 

NA TO val stīs pa ras ti lie to ter mi nus Valsts vai Na ci onā lā mi li tā rā stra tē ģi ja un, no sau cot šo 
do ku men tu par VAK, ne tie ši tiek pa teikts, ka Lat vi ja ne pa ļau jas uz ko lek tī vās aiz sar dzī bas 
ga ran ti jām un pa liek pie sa vas valsts to tā lās un (vai) te ri to ri ālās aiz sar dzī bas prin ci piem.

Lie tu vā, sa lī dzi not to tā lo (te ri to ri ālo) un ko lek tī vo aiz sar dzī bu, ir se ci nāts, ka „Ali
ansesspēkivarveiktganteritoriālo,gankolektīvoaizsardzību,betTeritoriāliespēkinevar
veiktkolektīvoaizsardzību.” Tā dēļ Lie tu vas NBS ir no teik ti šā di uz de vu mi:

Lithuanian Armed Forces Missions:

Protect Sovereignty and Territorial Integrity
•	 As a member of NATO ensure credible deterrence
•	 In conjunction with Allied Forces, defend Lithuania

Preserve Regional and Global Stability
•	 Contribute military units to NATO Article V operations.
•	 Contribute units to a NATO-, EU-, or UN-led crisis response and peace
•	 support operations.
•	 Participate in CSBMs and arms control regimes.
•	 Fight against the threat of terrorism or the proliferation of WMD

 
Safe,	Secure,	Prosperous	Homeland

•	 Help to neutralise the activities of foreign intelligence services
•	 Support local authorities in times of disaster

4.shē ma. Lie tu vas NBS uz de vu mi

Lie tu va Na ci onā la jā mi li tā ra jā stra tē ģi jā ir skaid ri for mu lē ju si sa vu po zī ci ju valsts 
aiz sar dzī bas jau tā ju mā. Lat vi jas NBS šie uz de vu mi va rē tu būt lī dzī gi, jo mū su val stis at ro das 
lī dzī gās po zī ci jās gan ģeo grā fis ka jā, gan po li tis ka jā, gan eko no mis ka jā, gan mi li tā ra jā jo mā. 
Kā Lat vi jā tiek pie dā vāts ri si nāt šos jau tā ju mus? 

Gan VAK2003, gan jaun ajā – VAK2007 – pro jek tā ir daudz teikts par da lī bu NBS ko lek tī va
jā aiz sar dzī bā, bet tā dos do ku men tos ne drīkst būt da žāds NBS uz de vu mu skaid ro jums. 5. shē mā 
ana li zē ti VAK un VMS pro jek tu pun kti, kas tie ši at tie cas uz NBS kau jas spē jām un uz de vu miem.

PIEMĒRS

24.3.Kaujas	spējas	(VAK-2008):
24.3.1.NBS attīsta tādas kaujas spējas, lai valsts apdraudējuma gadījumāspētu nodrošināt Latvijas 

valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību. Vienlaikus 
NBS jāpilnveido spējas piedalīties meklēšanas un glābšanas pasākumos un sniegt atbalstu 
civilajām institūcijām apdraudējuma situācijās.

5. Militārie uzdevumi (VMS-2006 (projekts)):
5.1.Nodrošina Latvijas Republikas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību:
a) sadarbībāar sabiedrotajiem attīsta ievērojamas valsts aizsardzības spējas;
b) miera laikānodrošinavalsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli un 

neaizskaramību;
c) Iebrukuma gadījumāaizsargās Latvijas suverenitāti, teritoriju, teritoriālos ūdeņus un gaisa 

telpu, sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem dos prettriecienu jebkurai militārai agresijai 

5.shē ma. NBS kau jas spē jas un uz de vu mi

Kā re dzams no šiem ci tā tiem, VAK pro jek tā uz svēr ta tā da NBS kau jas spē ju at tīs tī ba, kas spē tu 
no dro ši nāt mums paš iem ie spē ju aiz stā vēt sa vu val sti. Tad ro das jau tā ju mi – no kā aiz stā vēt, cik il
gi un kā di re sur si ne pie cie ša mi, lai iz pil dī tu šo uz de vu mu? Ša jā si tu āci jā ir ne lo ģis ki at teik ties 
no OMD, jo – kā tad tiks ga ta vo ta NBS re zer ve un tās kau jas spē ju uz tu rē ša na  at kār to tos tre ni ņos?

VMS pro jek tā tiek pie dā vāts NBS mie ra lai kā no dro ši nāt Lat vi jas te ri to ri jas kon tro li un 
ne aiz ska ra mī bu, bet mi li tā ra ie bru ku ma ga dī ju mā NBS aiz sar gās Lat vi jas te ri to ri ju ko pā ar NA TO 
sa bied ro ta jiem, kā to plā no da rīt arī Lie tu va. Ša jā ga dī ju mā NBS vei do un at tīs ta, pirm kārt, 
kau jas spē jas, kas ir pie pra sī tas NA TO un ES mi li tā ra jos for mē ju mos, lai NBS ka ra vī ri va rē tu 
piln vēr tī gi pie da lī ties ko lek tī va jā aiz sar dzī bā.

Pie mē ram, pirms ie stā ša nās NA TO Bal ti jas val stis sa vus virs nie kus ga ta vo ja kā Sau sze mes 
spē ku (SZS) virs nie kus, jo Valsts aiz sar dzī bas ope ra tī va jos plā nos ti ka plā nots aiz stā vēt 
gal ve no kārt sa vu sau sze mes te ri to ri ju.

Ja valsts aiz sar dzī ba pa ma tā ir ko lek tī vās aiz sar dzī bas prin ci pi, tad Jū ras spē ku virs
nie ki tiek ga ta vo ti dar bī bai jū rā, SZS ka ra vī ri pie da lās sau sze mes ope rā ci jās ko pā ar NA TO 
sa bied ro tā jiem utt. Tas no sa ka gan pra sī bas da žā du spē ku vei du ka ra vī riem, gan liek mai nīt 
mi li tā rās iz glī tī bas prin ci pus un sa tu ru.

5.NBSplānošanasprincipi
Lat vi jai ir jā iz man to gan sa va, gan ci tu val stu pie re dze NBS at tīs tī bas plā no ša nā. Lat vi ja 

bi ja ļo ti veik smī ga Rī cī bas plā na da lī bai NA TO (RPDN) vai MAP iz strā dē un iz pil dē. Mēs bi jām 
pirm ā Bal ti jas valsts, kas ie vie sa Plā no ša nas, prog ram mē ša nas un bu dže tē ša nas sis tē mu (PPBS). 
Ta gad Igau ni jas Mi li tā rās ko le džas pa snie dzējs Švei cē ir aiz stā vē jis dok to ra di ser tā ci ju par 
PPBS, un tā tiek pa snieg ta vi ņu ko le džā. Lie tu vā plā no ša nas pro cess she ma tis ki iz ska tās šā di:

Lithuanian defence planning process

 Planning assumption

Political guidance

 Level of ambitions(usability targets)

 Plans

6.shē ma. Lie tu vas aiz sar dzī bas plā no ša na

Irena: jā la bo 
STRUK TŪ RĀS
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vai pirkt jaun u teh ni ku? Pirkt jaun u ir eko no mis ki iz de vī gāk. Lī dzī gu „mi ni uz de vu mu” ri si na 
katrs, kas plā no ie gā dā ties ma šī nu, – jaun u vai ve cu.

Plā no jot, pie mē ram, ku ģu ie gā di, ir jā plā no iz de vu mi vai rā ku ga du des mi tu ga ru mā. Tiek 
iz teik ta var bū tī ba, ka deg vie las ce nas 2025. ga dā var pie augt 10–15 rei žu, sa lī dzi not ar 2008. 
ga du. Tas ir no pietns ar gu ments, pie ņe mot lē mu mu par dār gām ilg ter mi ņa ie gā dēm NBS. 

Lo ģis ki, ja ir trīs lī me ņu plā ni: ilg ter mi ņa var būt NBS nā kot nes re dzē jums. Pie mē ram, 
DOK1 (sa ga ta vots 1999. ga dā) no tei ca NBS gal ve no mēr ķi – vir zī bu uz NA TO. Vēl ir arī vi dē ja 
un vie na ga da NBS at tīs tī bas plā ni, bet vien mēr jā ie vē ro, ka re dzē jums (plā ni) bez re sur siem 
ir mi rā ža.

6.Priekšlikumi
1. Jā veic mi li tā ro drau du (ris ku) pa dzi ļi nā ta iz pē te.
2. At bil sto ši Lat vi jas eko no mis ka jām ie spē jām prag ma tis ki jā iz vēr tē sa va de vu ma ap joms 

NA TO un ES mi li tā ra jās struk tū rās.
3. Jā pār strā dā VAK vai jā iz strā dā VMS (ir sa ga ta vots pro jekts), jā iz dis ku tē šie jau tā

ju mi sa bied rī bā un jā ap stip ri na Saei mā.
4. Jā no sa ka NBS (AM) un IeM struk tūr vie nī bu vie ta un uz de vu mi valsts Krī zes pār val des 

sis tē mā. 
5. Pa ma to jo ties uz pie ņem to valsts mi li tā ro stra tē ģi ju vai aiz sar dzī bas kon cep ci ju, ir 

jā pār strā dā NBS li kums un ci ti ar dro šī bas jau tā ju miem sais tī tie nor ma tī vie do ku men ti.
6. Jā iz strā dā NBS struk tū ra un at tīs tī bas plā ni.

Nobeigums
Ņe mot vē rā pār mai ņas Lat vi jas ģeo grā fis ki stra tē ģis ka jā vi dē, kā arī jaun os drau dus dro šī

bai, mi li tā rā stra tē ģi ja no sa ka Na ci onā lo bru ņo to spē ku uz de vu mus, šo uz de vu mu veik ša nai va
ja dzī gās mi li tā rās spē jas, kā arī pa mat no stād nes, ku rām se ko jot, tiks vei do ti bru ņo tie spē ki. 

Lat vi jas Na ci onā lo bru ņo to spē ku mi li tā ro spē ju at tīs tī bas mēr ķis ir ko lek tī vās aiz sar
dzī bas stip ri nā ša na, vis as ali an ses ga ta vī ba, kā arī ie gul dī jums at tie cī ga jos ANO un Eiro pas 
Sa vie nī bas ātr ās re aģē ša nas spē kos. Pil dot uz ti cē tos uz de vu mus, Lat vi jas NBS vis efek tī vā kā 
vei dā ir jā iz man to valsts pie šķir tie re sur si.

Stip ri, la bi ap mā cī ti un pat ri otis ki Lat vi jas NBS ir vis no zī mī gā kais Lat vi jas dro šī bas 
pī lārs. Lat vi ja at tīs ta tā dus spē kus, kas spēs dot ātr u at bil des re ak ci ju uz eso ša jiem un ie
spē ja miem drau diem, būs la bi sa ga ta vo ti, ap bru ņo ti, mo bi li un sa dar bī bā ar NA TO spē kiem spēs 
no dro ši nāt ali an ses un valsts aiz sar dzī bu, kā arī dos pla šu ie gul dī ju mu NA TO ope rā ci jās ār pus 
Lat vi jas te ri to ri jas.

Ar cie ņu
 NA A pro fe sors, Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš
10.04.2008.

IZM pār stāv ji vei ca pār bau di NA A. Vi ņi at zī mē ja trū ku mus un lū dza pa skaid ro ju mus. Es pa lī dzē ju 
sa ga ta vot at bil di par diez gan sa rež ģī tiem un ne vien no zī mī giem jau tā ju miem. 

God. A. Stan ke vi ča kun gam

Par aka dē mis kā per so nā la 
dar ba tie sis ka jām at tie cī bām

Sa ka rā ar Jū su vēs tu lē 08.05.2008. Nr.1–11.2/752 mi nē ta jām ne pil nī bām ie snie dzam pa skaid
ro ju mu par veik ta jiem pa sā ku miem:

Pirm kārt, at bil sto ši AL 33. pan ta pir ma jai sa da ļai uz va kan ta jām pro fe so ru ama tu vie tām 
ti ka iz slu di nāts at klāts kon kurss laik rak stā „Lat vi jas Vēst ne sis”.

Otr kārt, ņe mot vē rā, ka Lat vi jā mi li tā rā zi nāt ne ti ka ie kļau ta LZP Zi nāt ņu no za ru un 
apakš no za ru sa rak stā ti kai 2007. ga dā, tad at bil sto ši AL 35. pan tam ar Lat vi jas NA A 2008. 
ga da 8. mai ja Se nā ta sē des lē mu mu Nr.5/2008 ti ka ie vē lē ti pro fe so ru ama tos uz se šiem ga diem: 

Plā no ša nas pie ņē mu mos gal ve nais ir ko lek tī vās aiz sar dzī bas prin cips. Po li tis ko vad lī ni
ju pa ma tā ir VMS no teik tie uz de vu mi Lie tu vas NBS, tiek for mu lēts mi li tā ro am bī ci ju vai spē ju 
lī me nis un veik ta plā no ša na.

Lat vi jas NBS va rēs pa ma to ti iz vei dot sa vas struk tū ras un plā not at tīs tī bu tad, kad Saei mā 
tiks pie ņem ta un ap stip ri nā ta VMS vai VAK, bet ie priekš lē mē jiem ir jā būt pil nai skaid rī bai, 
kā das ir al ter na tī vas, kā dus un cik re sur sus pra sa vie na vai ot ra al ter na tī va. Tad Lat vi jas 
NBS plā no ša nas pro cess she ma tis ki va rē tu iz ska tī ties šā di:

Lat vi jas NBS plā no ša nas pro cess

PLĀNOŠANAS PIEŅĒMUMI

POLITISKĀS VADLĪNIJAS
(atbilstoši VMS)

AMBĪCIJU LĪMENIS
(RESURSI)

NBS ATTĪSTĪBAS PLĀNI

7.shē ma. Lat vi jas NBS plā no ša nas pro cess

Valsts aiz sar dzī bas at tīs tī bas plā no ša nas sis tē ma ti ka ie vies ta 1999. ga dā. NBS štā ba J5 
de par ta ments iz strā dā ja NBS plā no ša nas sis tē mu, ku ra ir pa rā dī ta 8. shē mā. Lat vi jas MAP ot rā 
sa da ļa pēc sa tu ra sa kri ta ar DOK2, kur ti ka dots at se viš ķu Spē ku vei du un NBS ko pu mā četr u 
ga du at tīs tī bas pri ori tā tes (DOK2A) un kon krē ti pa sā ku mi vie nam ga dam (DOK2B). 

NBS	attīstības	plānošanas	sistēma

NBS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNS (12 GADI) DOK-1

NBS VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNS (4 GADI) DOK-2A

NBS ĪSTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNS (1 GADS) DOK-2B

SPĒKU VEIDU ČETRU
GADU ATTĪSTĪBAS

PLĀNI

SPĒKU VEIDU  
VIENA GADA ATTĪSTĪBAS  

PLĀNI

VIENĪBU VIENA GADA
ATTĪSTĪBAS PLĀNI

DOK3A

DOK3B

DOK3B

8.shē ma. NBS plā no ša nas sis tē ma

KādatagadirNBSplānošanassistēma? 2000. ga da 11. jū li jā MK ti ka ap stip ri nāts DOK1, 
ku ru va ja dzē ja pār ska tīt 2004. un 2008. ga dā – tas nav da rīts, bet 2005.–2008. ga da DOK2 
ti ka ne lo ģis ki ap stip ri nāts 2005. ga da jū ni jā – ne var ap stip ri nāt plā nu, kad bu džets jau ir 
ap stip ri nāts Saei mā (uz to es mu no rā dī jis jau vai rāk kārt).

Ta gad sa bied rī bā tiek dis ku tēts par valsts ilg ter mi ņa at tīs tī bas plā nu vai re dzē ju mu: 
„Lat vi ja–2030”. Plā no jot NBS at tīs tī bu, ie tve rot ku ģu, bru ņu trans por tie ru vai lid apa rā tu ie
gā di, ir jā ap rē ķi na ie gā des un eks plu atā ci jas iz mak sas vis maz da žu des mi tu ga du ga ru mā. Kla
sisks pie mērs: kas ir eko no mis ki iz de vī gāk – sa ņemt par vel ti eki pē ju mu tan ku ba tal jo nam vai 
he li kop te ru es kad ri ļai, kad teh ni kas re surss ir prak tis ki iz man tots, bet to var at jau not, 
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Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš, Dr.sc.ing. Jā nis Mel de ris un Dr.med. Li āna Pļa vi ņa, kas 
ļau tu nā kot nē vei dot NA A pro fe so ru pa do mi Mi li tā ra jās zi nāt nēs, jo ci tās Lat vi jas augst sko lās 
nav pro fe so ru ša jā no za rē.

Treš kārt, aka dē mis kā per so nā la ie vē lē ša na no ti ka at bil sto ši IZM no li ku mam „No li kums par 
pro fe so ru un aso ci ēto pro fe so ru ie vē lē ša nas kār tī bu un par pre ten den tu kva li fi kā ci jas no vēr
tē ša nas kri tē ri jiem”, kas ap stip ri nāts ar IZM 2000. ga da 21. mar ta rī ko ju mu Nr. 193 un „No
li ku mam par vē lē ša nām aka dē mis ka jos ama tos Lat vi jas Na ci onā la jā aiz sar dzī bas aka dē mi jā”, kas 
ap stip ri nāts ar Lat vi jas NA A 2002. ga da 16. augus ta Se nā ta sē des lē mu mu Nr.5/2002.

Ce tur tkārt, NA A rek tors ir no slē dzis jaun us dar ba lī gu mus uz ie vē lē ša nas lai ku – se šiem 
ga diem – ar aka dē mis ka jos ama tos ie vē lē ta jām per so nām: K.Krēs li ņu, J.Mel de ri un L. Pļa vi ņu.

15.05.2008.

Lat vi jas nā kot nes lo ma Na TO un es. Sa ņē mu diez gan sa rež ģī tu uz de vu mu – uz rak stīt Valsts 
pre zi den ta lek ci jas pro jek tu Bal ti jas aiz sar dzī bas ko le džā (BAK). Lek ci jas tē ma „Lat vi jas nā kot nes lo
ma NA TO un ES”. No vie nas pus es, ņe mot vē rā, ka sko lā, ka ra sko lā un mi li tā ra jā aka dē mi jā mā cī jos 
vā cu va lo du, ma nas an gļu va lo das zi nā ša nas nav tik la bas, kā gri bē tos, it se viš ķi rak stos. No ot ras pus
es, man ne bi ja ie spē jas pie da lī ties ne NA TO augst lī me ņa ofi ci āla jās un ne ofi ci āla jās sa nāk smēs, ne ES 
lī dzī gās sa nāk smēs, pat ne AM un NBS sa nāk smes. Tas ap grū ti nā ja ma nu uz de vu mu, bet es ne mā ku 
at teik ties no in te re san ta dar ba.

Sa ga ta vo ju un aiz sū tī ju BAK lek ci jas pro jek tu gan NBS ko man die rim un NBS AŠ priekš nie kam, 
vien lai cī gi arī NA A rek to ram un pro rek to ram. Ie kļau ju šeit lek ci jas pro jek tu.

LATVIA’SFUTUREROLEINNATOANDEU
 

INTRODUCTION

The thre e Bal tic Sta tes form a uni fied ge os tra te gic spa ce on the eas tern co ast of the Bal
tic Se a. Owing to its sig ni fi cant po si ti on over the cen tu ries, this re gi on has of ten be co me an 
are na for military activity and an ob ject of conquest. Thus, Es to ni a, Lat vi a, and Lit hu ani a 
are al so uni ted by si mi lar his to ri cal experience.

Between 1914 and 1945, the Bal tic Sta tes experienced two Ger man and thre e So viet oc cu pa
ti ons and were in de pen dent for only 21 years. Se pa ra te in flu en ces, such as their ori en ta ti on 
towards Po land or Fin land, ha ve ne ver had a de ci si ve ro le in the fa te of the se co un tries. 

They were so ve reign co un tries at the be gin ning of the 20th century, and lost their in
de pen den ce, only to renew it again. The dif fe ren ces between the na ti ons, from a his to ri cal 
viewpoint and re gar ding the mentality of the se na ti ons, is mo re imaginary (this is for ho me 
con sum pti on) than re al (internationally sig ni fi cant).

The most im po tent event is Bal tic Sta tes entry in to the EU and NA TO. Today, Es to ni a, Lat
vi a, and Lit hu ani a are al so uni ted by their po li ti cal go als: the mo ve ment towards the West, 
and the in ten ti on to cre ate a de moc ra tic society ba sed on the prin cip les of a mar ket economy. 

1. AN OPI NI ON ON THE MILITARY IN TEG RA TI ON OF THE BAL TIC STA TES

 Past: When pos sib le military co–ope ra ti on between Es to ni a, Lat vi a, and Lit hu ani a is 
men ti oned, the first thing that is re cal led is the inef fec ti ve BAL TIC En ten te of the 1920s and 
1930s. The re asons why this al li an ce pro ved to be inef fec ti ve ha ve be en analyzed elsewhere. 
[An dre son, E., The Lat vi an Ar med For ces and their History, To ron to, 1983.]

Re cent past: “Security is pre ci ous and the re is ne ver to o much of it. And small co un tries, 
such as Es to ni a, Lat vi a, and Lit hu ani a, are of ten un cer tain in their own security.” [Bal tic 
De fen ce Review, 1/1999, p. 5{HE Len nart Mery, Pre si dent of the Re pub lic of Es to ni a, at the 
ope ning of the Bal tic De fen ce Col le ge].

The Bal tic Sta tes, be fo re jo int to NA TO and EU, ha ve dec la red that the ba sic prin cip le 
of sta te de fen ce is to tal de fen ce and ter ri to ri al de fen ce. In prac ti ce, the Bal tic Sta tes to 
for mu la te a war and cri sis si tu ati on plan ning system, which is ba sed upon the experience of 

the No rdic co un tries
Co uld Lat vi a, with such an at ti tu de to its own de fen ce, be left out si de on the way to the 

Eu ro pe an Uni on and NA TO? Would Es to ni a and Lit hu ani a ag re e, du ring the NA TO tran si ti on pe ri od, 
to form a military al li an ce with Lat vi a, if it be ca me a bur den to the se co un tries? Per haps 
this is al so a re ason, why in the military field Es to ni a tries to co–ope ra te with Fin land, 
but Lit hu ani a with Po land.

The best example of mu tu al military co–ope ra ti on is the cre ati on of pe ace ke eping for ce – 
the Bal tic Bat ta li on (BAL BAT). This pe ace ke eping sub – unit, on the one hand, de mon stra tes 
re adi ness of each mem ber sta te to pro mo te pe ace and stability un der the le ader ship of the 
Uni ted Na ti ons, or NA TO, in Eu ro pe and the world. On the ot her hand, it re ve als the ability 
of Es to ni a, Lat vi a, and Lit hu ani a to in teg ra te politically and militarily. 

As has be en no ted, “The es tab lis hment of the Bal tic Sta tes pe ace ke eping bat ta li on BAL TBAT 
is one of the most sig ni fi cant ac hie ve ments in fo reign af fairs sin ce the res to ra ti on of in
de pen den ce” [Šics, u., Lat vi jā ce ļā uz NA TO {Lat vi a on the Way to NA TO}, Lat vi jas Ār po li ti kas 
in sti tūts, Rī ga, 1996, p.54.] Ag re ement between the Go ver nment of the Re pub lic of Lat vi a, the 
Go ver nment of the Re pub lic of Es to ni a, and the Go ver nment of the Re pub lic of Lit hu ani a con
cer ning the Bal tic Bat ta li on (sig ned 10 De cem ber 1997).

A hig her le vel of co–ope ra ti on is the de ve lop ment of jo int ar med for ces for ma ti on. In this 
sphe re, work has already com men ced: the jo int pe ace ke eping bat ta li on of the thre e na ti ons, 
at tai ned full tac ti cal re adi ness in 1997. La ter, on the ba sis of the na ti onal com pa nies, na
ti onal bat ta li ons will be es tab lis hed cal led ES TBAT, LAT BAT, and LIT BAT. Ta king this in to ac
co unt, it is already pos sib le to start con si de ring the for ma ti on of the hig her le vel unit – a 
Bal tic bri ga de. Its main task would not only be par ti ci pa ti on in Uni ted Na ti on, NA TO, and EU 
ope ra ti ons, but al so pre pa ra ti on to de fend one’s own territory as well.

The de ve lop ment of BAL TNET (Bal tic Air Sur veil lan ce Network) con ti nu es, which was com men
ced in 1996 with the aim of cre ating a Bal tic Sta te air spa ce sur veil lan ce system which, now 
con nec ted al so with NA TO systems. Ag re ement between the Go ver nment of the Re pub lic of Lit
hu ani a, the Go ver nment of the Re pub lic of Lat vi a, and the Go ver nment of the Re pub lic Es to ni a 
con cer ning the Bal tic Air Sur veil lan ce Network (sig ned 16 Ap ril 1998, in Ri ga). 

The Navy has already be gun the for ma ti on of jo int units. As a re sult, the re are num bers 
of jo int pro jects in the Bal tic Sta tes, which are un der de ve lop ment: the es tab lis hment of 
the jo int anti – mi ne squadron BAL TRON, the de ve lop ment of a re gi onal se a con trol system, and 
the es tab lis hment of a jo int Bal tic Sta tes Na val for ces trai ning cen tre in Lie pā ja, Lat vi a.

Ag re ement between the Go ver nment of the Re pub lic of Es to ni a, the Go ver nment of the Re pub
lic of Lat vi a, and the Go ver nment of the Re pub lic of Lit hu ani a con cer ning of the es tab lis hment 
of the Bal tic Na val Squadron (sig ned 16 Ap ril 1998, in Ri ga).

Co–ope ra ti on is being con duc ted in ot her are as – BAL TPERS (Bal tic Sta tes jo int per son nel 
re gis tra ti on system, BAL TMED (co–ope ra ti on between me di cal units) The re is a pro po sal for the 
es tab lis hment of BALTWING (Bal tic Sta tes air for ce units) and ot her pro jects.

Of very gre at im por tan ce in the streng the ning of the self–de fen se ca pa bi li ties of the 
Bal tic Sta tes and mo ve ment towards NA TO is the BAL TSE A (Bal tic Security As sis tan ce) pro cess, 
with responsibility to in cre ase the ef fec ti ve ness and dynamics of in ter na ti onal military 
co–ope ra ti on, and pre vent dup li ca ti on of ef fort. Politically it tes ti fies to the unequivocal 
in vol ve ment of the Bal tic Sta tes in the Western community of na ti ons, and Western in te rest in 
the stability and security of the Bal tic Sta tes.

The for ma ti on and de ve lop ment of the Na ti onal Ar med for ces and the Bal tic States’ co ope
ra ti on ha ve be co me an example and ob ject of re se arch for many co un tries. 

Many of the pro jects sta ted abo ve are currently un der de ve lop men tal pro cess. NA TO has set 
up 17 high le vel pri ori ties. One of the primary go als is “To im pro ve the pre pa ra ti on of for
ces – pro vi de trai ned& edu ca ted le aders, spe ci alist &Headquarters staffs that can carry out 
all NA TO mis si ons,” and, then I would li ke to to uch mo re specifically upon military edu ca ti on. 
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2. MILITARY EDU CA TI ON

The sa me can be sa id abo ut the im ple men ta ti on of uni fied trai ning stan dards in the edu ca
ti onal es tab lis hments and sub di vi si ons of the tre e ar med for ces. In each of the Bal tic Sta
tes, the re is one hig her military edu ca ti onal in sti tu ti on, the De fen se Academy or Col le ge in 
Es to ni a.

But who re mem ber haw to com in to existence BAL TDEF COL pro ject? In 1997 Latvian’s ma ga zi
ne Mi li tā rais ap skats – De fen se review ha ve ar tic le vi ce com man dant Na ti onal de fen ce academy 
Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš 

Bal tic Military Al li an ce: for and against, where it is sta ted:”The for ma ti on of the Bal tic 
Staff Col le ge – the hig hest Jo int Military Scho ol – co uld be co me as an ide al mo del of military 
edu ca ti on per spec ti ve in fu tu re. At le ast thre e ob jec ti ves would be simultaneously ac hie ved 
–me eting of Es to ni an, Lat vi an and Lit hu ani an se ni or of fi cers to get her; of fe ring them military 
knowledge ac cor ding to required stan dards; let ting them im pro ve their knowledge of En glish. 

It has to be no ted, that ini ti al co ope ra ti on in the field of edu ca ti on has be en laun ched 
– In 1995 Na ti onal De fen ce Academy of Lat vi a or ga ni zed con fe ren ces on trai ning pro cess and 
tac ti cal interoperability.”

Ag re ement between the Go ver nment of the Re pub lic of Es to ni a, the Go ver nment of the Re pub
lic of Lat vi a, and the Go ver nment of the Re pub lic of Lit hu ani a con cer ning the Bal tic De fen ce 
Col le ge (sig ned 12 Ju ne 1998, in Brus sels).

Me mo ran dum of Un der stan ding between the Ministry of De fen ce of the Re pub lic of Es to ni a, 
the Ministry of De fen ce of the Re pub lic of Lat vi a, and the Ministry of Na ti onal De fen ce of 
the Re pub lic of Lit hu ani a con cer ning the ope ra ti on, ad mi nis tra ti on, and fun ding of the Bal tic 
De fen ce Col le ge (sig ned 11 De cem ber 1998, in Kau nas).

Pro to col between the Go ver nment of the Re pub lic of Es to ni a, the Go ver nment of the Re pub
lic of Lat vi a, and the Go ver nment of the Re pub lic of Lit hu ani a con cer ning the Sta tus of the 
Bal tic De fen ce Col le ge and its per son nel (sig ned 14 Ju ne 1999).

The re is an in cre asing at ten ti on towards edu ca ti onal is su es in the country. It is al so the 
priority of the Sta te Pre si dent sin ce Lat vi a has be en an ac ti ve EU par ti ci pant in the field 
of edu ca ti on. The is su es of edu ca ti on lay the fo un da ti ons for the fu tu re of our country. Lat
vi a has de fi ned a well–edu ca ted per son as the main ob jec ti ve within a stra te gic de ve lop ment 
of the sta te. A few ide as on military edu ca ti on are fur ther des cri bed.

Theexpositionofissuesinrelationtomilitaryeducation.First of all, military edu
ca ti on sho uld be in clu ded within the framework of EU and Lat vi an edu ca ti on system. Similarly 
to Fin land, the military scien ce is on the list of scien ces in Lat vi a. The an no ta ti ons of the 
Lat vi an scien ti fic fields and sub fields sta te: „Military scien ce is the to tal of knowledge 
and re se arch on cau ses, prin cip les and re gu la ri ties of military con flicts; the for ma ti on and 
trai ning of the states’ ar med for ces for ar med con flicts, the de fen ce of sovereignty of sta
te and pe op le, military con flicts and war ob ser va ti ons as well as in ter na ti onal security.”

Secondly, a com mon ag re ement must be re ac hed on con cepts and na tu re of military edu ca ti on 
and military trai ning. Thirdly, it has always be en dif fi cult to ob tain ba lan ce between the 
requirements of edu ca ti onal le gis la ti ons and re so lu ti ons and military re gu la ti ons. Al tho ugh, 
military ser vi ce is spe ci fic, the two fields sho uld be har mo ni zed – pro fes si onal (military) 
and aca de mic (ge ne ral) – and mu tu al interoperability as well as com ple te conformity with 
requirements sho uld be ac hie ved.

 
 How to form the con cept of edu ca ti on. Firstly, the or ga ni za ti on of the an nu al con fe ren ce 

of the Bal tic States’ military aca de mies with re gard to in clu si on of military edu ca ti on within 
ge ne ral system of edu ca ti on and in re la ti on to trai ning of sol diers in conformity with mo dern 
stan dards. Dis cus si ons pro ce ed at the le vel of rec tors, te ac hers and ca dets.

Secondly, Lat vi a regularly holds Rectors’ Co un cil me etings in re la ti on to edu ca ti onal is
su es and da ta ba sis of le gis la ti ons and re so lu ti ons in Lat vi a.

On the one hand, the con cepts of Lat vi an NAF military edu ca ti on must be con for med to the 
con cepts of the Bal tic States’ military edu ca ti on which are de fi ned in the an nu al con fe ren ce 
of the Bal tic States’ military aca de mies. On the ot her hand, they must be con for med to the 
sta te edu ca ti onal system which dis cus sed at the Rectors’ Co un cil. Na ti onal De fen ce Academy 

regularly par ti ci pa tes in the se events, the re fo re, de ci si ons on edu ca ti on is su es sho uld be 
ma de by or ga ni za ti ons and in di vi du als with expertise in the se is su es.

BAL TDEF COL is a sig ni fi cant pro ject for the Bal tic Sta tes. The is su e, con cer ning col le ge 
ac cre di ta ti on in or der to trans fer ob tai ned cre dit po ints between BAL TDEF COL and cer ti fied 
Bal tic military scho ols in ac cor dan ce with Bo log na ag re ement, still re mains un re sol ved. BAL
TDEF COL trai ning prog rams must be con for med to the trai ning and study prog rams of the Bal tic 
military aca de mies.

3. LATVIA’S FU TU RE RO LE IN NA TO AND EU

Fo ur years ha ve pa ssed sin ce Lat vi a jo ined NA TO and Eu ro pe an Uni on (EU). In 2006 Lat vi a 
was trans for med from compulsory military ser vi ce to pro fes si onal ar med for ces as the primary 
ob jec ti ve of the military strategy of any NA TO country is the col lec ti ve de fen ce. Mass me di a 
frequently dis cuss the NAF ro le within the system of sta te security, soldiers’ sa la ries, ro
ta ti on, li ving con di ti ons, re ti re ment from pro fes si onal ser vi ce and employment in ci vi li an 
sec tor.

In or der to dis cuss the fu tu re ro le of Lat vi a in NA TO and EU, one sho uld again re turn to 
the primary ob jec ti ves and de le ga ted rights of par tner ship na ti ons.

3.1. A SE CU RE EU RO PE IN A BET TER WORLD

Eu ro pe has ne ver be en so pro spe ro us, so se cu re or so fre e. The va lan ce of the first half 
of the 20th Century has gi ven way to a pe ri od of pe ace and stability un pre ce den ted in Eu ro
pe an history.

The Uni ted Sta tes has played a cri ti cal ro le in Eu ro pe an in teg ra ti on and Eu ro pe an 
security, in par ti cu lar thro ugh NA TO. The end of the Cold War has left the Uni ted Sta tes in a 
do mi nant po si ti on as a military ac tor. However, no sin gle country is ab le to tac kle today’s 
complex pro blems on its own.

As a uni on with over 450 mil li on pe op le pro du cing a quarter of the world’s Gross Na ti onal 
Pro duct (GNP), the Eu ro pe an Uni on is ine vi tab le a glo bal player…it sho uld be ready to sha re 
in the responsibility for glo bal security and in buil ding a bet ter world. 

1. THE SECURITY EN VI RO MENT: GLO BAL CHAL LEN GES AND KEY TRE ATS

GlobalChallengesThe post Cold War en vi ron ment is one of increasingly open bor ders in 
which the in ter nal and external as pects of security are indissolubly lin ked. Flows of tra de 
and in ves tment, the de ve lop ment of technology and the spre ad of democracy ha ve bro ught fre
edom and prosperity to many pe op le. Ot hers ha ve per cei ved glo ba li sa ti on as a cau se of frus
tra ti on and in jus ti ce. The se de ve lop ments ha ve al so in cre ased the sco pe for non–sta te gro ups 
to play a part in in ter na ti onal af fairs. And they ha ve in cre ased Eu ro pe an de pen den ce – and 
so vulnerability – on an in ter con nec ted in trans port, energy, in for ma ti on and ot her fields.

45 mil li on pe op le die every year of hun ger and mal nut ri ti on … Aids con tri bu tes to the 
breakdown of so cie ties…Security is a pre con di ti on of de ve lop ment. Con flict not only destroys 
in fras truc tu re, in clu ding so ci al in fras truc tu re; it al so en co ura ges criminality, de ters in
ves tment and ma kes nor mal eco no mic activity im pos sib le. A num ber of co un tries and re gi ons are 
caught in a cycle of con flict, insecurity and poverty.

Energy de pen den ce is a spe ci al con cern for Eu ro pe. Eu ro pe is the world’s lar gest im por ter 
of oil and gas. Im ports ac co unt for abo ut 50% of energy con sum pti on today. This will ri se to 
70% in 2030. 

Key Thre ats Lar ge – sca le ag gres si on against any Mem ber Sta te is now im pro bab le. In ste ad, 
Eu ro pe fa ces new thre ats which are mo re di ver se, less vis ib le and less pre dic tab le. Ter ro
rism, Pro li fe ra ti on of Weapons of Mass Des truc ti on, Re gi onal Con flicts, Sta te Fai lu re: Bad 
go ver nan ce – cor rup ti on, abu se of power, weak in sti tu ti ons and lack of accountability – and 
ci vil con flict cor ro de Sta tes from within. Or ga ni zed Cri me: Eu ro pe is a pri me for or ga ni sed 
cri me. This in ter nal thre at to our security has an im por tant external di men si on: cross – bor
der traf fic king in drugs, women, and il le gal mig rants and weapons ac co unts for a lar ge part 
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of the ac ti vi ties of cri mi nal gangs. It can ha ve links with ter ro rism.
Ta king the se dif fe rent ele ments to get her – ter ro rism com mit ted to maximum vi olen ce, the 

availability of weapons of mass des truc ti on, or ga ni sed cri me, the weakening of the sta te 
system and the pri va ti za ti on of for ce– we co uld be con fron ted with a very ra di cal thre at in
de ed.

2. EU RO PE AN UNI ON STRA TE GIS OB JEC TIVS

We li ve in a world that holds brig hter pro spects but al so gre ater tre ats than we ha ve 
known. The fu tu re will de pend partly on our ac ti ons. We ne ed both to think globally and to 
act locally. To de fend its security and to pro mo te its va lu es, the EU has thre e stra te gic 
ob jec ti ves:

Ad dres sing the Tre ats – The Eu ro pe an Uni on has be en ac ti ve in tac kling the key thre ats. 
In an era of glo ba li za ti on, dis tant tre ats may be as much a con cern as tho se that are ne ar at 
hand…The first li ne of de fen ce will be of ten be ab ro ad. The new thre ats are dynamic… Con flict 
pre ven ti on and thre at pre ven ti on can not start to o early.

Buil ding Security in our Ne ig hbor ho od – even in an era of glo ba li sa ti on, geography is 
still im por tant. It is in the Eu ro pe an in te rest that co un tries on our bor ders are well–go ver
ned. Ne ig hbors who are en ga ged in vi olent con flict, weak sta tes where or ga ni sed cri me flo uris
hes, dysfunctional so cie ties or exploding po pu la ti on growth on its bor ders all po se pro blems 
for Eu ro pe. En lar ge ment sho uld not cre ate new di vi ding li nes in Eu ro pe.

An In ter na ti onal Or der Ba sed on Ef fec ti ve Mul ti la te ra lism – our security and prosperity 
increasingly de pend on an ef fec ti ve mul ti la te ral system. We are com mit ted to up hol ding and 
de ve lo ping In ter na ti onal Law. The fun da men tal framework for in ter na ti onal re la ti ons is the 
Uni ted Na ti ons Char ter.

The quality of in ter na ti onal society de pends on the quality of the go ver nments that are 
its fo un da ti on. The best pro tec ti on for security is a world of well–go ver ned de moc ra tic sta
tes. Spre ading go od go ver nan ce, sup por ting so ci al and po li ti cal re form, de aling with cor rup
ti on and abu se of power, es tab lis hing the ru le of law and pro tec ting hu man rights are the best 
me ans of streng the ning the in ter na ti onal or der.

3. POLICY IM PLI CA TI ON FOR EU RO PE

The Eu ro pe an Uni on has ma de pro gress towards a co he rent fo reign policy and ef fec ti ve 
cri sis ma na ge ment. We ha ve in stru ments in pla ce that can be used effectively, as we ha ve de
mon stra ted in the Bal kans and beyond. But if we are to ma ke a con tri bu ti on that mat ches our 
po ten ti al, we ne ed to be mo re ac ti ve, mo re co he rent and mo re ca pab le. And we ne ed to work 
with ot hers.

We ne ed to de ve lop a stra te gic cul tu re that fos ters early, ra pid and when necessary, ro
bust in ter ven ti on. 

The EU – NA TO per ma nent ar ran ge ments, in par ti cu lar Ber lin Plus, en han ce the ope ra ti onal 
capability of the EU and pro vi de the framework for the stra te gic par tner ship between the two 
or ga ni sa ti ons in cri sis ma na ge ment. This ref lects our com mon de ter mi na ti on to tac kle the chal
len ges of the new century. Ac ting to get her, the Eu ro pe an Uni on and the Uni ted Sta tes can be 
a for mi dab le for ce for go od in the world.

In ter na ti onal co ope ra ti on is a necessity. We ne ed to pur su e our ob jec ti ves both thro ugh 
mul ti la te ral co ope ra ti on in in ter na ti onal or ga ni sa ti ons and thro ugh par tner ships with key 
ac tors. 

Finely: this is a world of new dan gers but al so of new op por tu ni ties. The Eu ro pe an Uni on 
has the po ten ti al to ma ke a ma jor con tri bu ti on, both in de aling with the thre ats and in hel
ping re ali ze the op por tu ni ties. An ac ti ve and ca pab le Eu ro pe an Uni on would ma ke an im pact on 
a glo bal sca le. In do ing so, it would con tri bu te to an ef fec ti ve mul ti la te ral system le ading 
to a fai rer, sa fer and mo re uni ted world. 

3.2. NA TO, SECURITY AND DE FEN CE

First of all, one must un der stand what NA TO me ans. Al tho ugh it is a rhe to ri cal question, 
one sho uld ke ep in mind that NA TO is both security and de fen ce. If the con cept de fen se de mands 

to de fi ne the ob ject of de fen se and its adversary, then security pre sents a mo re ge ne ral con
cept con tai ning the ele ment of de fen ce par se. However, it al so im plies po li ti cal, eco no mic 
as well as so ci al ele ments.

Secondly, one sho uld de fi ne NAF po si ti on and ro le within the sta te security system. This 
is su e can be re sol ved as follows: by de ve lo ping Sta te Military Strategy or De fen ce Con cept – a 
logically de ve lo ped con cep tu al do cu ment with re gard to NAF law de fi ning precisely NAF tasks 
and, partly, its struc tu re. NAF fi nan ci al bud get, Sta te Military Strategy and NAF law per mit 
the de ve lop ment of NAF plans which, in turn, de ter mi ne both quantitative and qualitative de
mands for NAF per son nel.

3.3. MILITARY THRE ATS AND RISKS

The world has chan ged. Lat vi a had the Ministry of De fen ce pri or to the Se cond World War. 
Now it is cal led the Ministry of De fen ce. Doesn’t it imply the fu tu re possibility of the 
Ministry of Cri sis or Military Security or Security?

NA TO and EU ha ve co me up with the sa me con clu si ons: first of all, the war thre ats are 
abo lis hed; secondly, no ne of the co un tries can independently sol ve contemporary pro blems in 
the sphe re of security; thirdly, the for ma ti on and de ve lop ment of cri sis con trol system has 
be co me the main ob jec ti ve of the se two or ga ni za ti ons. It me ans that the conventionaldefence
systemmustbechanged.The question ari ses within this context: 

„What are NAF tasks and their ro le in the sta te security system?

The ac cep ted Eu ro pe an security strategy in 2003 in clu des 11 types of glo bal thre ats:

Sche me 1: The types of Glo bal Thre ats

WMD–weaponsofmassdestruction.Thislistdoesnotcontainspecificmilitarythreats
ornon–militarythreatsrelatedtomilitarythreats,thepreventionofwhichisnotplanned
byusingNBC.Eachstateindividuallymakestheanalysisofthesethreatsoraddstoits
threatorrisklistanddeterminestheorganizationsforthepreventionofthesethreats.

Uni ted Sta tes military strategy has in tro du ced a new militarily po li ti cal term „Mass Im pact 
Weapons (Ma su ie dar bī bas ie ro či), in clu ded within the to tal of WMD. The se pre sent elec tro mag ne
tic im pul se weapons, high capacity microwave weapons as well as asymmetric weapons. Cyber at tack 
on com mu ni ca ti ons network re pre sents an asymmetric type. It im plies mo re se ri ous eco no mic and 
psychological consequences than the use of con ven ti onal weapons systems. Con clu si on: In for ma ti on 
spa ce has be co me an ad di ti onal part of land, se a and air spa ces of ac tu al or plan ned warfare.

For in stan ce, Lit hu ani a, in ac cor dan ce with the Eu ro pe an security strategy of 2003 and NA

Threatcategory Highestpriority Importantpriority

Terrorism 

WMD proliferation 

Regional conflicts 

State instability 

Organized crime 

Poverty 

Disease 

Decrease of Population 

Dependence on Resources 

Limited resources 

Global warming 
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TO stra te gic con cep ti on, has per for med its thre at and risk analysis in the field of security. 
Lit hu ani ans ha ve di vi dend thre ats in to thre e ca te go ries: military (glo bal military con flict, 
di rect military con fron ta ti on, de mon stra ti on and pro vo ca ti on of military strength), military 
re la ted thre ats (the use of WMD, in ter na ti onal ter ro rism, re gi onal con flicts, un con trol led 
mig ra ti on, and ac ti vi ties of fo reign in tel li gen ce ser vi ces), non–military thre ats (in dus tri al 
in ci dents, na tu ral di sas ters, epi de mics and eco lo gi cal di sas ters).

Thre ats are ca te go ri zed ac cor ding to their thre at probability le vel or in flu en ce on the 
state’s existence. For example, one can not exclude di rect military con fron ta ti on. However, the 
probability of such thre ats is rat her low, al tho ugh it is vi tal for the existence of a country.

3.4. HOW TO DE FI NE NAF RO LE WITHIN THE SECURITY SYSTEM OF LAT VI A?

No thing new is to be in ven ted in this res pect, al tho ugh Lat vi an AZPC sche me can be used 
which is al so adap ted by many ot her co un tries: 

MILITARY THREAT (risk)
MILITARY CAPABILITIES

NATIONAL MILITARY STRATEGY
NATIONAL SECURITY CONCEPT (NSC)

NATIONAL ARMED FORCES (NAF) LAW

NAF	TASKS,	STRUCTURE	and	its
place in the current National Security

System

By com pa ring the to tal (ter ri to ri al) and col lec ti ve de fen se, Lit hu ani a has con clu ded that 
“Al li an ce is ca pab le of both ter ri to ri al and col lec ti ve de fen se.” Lit hu ani a has spe ci fied in 
their Na ti onal Military Strategy their po si ti on with re gard to de fen se is su es. Lat vi an NAF may 
ha ve si mi lar tasks sin ce our co un tries sha re equal po si ti ons in ge og rap hic, po li ti cal, eco no
mic and military fields. Lat vi a currently follows the Sta te De fen se con cep ti on ap pro ved by the 
Par li ament in 2003 – be fo re jo ining NA TO. Lat vi a has de ve lo ped the pro ject of this do cu ment 
that has be en con si de red by the go ver nment. By the end of the year it sho uld be ap pro ved by 
the Par li ament. The re fo re, Lat vi an NAF has set up the following tasks in ac cor dan ce with the 
pro ject of the Sta te Military Strategy si mi lar to Lit hu ani an NAF:

Lat vi an Na ti onal Ar med For ces Mis si ons:

Pro tect Sovereignty and Ter ri to ri al Integrity
•	 As mem ber of NA TO en su re cre dib le de ter ren ce
•	 In con jun cti on with Al lied For ces, de fend Lat vi a
Pre ser ve Re gi onal and Glo bal Stability
•	 Con tri bu te military units to NA TO Ar tic le V ope ra ti ons
•	 Con tri bu te units to a NA TO–, EU– , or UN –led cri sis res pon se and pe ace sup port ope ra ti ons.
•	 Par ti ci pa te in CSBMs and arms con trol re gi mes.
•	 Fight against the thre at of ter ro rism or the pro li fe ra ti on of WMD.
Sa fe, Se cu re, Pro spe ro us Ho me land
•	 Help to ne ut ra li ze the ac ti vi ties of fo reign in tel li gen ce ser vi ces.
•	 Sup port lo cal aut ho ri ties in ti mes of di sas ter.
The Sta te Military Strategy of fers NAF to se cu re ter ri to ri al con trol and immunity du ring 

pe ace ti me. However, in ca se of military in va si on, NAF will ha ve to de fend the territory of 
Lat vi a with sup port of NA TO al lies. A si mi lar plan has be en put forward by Lit hu ani a.

For example, be fo re en te ring NA TO, the Bal tic Sta tes trai ned their of fi cers for the land 
for ces sin ce the ope ra ti onal plan ning of the sta te de fen se com pri sed mainly the de fen se with 

re gard to its ter ri to ri al land.
If the prin cip les of col lec ti ve de fen se lie at the ba sis of the sta te de fen se then the 

navy of fi cers are trai ned for ser vi ce at se a, land for ces par ti ci pa te in land ope ra ti ons with 
NA TO al lies, etc. It de ter mi nes the requirements for sol diers re pre sen ting va ri ous types of 
military for ces. It al so de ter mi nes the chan ges of con tent and prin cip les of military edu
ca ti on.

3.5. NAF PLAN NING PRIN CIP LES

Lat vi a has to use both its own experience as well as the experience of ot her co un tries for 
the de ve lop ment of NAF plan ning. Lat vi a was suc ces sful in de ve lo ping Ac ti on plan for par ti
ci pa ti on in NA TO or MAP de ve lop ment and im ple men ta ti on. We were the first Bal tic country to 
in tro du ce the system of plan ning, prog ramm ing and bud get. The te ac her of the Es to ni an military 
col le ge in Switzerland has recently de fen ded his PhD on Plan ning, Prog ramm ing and Bud ge ting 
system. Now the sub ject is taught in their col le ge.

In Lit hu ani a the plan ning pro cess lo oks schematically as follows:

LATVIAN DEFENCE PLANING PROCESS

PLANING ASSUMPTION

POLITICAL GUIDANCE
(according to new Military Strategy)

LEVEL OF AMBITIONS
(usability targets)

NAFDEVELOPMENTPLAN

Sche me 3 Plan ning pro cess in Lat vi an NAF 

The sta te de fen se de ve lop ment plan ning system was in tro du ced in 1999. NAF staff J–5 de
par tment de ve lo ped the NAF plan ning system.

Currently, the long–term de ve lop ment plan or vis ion is being dis cus sed In Lat vi a: “Lat
vi a–2030.” While plan ning NAF de ve lop ment in clu ding the pur cha se of ships, ar mo red ve hic les 
and air crafts, the pur cha se and exploitation expenses sho uld be cal cu la ted at le ast within 
se ve ral de ca des. It is es ti ma ted that the fu el pri ces will in cre ase for 10–15 ti mes by 2025 
as com pa red to 2008. It im plies a se ri ous re ason for de ci ding on expensive long–term pur cha
ses for NAF.

On May 14th 2008 se ven NA TO mem ber co un tries – Lat vi a, Lit hu ani a, Es to ni a, Germany, Italy, 
Spain and Slo va ki a – sig ned an ag re ement in Brus sels on es tab lis hing the cen tre of NA TO cyber 
de fen se in Es to ni a. The ag re ement allows NA TO to re cog ni ze it as the cen tre of re se arch and 
use it as the main so ur ce for cyber de fen se analysis.

 
LAT VI AN NA TI ONAL AR MED FOR CES 

Con si de ring the chan ges in the geographically stra te gic en vi ron ment of Lat vi a as well as 
the new thre ats to security, military strategy de fi nes the tasks of na ti onal ar med for ces and 
the military ca pa bi li ties of carrying out the se tasks as well as gui de li nes de ter mi ning the 
de ve lop ment of the ar med for ces. 

The de ve lop ment ob jec ti ve of military ca pa bi li ties for the Lat vi an Na ti onal Ar med for ces 
is streng the ning of col lec ti ve de fen se, re adi ness of the whole al li an ce as well as con tri bu
ti on to the UN and EU ra pid re ac ti on for ces. By carrying out required tasks, Lat vi an Na ti onal 
ar med for ces must effectively use the re so ur ces ma de avai lab le by the sta te.

Strong, well–trai ned and pat ri otic Lat vi an na ti onal ar med for ces are the most sig ni fi
cant pil lar for the Lat vi an security. Lat vi a is de ve lo ping such for ces that are ca pab le of 
ra pid res pon se to cur rent and po ten ti al thre ats. Being well–trai ned, ar med, mo bi le they will 
be ab le alon gsi de with ot her NA TO for ces to en su re the de fen se of the sta te and al li an ce as 
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well as gi ve a wide spec trum con tri bu ti on to NA TO led ope ra ti ons out si de territory of Lat vi a.

CON CLU SI ONS AND SUG GES TI ONS;

1. Lat vi a, li ke Es to ni a and Lit hu ani a, is a small country and its fo reign policy, military 
re so ur ces, and its ability to in flu en ce the in ter na ti onal pro cess or the ac ti ons of ot her co
un tries, is li mi ted.

2. Closely re la ted to jo int military ac ti on is po li ti cal solidarity or a co or di na ted po
si ti on on the in ter na ti onal are na, both in terms of the re la ti ons between co un tries and in 
terms of their re pre sen ta ti on to in ter na ti onal or ga ni za ti ons. Without a do ubt, the uni fied 
opi ni on of thre e co un tries, small as they are, is mo re im por tant than thre e se pa ra te vo tes.

3. The sta te de fen se bud get in Lat vi a com pri ses 2% of GDP. Lat vi a has to set up its ob
jec ti ves in the military field sup por ted by avai lab le re so ur ces.

4. Lat vi a has to find its own pla ce – by con tri bu ting from its avai lab le re so ur ces to both 
NA TO and EU security struc tu res. The le ading ro le of Es to ni a in the for ma ti on of Cyber de fen
se cen tre is a con vin cing example to the fact that even the smal lest and newest NA TO mem ber 
country may ha ve a vi tal ro le in the military al li an ce.

5. I am con vin ced that the co ope ra ti on among the Bal tic Sta tes in all fields will con ti nu e 
al so in fu tu re. The com mon co or di na ted con tri bu ti on of all the thre e Bal tic Sta tes to NA TO 
and EU will be even mo re vi tal in fu tu re.

6. Lat vi a sho uld do a de eper re se arch in the NAF ro le within the security system of the 
sta te in or der to plan its de ve lop ment. The pub lic sho uld be aware, un der stand and sup port 
the de fen se bud get by hel ping, simultaneously, to main tain the NAF ima ge at a high le vel.

7. The lar gest in ter na ti onal or ga ni za ti ons are un der go ing their re eva lu ati on pro cess of 
their work. The sig ni fi can ce of the Bal tic States’ co ope ra ti on in the field of security and 
de fen se will con ti nu e to in cre asing in fu tu re.

Ņe mot vē rā, ka ne bi ja lai ka sa ska ņot lek ci jas ma te ri ālu ar sa vu priekš nie cī bu,  uz reiz 
ie snie dzu to VP kan ce le jā, no ku rie nes sa ņē mu pa tei cī bu. Ne zi nu, cik un kas ti ka iz man tots 
Valsts pre zi den ta uz stā ša nas lai kā, bet tas bi ja gal ve no kārt in for ma tīvs ma te ri āls.

Transformācija– at slē gas vārds, ku ru bie ži lie to NA TO struk tū rās. NA TO ir iz vei do ta Ali
an ses trans for mā ci jas pa vēl nie cī ba (ACT) ar spe ci ālo štā bu ASV, No rfol kā. Sva rī gi ir gan tas, 
ka NA TO vei do spe ci ālu struk tū ru, kas ko or di nē NA TO trans for mā ci jas pro ce sus, gan tas, ka 
štābs at ro dās ASV, ku ru bru ņo tie spē ki ir gal ve nais mi li tā rais spēks NA TO. 

Lat vi jā NBS trans for mā ci ja ir jā sāk ar Valsts mi li tā rās stra tē ģi jas iz strā di un pā rē jo 
nor ma tī vo do ku men tu sa kār to ša nu. Kopš 2005. ga da to mē ģi nu da žā dos vei dos pa teikt gan NBS, gan 
AM va dī bai, gan in for mēt par šīm pro blē mām sa bied rī bu. Tas iz de vies ti kai da ļē ji.

Pie mē ram, sa ga ta vo ju VMS pro jek tu, or ga ni zē ju se mi nā ru (2006. ga da 16. sep tem brī), ku
rā pre zen tē ju do ku men tu, pub li cē ju VMS, bet tā lāk ne kas ne no ti ka. Ne ofi ci āli uz zi nā ju, ka AM 
strā dā pie jaun ās Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci jas – VAK2008. Ie priek šē jā bi ja pie ņem ta 2003. 
ga dā pirms ie stā ša nās NA TO, tā tad tas kon cep tu āli bi ja jā iz da ra vēl 2004.–2005. ga dā. 

Na ci onā lās dro šī bas li kums 2004. ga dā no tei ca, ka, mai no ties val dī bai, 7 mē ne šu lai kā ir 
jā pār strā dā VAK. Mai nī jās val dī bas, bet ne kas ne no ti ka. Var būt ma nas kri ti kas dēļ sa ka rā ar 
šo jau tā ju mu mai nī ja NDL un jaun ajā re dak ci jā no tei ca, ka VAK ir jā pār strā da rei zi četr os ga
dos. Vis maz for mā li li kums vairs ne ti ka pār kāpts.

2008. ga da mai jā sa ņē mu no Saei mas VAK2008 pro jek tu, kas jau bi ja iz ska tīts un ak cep tēts 
MK. Cī tī gi pie tā strā dā ju un pie rak stī ju sa vas pie zī mes un priekš li ku mus pie kat ra kon cep ci
jas pun kta. Šim dar bam vel tī ju gan brīv die nas, gan nak tis, jo man ti ka dots ļo ti maz lai ka. 
Tā lāk – mans kop sa vil kums par šī do ku men ta (VAK2008) pro jek tu.

Kopsavilkums

1.Pardokumentanosaukumuunsaturu.
Ne zi nu ne vie nu ci tu NA TO val sti, kur bū tu tāds do ku ments „Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci

ja”, kas no teik tu valsts mi li tā rās aiz sar dzī bas stra tē ģis kos pa mat prin ci pus. Gan Lie tu vā, gan 
Igau ni jā ir Na ci onā lā mi li tā rā stra tē ģi ja (Na ti onal Military Strategy), Če hi jā – Czech Re pub
lic Military Strategy (Če hi jas Re pub li kas mi li tā rā stra tē ģi ja) utt.

Var jau lie tot ne stan dar ta no sau ku mu, no sau cot šo do ku men tu par VAK, bet tad tiek ne tie
ši pa teikts, ka Lat vi ja ne pa ļau jas uz ko lek tī vās aiz sar dzī bas ga ran ti jām un pa liek pie sa vas 
valsts to tā lās un te ri to ri ālās aiz sar dzī bas prin ci piem. Kā di tad ir ie gu vu mi, ja pa liek no
sau kums VAK?

Parsaturu. Pa ska tī si mies, kā šā du do ku men tu vei do, pie mē ram, Lie tu vā un Če hi jā:
dokuments

NA TI ONAL MILITARY STRATEGY
•	 Na ti onal Military Strategy con tains fo ur ele ments:
–	  Military thre at as ses sment 
–	  Military Ob jec ti ves (Ends)
–	  Military Stra te gic Con cepts (Ways)
–	  Military Re so ur ces (Me ans)
•	  Na ti onal Military Strategy is lin ked to Lithuania’s Na ti onal Security Strategy
•	  Na ti onal military ob jec ti ves are lin ked to the na ti onal in te rests that require 

military ca pa bi li ties, and ac ti ons.

CZECH RE PUB LIC MILITARY STRATEGY
A. In tro duc ti on
B. Security Si tu ati on
C. CR Po li ti cal–Military Am bi ti ons
D. CR de fen se Strategy
F. De fen se Capacity and Re so ur ces
E. Con clu si on

Šeit vie tā ir at ce rē ties VAK–1995, kur ti ka pie dā vāts „Bal ti jas val stu (Na ci onā lās) Aiz sar dzī bas mi
nis tri jām iz strā dāt vie no tas Na ci onā lās dro šī bas un aiz sar dzī bas kon cep ci jas.

Ta gad tas ir sva rī gi arī no tā vie dok ļa, ka mēs esam NA TO un ES da līb valsts, kur sva rīgs ir ko lek
tī vās aiz sar dzī bas prin cips, ku ra pa ma tā ir na ci onā lo dro šī bas, arī aiz sar dzī bas sis tē mu sa vie to ja mī ba.

Kā pa ras ti, es ne vien kri ti zē ju, bet pie dā vā ju arī sa vu ri si nā ju mu. Iz strā dā ju VMS pro jek tu, pre
zen tē ju to NA A or ga ni zē ta jā se mi nā rā un pub li cē ju žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats” 2006, Nr. 1.

LATVIJASREPUBLIKASMILITĀRĀSTRATĒĢIJA
2006. ga dā iz strā dāts pro jekts

IE VADS
1. DRO ŠĪ BAS VI DE
2. LAT VI JAS RE PUB LI KAS MI LI TĀ RI PO LI TIS KIE MĒR ĶI
3. STRA TĒ ĢIS KĀ KON CEP CI JA
4. NA CI ONĀ LO BRU ŅO TO SPĒ KU VA DĪ BA, FUN KCI JAS UN MI LI TĀ RĀS SPĒ JAS
5. MI LI TĀ RĀS PLĀ NO ŠA NAS PA MAT NO STĀD NES
NO BEI GUMS

Šo do ku men tu struk tū ra ir lī dzī ga. Lat vi jas VMS pro jek tā ne ti ka plā no ti re sur si, jo tas 
bi ja ini ci atīvs darbs un ne bi ja piln va ro ju ma no teikt re sur sus, ko valsts va rē tu at ļau ties 
aiz sar dzī bas sis tē mas – NBS – at tīs tī bai un uz tu rē ša nai.

Pie dā vā tās Valstsaizsardzībaskoncepcijas(VAK2008)sa turs:
1. Ie vads.
2. Lat vi jas dro šī bas un starp tau tis kās dro šī bas rak stu ro jums.
3. Valsts aiz sar dzī bas no dro ši nā ša na.
4. Pa sā ku mi mi li tā rās aiz sar dzī bas no dro ši nā ša nai.
5. Uz ņē mēj valsts at bal sta no dro ši nā ša na.
6. Per so nā la re zer vju un mo bi li zā ci jas sis tē mas.
7. Līdz da lī ba starp tau tis kās dro šī bas stip ri nā ša nā.
8. Re sur si.
9. Rī cī bas pri ori tā tes.
10. No slē gu ma jau tā ju mi.
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Pie dā vā tā do ku men ta – VAK2008 no sau kums un sa turs – ir ne stan dar ta. Tas no zī mē, ka gan 
Lat vi jas, gan ār val stu eks per tiem ir grū tāk sa lī dzi nāt un sa prast mū su valsts mi li tā ro stra
tē ģi ju, bet kā di no tā ir ie gu vu mi? La bāk vien mēr ir lie tot vie no tu ko or di nā šu sis tē mu! 

2.Pamatjautājumsirunpaliek: vai Lat vi ja ne pa ļau jas uz ko lek tī vās aiz sar dzī bas ga ran
ti jām un pa liek pie sa vas valsts to tā lās un te ri to ri ālās aiz sar dzī bas prin ci piem, jo VAK
2008 (24.3.1.p.) teikts: Na ci onā lie bru ņo tie spē ki at tīs ta tā das kau jas spē jas, lai valsts 
ap drau dē ju ma ga dī ju mā spē tu no dro ši nāt Lat vi jas valsts sau sze mes te ri to ri jas, jū ras ak va
to ri jas un gai sa tel pas ne aiz ska ra mī bu. Tas ir no vie nas pus es, bet ša jā do ku men ta ir arī 
12.punkts:

12. Lat vi jas valsts aiz sar dzī bas stra tē ģis kais pa mat prin cips ir da lī ba Zie meļ at lan ti jas 
lī gu ma or ga ni zā ci jas ko lek tī vās aiz sar dzī bas sis tē mā, ku ras uz de vums ir tās da līb val stu 
aiz sar dzī ba pret jeb ku ra vei da mi li tā ru ap drau dē ju mu. Punkts, ku ram var pil nī gi pie krist, 
bet šis pa mat prin cips jā ie vē ro arī ci tos pun ktos.

3. VAKjārēķinaprecīzi: ja 22. p. ir no teikts, ka NBS ko pē jais skait lis kais dau dzums ne
pār sniedz  20 000, no ku riem 5800 ir pro fe si onā lā die nes ta ka ra vī ri, tad 24.3.5.p ir no teikts, 
ka Lat vi ja at tīs ta spē jas, lai no dro ši nā tu ne ma zāk kā 8% no NBS per so nāl sas tā va pa stā vī gu 
uz tu rē ša nos ope rā ci ju ra jo nos, un tas ir 450 ka ra vī ru, bet 8% no 20 000 ir 1600. Tad jau va
ja dzē ja rak stīt ne no NBS per so nāl sas tā va, jo ZS ir da ļa no NBS per so nā la, bet rak stīt 8% no 
NBS pro fe si onā lā die nes ta ka ra vī riem.

4. Vē lams pa skaid rot lie to tos ter mi nus, pie mē ram, tiek lie to ti drau di, ris ki un iz ai ci nā
ju mi vai NBS skait lis kais dau dzums, NBS per so nāl sas tāvs. Vai tie ir vie nā di?

5. Grū ti sa prast 8.p.: „Mūs die nu draudiem(vē lams for mu lēt, kas ir drau di, ris ki un 
iz ai ci nā ju mi) rak stu rī ga glo bā la iz pla tī ba, tos ir sa rež ģī ti pa re dzēt, un tiem nav ti kai 
val stis ka iz cel sme. Glo bā lo dro šī bas izaicinājumumai nī gais rak sturs no sa ka to, ka efek tī
vai Lat vi jas dro šī bas un aiz sar dzī bas no dro ši nā ša nai jā bal stās uz ga ta vī bu no vērst valsts
apdraudējumasi tu āci jas mie ra, valstsapdraudējuma(valsts ap drau dē jums valsts ap drau dē ju ma 
lai kā? Ko ar to sa prot?) un ka ra lai kā.”

6. Par do ku men tu nav pie tie kam dis ku tēts gan spe ci ālis tu vi dū, gan sa bied rī bā. Ža ne te 
Ozo li ņa kri ti zē ja 2005. ga da Na ci onā lo dro šī bas kon cep ci ju, un viens no kri ti kas pun ktiem 
bi ja tas, ka do ku ments sa ga ta vots slēg ti SAB un nav iz dis ku tēts sa bied rī bā. Kā se ci na 
Ž. Ozo li ņa, 2005. ga da NDK ir slik tā ka par 2003. ga da NDK.

7. Ir daudz po zi tī vu mo men tu VAK2008, pie mē ram, ka no teikts 2% no IKP valsts aiz sar dzī bai 
vai skait lis ki ir no teik ti spē ki, ko Lat vi ja ir ga ta va pie dā vāt starp tau tis ka jām ope rā ci jām.

Sa vus ko men tā rus, ie skai tot kop sa vil ku mu, ie snie dzu gan NBS, gan AM, gan Saei mas ko mi si jai – Ju
rim Dal bi ņam un ZZS frak ci jai, bet VAK2008 ti ka ap stip ri nā ta gan ko mi si jā, gan Saei mā bez iz mai ņām. 
Ša jā zi ņā ma na dar ba re zul tāts vie nāds ar nul li. Ta jā lai kā vēl ne zi nā ju, ka Saei mas de pu tā tiem arī ir ļo ti 
ie ro be žo tas ie spē jas, ka sā kot nē ji va jag sa kār tot valsts pār val des sis tē mu ko pu mā.

Cil vēks var kļū dī ties, un la sī tājs var pie krist vai ne pie krist ma niem ar gu men tiem kop sa vil ku mā, bet par tā
diem do ku men tiem Rie tum val stīs dis ku tē gan spe ci ālis ti, gan par la men tā, gan sa bied rī bā – no dok ļu mak sā tā ji. 

Pa ras ti sa ka, ja kā da amat per so na pār kāpj li ku mu, tad tas ir slikts cil vēks, bet, ja li kums tiek da žā di 
trak tēts at ka rī bā no amat per so nas sta tu sa, tad tā ir slik ta sis tē ma. Tas at tie cas arī uz do ku men tu iz strā di 
un pie ņem ša nas kār tī bu.

Bi ju sa ga ta vo jis un 2008. ga da mar tā ie snie dzis ‘’Tēvijas Sarga’’ re dak ci jā rak stu „Aiz sar dzī bas sis tē mas 
un NBS ak tu ali tā tes”, kur ne daudz rak stī ju arī par valsts mi li tā ro stra tē ģi ju. Tas ne ti ka lai kus pub li cēts 
un, kad VAK2008 pro jekts ti ka ie sniegts Saei mā, rak stu nā cās pār strā dāt. Bal sto ties uz ie priek šē ja rak sta 
ma te ri ālu, sa ga ta vo ju jaun u rak stu „NA A stu di ju prog ram mu ak re di tā ci jas stra tē ģi ja”, kas ti ka pub li cēts 
žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats”, 2008, Nr.2(127), 46.–55.lpp.

2008. ga da 18. jū ni jā bi ja Saei mas aiz sar dzī bas, iekš lie tu un pret ko rup ci jas ko mi si jas iz brau ku ma sē de 
NA A. Dar bā pie da lī jās arī NBS ko man die ris un NA A va dī ba. Sē de bi ja vel tī ta NBS virs nie ku sa ga ta vo ša nas 

jau tā ju miem. Ko pu mā sē de il ga ap mē ram pus ot ru stun du.
Gal ve nais, ka gan NBS ko man die ris, gan Ju ris Dal biņš, Saei mas Aiz sar dzī bas un iekš lie tu ko mi si jas 

va dī tājs, iz da rī ja vie no tu se ci nā ju mu, ka pār eja uz vie na ga da ap mā cī bu ir bi ju si kļū da. Tur klāt NBS ko
man die ris ie tei ca vei dot aka dē mis ko ama tu pro rek to ram mā cī bu dar bā, kur va rē tu ie celt arī ci vil per so nu. 
Tas bi ja gal ve nais vai in te re san tā kais no NA A nā kot nes plā no ša nas vie dok ļa. 

Es pa stās tī ju par ie spē jām ie lūgt vies lek to rus uz NA A un kā pie mē ru mi nē ju div zvaig žņu ģe ne rā li no 
In di jas, kas il gi strā dā jis In di jas dro šī bas struk tū rās un kam ir in te re san ta in for mā ci ja par to re ģi onu, un 
kas ga tavs at braukt no la sīt lek ci jas gan NA A, gan BAK, gan Saei mā u.c. Es ar vi ņu ie pa zi nos Vā ci jā re zer ves 
virs nie ku se mi nā rā. To reiz viņš man ie de va in for mā ci ju, kar ti ar ta li bu bā zēm Pa kis tā nā pie Af ga nis tā nas 
ro be žas un iz tei ca sa vus se ci nā ju mus un priekš li ku mus dar bī bai ša jā re ģi onā. 

Šis mans pie dā vā jums lai kam bi ja ne veik smīgs, jo Dai nis Tur lajs iz tei cās par šo jau tā ju mu un va rē ja 
no prast – bi ja ne mie rā ar to, ka vi ņu ne ai ci na la sīt lek ci ju vai zi ņot par Af ga nis tā nu. Ša jos jau tā ju mos viņš 
pa tie šām ir spe ci ālists.

NA A ir iz vei do ju sies la ba sa dar bī ba ar Po li ci jas aka dē mi ju. Es pie da lī jos vi ņu zi nāt nis ki pēt nie cis ka jā 
dar bā (ZPD), kas sau cās „Ār kār tas si tu āci jas va dī ba” un ku ru va dī ja Ēriks Mel nis (re zer ves pul kve dis un 
mi li tā ro zi nāt ņu dok tors). Ta jā pie da lās daudz cil vē ku, arī Po li ci jas aka dē mi jas rek tors. Tē ma bi ja in te re
san ta, un dar ba re zul tā ti ir arī mā cī bu prog ram ma ša jā jo mā. Tas bi ja gal ve nais ar gu ments ma nai da lī bai 
ša jā dar bā. 

2008. ga da augus tā no ti ka Krie vi jas – gru zi jas mi li tā rais kon flikts. Cik ie spē jams, cen tos vākt ma
te ri ālus par šo kon flik tu un ga ta vo ju arī ap ko po ju mus, sa vus se ci nā ju mus par no tie ko šo. 

Man pie zva nī ja no „Lat vi jas Avī zes” un pa lū dza in ter vi ju par kon f lik tu Gru zi jā. Va ka rā un da ļē ji 
nak tī uz rak stī ju sa vu re dzē ju mu par šo kon f lik tu, un no rī ta ie ra dos „Lat vi jas Avī zes” re dak ci jā. Gal ve
nais re dak tors iz la sī ja ma nis sa ga ta vo to in for mā ci ju un ie de va to ie likt avī zē kā rak stu, un mēs sā kam 
ru nāt par šo kon f lik tu, bet sa vā dā kā ska tī ju mā. Tā lāk ma na in ter vi ja „Lat vi jas Avī zes” gal ve na jam re
dak to ram.

KrievijanopietnigatavojaskaramarGruziju
ParKrievijas–Gruzijaskaruarrezervesbrigādesģenerāli,Nacionālāsaizsardzībasaka

dēmijasprofesoru, Dr. ha bil. sc. ing. KārliKrēsliņusarunājas“LatvijasAvīzes”žurnālists
VoldemārsKrustiņš.

VoldemārsKrustiņš:–ParKrievijas–Gruzijaskarunopolitiskāviedokļarunāvisi,kam
navslinkums,betparšākaramilitāropusi–gandrīzklusums.Kādsiršākaramilitārais
novērtējums?CiklielusspēkusKrievijabijaievedusiGruzijā?Kādaskaratrofejasizvestas,
kassabombardēts,iznīcināts?

KārlisKrēsliņš: – Ap ko po jot in for mā ci ju no da žā diem avo tiem, var se ci nāt, ka Krie vi ja 
Gru zi jā ie ve da no 20 līdz 25 tūk sto šiem ka ra vī ru. Maz kur pa rā dās in for mā ci ja, ka Krie vi ja 
šā vu si uz gru zī nu cie ma tiem ar ra ķe tēm Is kan der, ka šā vi ņi li do ju ši pat no Da ges tā nas. Nav 
tais nī ba Krie vi jai, kas sa ka, ka karš sā kās nak tī no 7. uz 8. augus tu. Jau 1. augus tā, sprāg
stot mī nām, gā ja bo jā se ši Gru zi jas po li cis ti. 2. augus tā ti ka ap šau dīts gru zī nu ap dzī vots 
cie mats, un mi ra pie ci ci vil ie dzī vo tā ji un viens po li cists.

–Kasšāva?
– Šā va no ose tī nu ap dzī vo ta jām te ri to ri jām, ku rās kār tī bu no dro ši nā ja Krie vi jas mie ra uz

tu rē tā ji.
–Kāšosšāvējussaukt:parpartizāniem,teroristiem,cīnītājiem?
– Krie vi jā vi ņus sauc par opol čen ciem, kas lat vis ki va rē tu no zī mēt bru ņo tus brīv prā tī

gos. Kad 2004. ga dā gru zī ni uz ro be žas ar Dien vid ose ti ju sā ka aiz tu rēt ne le gā lus tir go tā jus 
ar krie vu ar mi jas deg vie lu, krie vu ko man die ri no lē ma ap bru ņot ose tī nus, ra dot mū su iz prat nē 
tā dus kā ze mes sar gus. Vi ņiem sā ka pat mak sāt, sā ku mā trīs tūk sto šus rub ļu mē ne sī, ta gad 
pie cus tūk sto šus mē ne sī vie nam cil vē kam. Pa rak stās šie cil vē ki gan par as to ņiem tūk sto šiem. 
Ko rup ci ja Krie vi jas ar mi jā jo pro jām ir lie la. Šie ap bru ņo tie ose tī ni veic tā das kā ap sar
dzes, pa lī gu fun kci jas, pa šau dās. Gru zi jas ar mi ja zi nā ja, ka tad, ja ose tī ni sāk ap šau di, 
ir di vi va ri an ti: šaut pre tim un tad ose tī ni ātr i ap klu sīs, vai arī ne šaut ne maz un ose tī ni 
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tā pat ap klu sīs. Šo gad gru zī nu ka ra vī ri ne gai dot ie vē ro ja, ka ose tī ni tur pi na šaut gan vie
nā, gan ot rā va ri an tā – kaut kas bi ja mai nī jies. Vēl bi ja arī ci tas pa zī mes, pie mē ram, lid
ma šī nu ap šau de. 5. augus tā Gru zi jas in teg rā ci jas mi nistrs Ja ko baš vi li aiz brau ca uz Čin va li 
no skai dot, kā pēc šauj, bet ose tī nu pre zi dents Ko ko ita no tik ša nās iz vai rī jās. Ja ko baš vi li, 
ne ko ne uz zi nā jis, brau ca at pa kaļ. Bet ap šau de vēl pa lie li nā jās, tur klāt da ļa gru zī nu cie mu 
at ro das pa vi du ose tī nu cie miem. Pēc di vām die nām Ja ko baš vi li brau ca uz Čin va li ot ro rei zi 
un aici nā ja sev līdz i Krie vi jas vēst nie ku Po po vu, kam pa ce ļam ma šī nai it kā plī sa rie pa, 
pēc tam arī re zer ves rie pa un viņš uz sa ru nām ne ie ra dās. Gru zi jas mi nistrs at kal ne sa ti ka 
Ko ko itu, bet at ra da ti kai Krie vi jas mie ra uz tu rē tā ju kon tin gen ta ko man die ri, kas pa tei ca, 
ka Ko ko ita nav val dāms un viņš arī ne va rot vi ņu at rast un ap tu rēt gru zī nu cie ma tu ap šau di. 
Gru zi jas mi nistrs jau tā ja, ko da rīt. Krie vi jas ko man die ris Ku lah me tovs ie tei ca vien pu sē ji 
pār traukt Gru zi jai ugu ni. To arī Gru zi jas pre zi dents Sa akaš vi li pa vē lē ja iz da rīt. Bet tad 
pre zi dents nak tī uz zi nā ja, ka Gru zi jā nāk iek šā 100 – 150 krie vu tan ki un bru ņu ma šī nas. 
Sa akaš vi li de va pa vē li at klāt ugu ni. Vi ņam fak tis ki ne bi ja iz vē les. Tā ir vie nas Krie vi
jas ko res pon den tes, kas ir tur bi ju si un in ter vē ju si šīs per so nas, ver si ja. Vēl reiz gri bu 
uz svērt, ka tā ir ver si ja, jo vis a in for mā ci ja par šo no ti ku mu ir ar ma zu ti ca mī bas pa
kā pi. To arī dau dzi mē ģi na uz ska tīt par ka ra sā ku mu. Bet ir pil nī gi skaidrs, ka Krie vi ja 
bi ja ga ta va tā dam pa vēr sie nam, jo ne var īsā lai kā 20 – 25 tūk sto šus ka ra vī ru tik strau ji 
pār vie tot, kā krie viem tas iz de vās. Ka ra vī ri gai dī ja ti kai mi li tā ru pa vē li, bet po li ti ķi 
or ga ni zē ja ie mes lu, lai šā da pa vē le tik tu do ta. Jau tā jums jau nav par to, ku ra pus e pirm ā 
iz šā va, jo šau ša na jau no ti ku si vi su lai ku, bet gan par to, ka Krie vi ja bi ja no brie du si 
šim so lim gan eko no mis ki, gan po li tis ki, ka mēr Rie tu mu val stīs ir eko no mis kā krī ze. Krie
vi ja grib teikt sa vu vār du pa sau les po li ti kā, bet gan Irā kas, gan Ko so vas, gan Po li jas un 
Če hi jas jau tā ju mā, kur NA TO vē las iz vie tot sa vas pret gai sa aiz sar dzī bas sis tē mas, krie viem 
“liek sē dēt pie ra tiem”.

– BetkāGruzijanepamanīja,kataipierobežasstāvvairākaskrievudivīzijas?
 – Pa ma nī ja, bet ne ti cē ja, ka Krie vi ja uz bruks – do mā ja, ka ti kai bai da, re āls karš ne sāk

sies. Tur klāt Gru zi ja rē ķi nā jās: ja nu to mēr uz bru kums sāk sies, tad caur Ab hā zi ju, pie ku ras 
arī at ra dās gru zī nu la bā kās vie nī bas.

–CiktadlielairGruzijasarmija?
 – Ap 9000 cil vē ku – ka ra vī ru.
–Tikmaz?!
– Jā, ja ne skai ta re zer vis tus un ze mes sar gus.
– VaiGruzijaikākalnuzemeicīņāpretKrievijunebijaiespējamsizmantotdabiskos
šķēršļus?
– Pēc ma nas dzi ļas pār lie cī bas Gru zi jai bi ja ie spē jams ka rot ne ma zāk kā Če če ni jai, kur 

ka ri vil kās un vil kās. Cik es sa pro tu, gru zī niem ne bi ja iz strā dāts un uz tre nēts valsts aiz sar
dzī bas ope ra tī vais plāns, kam bi ja jā pa redz, kas kat rā kon krē tā si tu āci ja bi ja da rāms kat rai 
vie nī bai. Gru zi ja ne bi ja ga ta va Krie vi jas in vā zi jai. Ot ra gru zī nu kļū da bi ja pa dom ju lai ka 
ra di o sis tē mu iz man to ša na: krie vi šīs sis tē mas no slā pē ja, un gru zī niem ra dās pro blē mas gan ar 
pret gai sa aiz sar dzī bas sis tē mu, gan ar vie nī bu sav star pē jiem sa ka riem. Bi ja si tu āci jas, kad 
vie nī bas sa zi nā jās ar ziņ ne šiem, jo jeb kā di sa ka ri pār stā ja dar bo ties. Krie vi jas ar mi ja bi ja 
jau ie priekš sa ga ta vo ju sies slā pēt ne ti kai ra dio elek tro nis kos un ra da ru, bet arī pa ras tos 
tele fo nu sa ka rus. Gru zi jas ar mi jā bi ja gan arī ASV Ha riss sa ka ru sta ci jas un cits mo derns ap
rī ko jums, bet jau tā jums ir, cik la bi vi ņi pra ta to iz man tot?

–Tasnozīmē,kakrievibijanopietnigatavojušiesšaioperācijai. 
– Tie ši tā.
–VaiGruzijasmilitāraispotenciālsvispārpieļāvaveiksmīguaizstāvēšanos?
– Ja ru nā par ka ra vī ru skai tu, tad, pro tams, abas ar mi jas ir grū ti sa lī dzi nāt, ta ču no 

tak tis kā un teh nis kā vie dok ļa ka ru va rē ja pār nest uz kal niem un kal nu ie le jām, kā to da rī ja 
Če če ni ja un ci tas kal nu val stis, ne ļaut pār vie to ties, spri dzi nāt un tam lī dzī gi. Gru zi jā jau 
ne kas tam lī dzīgs ne no ti ka. Cik es zi nu, Gru zi ja no bi jās šā di uz sākt ka rot, jo Krie vi ja pie
drau dē ja no gai sa iz nī ci nāt gal vas pil sē tu Tbi li si. 

–Jūspieņemat,kašādiKrievijasdraudibijareāli?
 – Zi not, ka Krie vi ja bom bar dē ja Groz ni ju, gru zī niem ne bi ja lie lu šau bu, ka bum bas var 

krist arī uz Tbi li si. Mans per so nī gais vie dok lis: jā, Tbi li si va rē ja tikt bom bar dē ta, ņe mot 
vē rā, ka Krie vi ja jau bi ja pār kā pu si vai rā kus starp tau tis kus li ku mus, tos tarp lie kot sa vai 

ar mi jai dzi ļi ie iet Gru zi jas te ri to ri jā.
–VaiKrievijaGruzijasteritorijāiegājaaraprēķinu,katurpaliksvaikabūsjāiziet?
– Krie vu ar mi ja pa liks Dien vid ose ti jā un Ab hā zi jā, ci tur Gru zi jā – nē. Par to lie ci na kaut 

vai tas, ka vai rā kās vie tās, kur bi ja krie vu ar mi ja, iz ņe mot Dien vid ose ti ju, ti kai sa spri dzi
nā ti til ti, ce ļi, ci ti in fra struk tū ras ob jek ti, lai ie dra gā tu Gru zi jas eko no mi ku. Tās pa šas 
“Is kan der” ra ķe tes ap šau dī ja naf tas va du. Ko pu mā jā teic, ka Gru zi ja no mi li tā rā vie dok ļa se vi 
pa rā dī ja slik ti, arī ame ri kā ņu un ci tu val stu mi li tā rie pa dom nie ki, kas bi ja Gru zi jā, jo vi
ņiem bi ja vis i da ti par Krie vi jas ar mi jas ak ti vi tā tēm pirms uz bru ku ma – mū su lai kos to ne var 
no slēpt. No kos mo sa viss re dzams kā uz del nas, iz lūk die nes ti strā dā, vis i zi na, ka pie ro be žas 
kon cen trē jas krie vu ka ra spēks un – tāds pār stei gums!

–Gruzīniembūtumazākkopārmest–daudzsliktāk,kaamerikāņibijanespējīgirīkoties.
– Skaidrs, ko Krie vi ja gri bē ja pa nākt, bet – ko ASV? Var būt tās ir kaut kā das po li

tis kās spē lī tes? Pie mē ram, šī ka ra re zul tāts nāk par la bu Bu ša par ti jas bied ram, re pub li
kā nim, bi ju ša jam virs nie kam Ma kei nam, ga ta vo jo ties pre zi den ta vē lē ša nām. Un vēl, man lie
kas, ka Gru zi jai ne bi ja pie tie ka mi kva li fi cē ti ār zem ju mi li tā rie pa dom nie ki. Kad sa vu laik, 
vēl pirms Lat vi jas ie stā ša nās NA TO, bi ju Lat vi jas ar mi jas štā ba priekš nieks, strā dā ju pie 
valsts aiz sar dzī bas kon cep ci jas un lū dzu ame ri kā ņiem kā du eks per tu, man at bil dē ja: ko jūs, 
pie mums ar šā diem jau tā ju miem strā dā ti kai ģe ne rā ļi, bet ne ce riet, ka pie jums uz Lat
vi ju brauks tik augst a ran ga virs nie ki, mēs jums va ram kā du ma jo ru aiz sū tīt. Bet ko var 
ame ri kā ņu ma jors? Var būt par kā du ie ro ci pa stās tīt. Un man ir aiz do mas, ka Gru zi jā strā dā 
tie ši šā di ame ri kā ņu “ma jo ri” un var būt kāds “pul kvež leit nants”, ku riem nav zi nā ša nu par 
aiz sar dzī bu valsts mē ro gā. Ka ra re zul tāts lie ci na, ka Gru zi jai ne bi ja kva li fi cē ta vai la
ba valsts aiz sar dzī bas plā na. Skaid ri ir zi nāms, ka cie tu ši ir ie dzī vo tā ji – gan gru zī ni, 
gan ose tī ni, gan ci tu tau tī bu pār stāv ji, kas tur dzī vo ja. Sav da bī gi ie gu vē ji ir kon flik tā 
ie sais tī tie po li ti ķi, gan Krie vi jas, do mā ju īs lai cī gi, gan jaun o vei do ju mu va dī tā ji, gan 
Gru zi jas pre zi dents, kas so lī ja vē lē ša nās at ri si nāt šo au to no mi ju jau tā ju mu. Ta gad ir ri
si nā jums – labs vai slikts, bet ir, un ie stā ša nās NA TO un ES nav at teik ta, bet, ie spē jams, 
ir re ālā ka ne kā bi ja ie priekš.

–Kādairjūsukāģenerāļamācībustundanošākara?
– Ka Lat vi ja pa rei zi rī ko jās, ie stā jo ties NA TO un ES. Ja Gru zi ja bū tu NA TO valsts, NA TO 

bū tu iz strā dāts Gru zi jas valsts aiz sar dzī bas plāns, kas no sa ka, kā du val stu kā das vie nī bas 
pie da lās aiz sar dzī bā un ko da ra pa ti valsts, kam ne pie cie ša ma aiz sar dzī ba. Pie mē ram, at tie cī bā 
uz Lat vi ju pie šā diem plā niem strā dā kopš 2003. ga da. Pro tams, šie plā ni ir sle pe ni.  

–Vaitasnozīmē,kapieLatvijasrobežasnevarpulcētiesiebrucējuvienības,cerot,ka
mēstonezināmvaiuztonereaģēsim?

 – Jā.
–Tasnozīmē,kaviņizina,kamēszinām.Untasirlabi.
– Jā, nu Ples ka vā at ro das de sant nie ku di vī zi ja, kas ik pa lai kam tre nē jas. Diez gan ātr i 

ie spē jams arī di vī zi jas no Mas ka vas ap ga ba la pār sviest uz Lat vi jas pie ro be žu. Vēl es gri bu 
pa teikt, ka šo brīd tiek iz strā dā ta arī jaun a NA TO mi li tā rā stra tē ģi ja, ko pre zen tēs nā ka mā 
ga da pa va sa rī. Ir skaidrs, kā NA TO dar bo jas, ja uz brūk vie nai šīs or ga ni zā ci jas val stij, bet 
ko NA TO da rīt, ja uz brūk NA TO sa dar bī bas val stīm vai vēl kā dām ci tām val stīm?

–KādanozīmeirzemessardzeiLatvijasvalstsaizsardzībā?
– Šo brīd – vai rāk po li tis ka. Ja no piet ni ru nā par ka ra lai ka un mi li tā ra jām re zer ves 

struk tū rām, tad tās ne var bal stīt uz brīv prā tī bas prin ci piem. Un punkts. Ja mēs pie tu
ra mies pie NA TO ko lek tī vās aiz sar dzī bas kon cep ci jas un tai ti cam, mums re zer vis ti, sa va 
aiz sar dzī bas kon cep ci ja nav va ja dzī ga. NA TO val stīs pa ras ti iz strā dā Valsts vai Na ci onā
lo mi li tā ro stra tē ģi ju. Ci ta lie ta ir mo bi li zā ci ja, ko pa redz li kums un ko var veikt, 
kad val stī tie šām ir no piet nas krī zes si tu āci ja. Cil vē ki var tikt ie sauk ti ka ra die nes tā 
un ga da lai kā sa ga ta vo ti ka ro ša nai. Pa stā vī ga re zer ves spē ku uz tu rē ša na la bā lī me nī kā, 
pie mē ram, Švei cē, pra sa mil zu re sur sus. Do mā ju, Lat vi jai šim no lū kam ne pie tik tu pat ar 
pus i no valsts bu dže ta.

Pie rak stī jis Ar tis Drē ziņš
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Raksts „Lat vi jas avī zei”
KASIRLABIUNKASIRSLIKTI

(Haotiskāpasaule) 

Ievads
Krie vi jas – Gru zi jas kon flikts ir iz gais mo jis mūs die nu pa sau les pro blē mas. Ta gad starp

tau tis kās or ga ni zā ci jas gan ANO, gan ES, gan NA TO ir spies tas ri si nāt pro blē mas, kas ra du šās 
sa ka rā ar šo kon flik tu. Mēs esam lie ci nie ki tam, ka starp tau tis ka jās at tie cī bās ir ie stā ju
sies krī ze, ka nav efek tī vu krī zes at ri si nā ša nas lī dzek ļu un nav at strā dā tas pro ce dū ras šā du 
krī žu ri si nā ša nā.

Cil vē ki da žā di sa prot jē dzie nus „Kas ir la bi un kas ir slik ti?” Tas ir pa sau les mē ro gā un 
tas ir starp re li ģi jām, bet ne sa pra ša nās ir gan starp re li ģi jām, gan starp val stīm, gan starp 
da žā dām par ti jām, sa bied ris ka jām gru pām, gan vien kār ši cil vē kiem, gan ģi me nē starp vī ru un 
sie vu, gan starp bēr niem, gan bēr niem un ve cā kiem.

Ru nā jot par mo rā les jau tā ju miem, es do mā ju, ka pa sau lē ir jā nāk Ein štei nam mo rā les jau
tā ju mos, lai pa pil di nā tu vai sa kār to tu kla sis kās Bī be les mo rā les prin ci pus un var būt tik tu 
iz vei do ta „re la ti vi tā tes te ori ja” mo rā les jau tā ju mos.

1.Situācija
It kā vis iem ir zi nāms fakts, ka Gru zi ja nak tī no 7. uz 8. augus tu ir bom bar dē ju si Dien vid

ose ti jas pil sē tu Čin va li. Gru zi jas uz bru ku ma dēļ gā ju ši bo jā gan Krie vi jas mie ra uz tu rē tā ji, 
gan ci vi lie ie dzī vo tā ji. Krie vi ja no sū tī ju si pa pild spē kus, lai aiz sar gā tu sa vus ka ra vī rus un 
ci vi los ie dzī vo tā jus. Krie vi ja sa vu ope rā ci ju ir no sau ku si par mie ra ie vie ša nas vai uz spie ša
nas ope rā ci ju, kas pēc vi ņas do mām pa redz iz nī ci nāt ag re so ra – Gru zi jas mi li tā ro po ten ci ālu.

Pirm kārt, dau dzi cil vē ki cen šas no skaid rot, kā un kas tad tur īs ti no ti ka pa stun dām vai 
pat pa mi nū tēm. Kas pir mais uz sā ka, kas, kur un cik no ga li nā ja cil vē ku, no jau ca mā ju utt. Es 
do mā ju, tas pa gai dām ir ne iz pil dāms uz de vums. 

Otr kārt, vai kāds at ce ras un pie min Pirm ā vai Ot rā pa sau les ka ra sāk ša nas for mā los ie mes
lus. Pie mē ram, ka po ļu vie nī ba, kas, kā vē lāk kļu va zi nāms, bi ja po ļu for mā pār ģēr bti vā cie
ši, uz bru ku si vā cu ro bež sar giem un tas it kā bi jis ie mesls Vā ci jas uz bru ku mam Po li jai. Vā ci ja 
pirms Ot rā pa sau les ka ra dek la rē ja, ka tā ne grib kaut ko ie ka rot vai val dīt par pa sau li, bet 
ti kai ap vie not vā cie šus, ku ri dzī vo da žā dās val stīs. 

Treš kārt, var jau mē ģi nāt kaut vai da ļē ji sa prast, kas tad tur no ti ka. In for mā ci ja, kas 
ir pie eja ma tele vī zi jā un in ter ne tā, ļo ti kra si at šķi ras. Tad jau ir jā ska ta lai ka pe ri ods 
vis maz no augus ta mē ne ša sā ku ma.

1. augusts – 6 Gru zi jas po li cis ti tiek ie vai no ti, eks plo dē jot di vām mī nām.
2. augusts – no Dien vid ose ti jas, kur at ro das Krie vi jas mie ra uz tu rē tā ji, tiek šauts ar 

liel ga ba liem pa Gru zi jas te ri to ri ju – 6 ci vil ie dzī vo tā ji un viens Gru zi jas po li cists ie vai nots.
3.augusts – plkst. 12.00 se pa rā tis tu val dī ba eva ku ē vai rāk ne kā 500 cil vē ku. Plkst. 13.00 

Dien vid ose ti jas val dī ba iz slu di na mo bi li zā ci ju.
4. un 5.augus tā re gu lā ri tiek ap šau dī ti gru zī nu cie ma ti. Gru zī nu tak ti ka bi ja at bil dēt uz 

se pa rā tis tu ugu ni ar lie lā ku ugu ni vai vis pār ne at bil dēt. Se pa rā tis ti kā du lai ku vei ca ap šau
di, un tad to pār trau ca. Ta gad si tu āci ja bi ja mai nī ju sies, jo se pa rā tis ti ugu ni ne pār trau ca. 

Tā dēļ 5. vai 6.augus tā pir mo rei zi Gru zi jas valsts mi nistrs Te mu ri Ja ko baš vi li at brauc uz 
Čin va li,, lai tik tos ar se pa rā tis tu pre zi den tu Ko ko itu un ri si nā tu jau tā ju mu par uguns pār
trauk ša nu. Ko ko ita iz vai rī jās no tik ša nās un sa ru nas ne no ti ka. 

7.augus tā Gru zi jas valsts mi nistrs Ja ko baš vi li brauc uz Čin va li ot ro rei zi un aici na sev līdz i 
Krie vi jas vēst nie ku Po po vu, kam pa ce ļam it kā ma šī nai plīst rie pa, vē lāk arī re zer ves rie pa it 
kā plīst, un viņš uz sa ru nām ne ie ro das. Gru zi jas mi nistrs at kal ne var sa tikt Ko ko itu un sa ru nā jās 
ti kai ar Krie vi jas mie ra uz tu rē tā ju kon tin gen ta ko man die ri, kas pa sa ka, ka Ko ko ita ir ne kon tro lē
jams, un viņš ne va rot vi ņu at rast un ap stā di nāt gru zī nu cie ma tu ap šau di. Gru zi jas mi nistrs jau tā, 
ko da rīt, Krie vi jas ko man die ris Ku lah me tovs ie sa ka pār traukt Gru zi jai ugu ni vien pu sē ji. 

Cik es at ce ros, tad se ko ja Gru zi jas pre zi den ta pa zi ņo jums par vien pu sē ju uguns pār trauk ša
nu. Tad ir da žā das zi ņas, un vie na no tām, ka plkst. 23.30 100 vai 150 Krie vi jas bru ņu ma šī nas 
pie nāk pie Ro kas tu ne ļa, kas ved no Krie vi jas uz Gru zi ju, un tad jau it kā Gru zi jas pre zi dents 
bi ja spiests dot ko man du iz nī ci nāt šo uz brū ko šo Krie vi jas ko lo nu.

Mi li tā ra jiem eks per tiem ir sa pro tams, ka tik lie lus bru ņo tos spē kus ne var sa vākt un iz
vērst tik īsā lai kā. Skaidrs ir, ka kon flik tam jau ie priekš ga ta vo jās, gan vei cot mi li tā rās 

mā cī bas, gan iz vēr šot štā bus, gan re mon tē jot dzelz ce ļu, gan vei cot pret Gru zi ju pro pa gan du 
ma su me di jos – slik tas Gru zi jas pre ces (vī ni, mi ne rāl ūdens utt.), Gru zi jas pil so ņu uz skai te 
Krie vi jā un da ļē ja iz rai dī ša na no valsts un ci ti pa sā ku mi.

Var jau mē ģi nāt ana li zēt vi su pie eja mo in for mā ci ju, bet lie lā kā da ļa in for mā ci jas ir ne
pa tie sa. Pie mē ram, Čin va li tiek iz pla tī tas bau mas par gru zī nu ne cil vē cis ko uz ve dī bu: bēr nu 
no ga li nā ša nu un sie vie šu iz va ro ša nu, un tam lī dzī gi, bet kad ko res pon den te mē ģi nā ja no skaid
rot, kurš pats to ir re dzē jis, tad tā du ne at ra da, jo vis i ir ti kai dzir dē ju ši. Tā ro das mī ti 
un iz pla tās bau mas.

Ša jos no ti ku mos pie da lī jās daudz cil vē ku, un īs te nī ba ar lai ku tiks no skaid ro ta. Krie vi jas 
TV rā dī ja, kā uz kon flik ta zo nu tiek no sū tī ti iz mek lē tā ji, lai vāk tu pie rā dī ju mus Gru zi jas 
ge no cī dam pret ci vi la jiem ie dzī vo tā jiem Dien vid ose ti jā. 

Kā di būs tie pie rā dī ju mi, kat ram ir skaidrs. Vi ņi pil dīs du bul to uz de vu mu – vāks pie rā
dī ju mus par Gru zi jas ag re si ju un lik vi dēs pie rā dī ju mus par Krie vi jas „kļū dām”. Ar lai ku pa
tie sī ba no skaid ro sies.

Viens in te re sants pie mērs da ļē ji ša jā sa ka rā. Mēs vis i at ce ra mies če če nu ko man die ri Ba
sa je vu, kas it kā ie bru ka Da ges tā nā un pie tei ca ka ru Krie vi jai. Es kād reiz ne sa pra tu, kā var 
tik muļ ķī gi rī ko ties. Ta gad uz zi nā ju, ar lie lu tais nī bas var bū tī bu, ka Krie vi ja vi ņu iz pro vo
cē ja uz to. Di vus Da ges tā nas cie mus, kas gri bē ja būt ne at ka rī gi sa vos lē mu mos, Krie vi ja no lē
ma iz nī ci nāt. Tad vi ņi lū dza Če če ni jai pa lī dzī bu. Če če ni jas pre zi dents ne gri bē ja ie jauk ties, 
bet Ba sa jevs de vās pa lī dzēt un re āli no kļu va la ma tās, jo tas bi ja pār gal vīgs un bez jē dzīgs 
gā jiens, bet tas ir Kau kāzs, un vi ņi do mā lai kam sa vā dāk, jo – kas ir la bi un kas ir slik ti 
– šie jē dzie ni var at šķir ties lat vie šiem un če če niem vai gru zī niem. Tā no Ba sa je va iz vei do ja 
un viņš arī kļu va par te ro ris tu mū su vai Rie tu mu iz prat nē.

2.Konfliktaiemesli
Kā di tad ir kon flik ta pa tie sie ie mes li? Krie vi ja pa rā dī ja pa sau lei, ka tā ir ga ta va ne ie

vē rot kaut kā dus sa vas am bī ci jas ie ro be žo ju šos starp tau tis kos li ku mus, ka tai ir spēks, vēl me, 
un ie spē jams, re sur si, lai tā da rī tu.

Pie mē ram, Ķī na tā ne da ra – ska ļi ne no so da ne ASV, ne Krie vi ju, ne arī Gru zi ju. Krie vi ja ir 
vie nī gā it kā no piet nā valsts, kas at klā ti ir uz sā ku si kon fron tā ci ju ar ASV. Vai to šī valsts iz
da rī ja Dien vid ose ti jas vai Ab hā zi jas dēļ? Nē. Tas bi ja ie mesls, ja ne bū tu šī ie mes la, at ras tu ci tu.

Krie vi jā jau dau dzus ga dus ir pret ame ri kā ņiem un NA TO vēr sta pro pa gan da. Krie vi jas ie dzī vo
tā jiem kat ru die nu tiek stās tīts, kāds ļau nums ir ame ri kā ņi un NA TO. Min he nē Pu tins diez gan at
klā ti pa tei ca arī sa vas do mas gan par NA TO pa pla ši nā ša nos, gan par Uk rai nas vēl mi ie stā ties NA TO.

Par kon flik ta ie mes lu starp Krie vi ju un Rie tu miem ir vis a Krie vi jas fi lo zo fi ja un vēs tu
re. Iemeslsirfaktā,kaKrievijanevaratrastsavuvietuEiropā,betEiropanezina,kātai
rīkotiesunsadarbotiesarKrieviju.

Dos to jev skim ir tei ciens „krie vu zē ni”. Krie vi ja ir valsts – pus au dzis, kā tei ca Ma ja kov
skis. Tā ir valsts, kas iz jūt sa vu se viš ķu mu, at se viš ķu mu, at da lī tu no Rie tu miem, ku ra sa prot, 
ka, lai kļū tu tā da kā Rie tu mi, tai nāk sies iet aiz Rie tu miem as tē – teh no lo ģi ju, kul tū ras, 
po li tis ka jās jo mās – ga du des mi tiem, un nav teikts, ka Rie tu mu stan dar tus Krie vi ja kād reiz 
sa sniegs. Hruš čo va lai kos Ko mu nis tis kā par ti ja pa slu di nā ja, ka ”no ķer sim” ASV, ka nā ka mā pa
au dze dzī vos ko mu nis mā, un vis i zi na kāds bi ja iz nā kums.

Ta gad Krie vi jai ro das mil zī ga vēl me ap steigt un būt priekš ā, lauzt spē les no tei ku mus un, 
ne gai dot des mit ga des, ”mest iz ai ci nā ju ma cim du” un iz rā dī ties priekš ā. Tā ir mū žī gā Krie vi
jas pro blē ma, bet vien lai cī gi tā ir arī Rie tu mu pro blē ma, kas ne zi na ko da rīt ša jā si tu āci jā.

Pie mē ram, 90. ga du sā ku mā Krie vi ja bi ja ga ta va ru nāt par ie stā ša nos NA TO, bet tam ne bi ja 
ga ta vas NA TO val stis. Ta gad, pē dē jos ga dus, kad strau ji auga naf tas ce na un Krie vi ja no stip
ri nā jās eko no mis ki, kad Rie tu mos un ASV sā kās eko no mis kās pro blē mas, Krie vi ja sa ju ta se vi kā 
ļo ti stip ru, augo šu un va re nu. 

Krie vi jā ti ka un tiek pār spī lē ti gan Krie vi jas pa nā ku mi, gan Rie tu mu eko no mis kā krī ze, un 
tas ra dī ja gan Krie vi jas ie dzī vo tā jos un Krie vi jas eli tē, gan Krie vi jas va dī bā ne ap mie ri nā
tī bu ar sa vu vie tu gan po li tis ka jā, gan eko no mis ka jā jo mā pa sau lē.

Pa pil dus no ti ku mi Irā kā, Ko so vas ne at ka rī ba, pret ra ķe šu sis tē mas iz vēr ša na Če hi jā un Po
li jā un, bei dzot, NA TO pa pla ši nā ša nās, kad Krie vi ja cen šas bez pa nā ku miem pro tes tēt un ie
bilst. Tās pre zi den tam uz sit uz ple ca un sa ka – ”labs zēns”, bet Rie tu mi rī ko jās at bil sto ši 
sa vām in te re sēm un daudz ne klau sās uz Krie vi jas ie bil du miem. 

Es do mā ju, tie ir gal ve nie kon flik ta ie mes li. Pa pil dus ir jau arī iek šē jie ie mes li, bet 
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bie ži tie ir sais tī ti ar ār ējiem. Daž reiz ir tī ri sub jek tī vi ie mes li, pie mē ram, Krie vi jas 
va dī bai ļo ti per so nī gi ne pa tīk Gru zi jas pre zi dents. Es do mā ju, daž reiz ma za augu ma cil vē kiem 
ne pa tīk lie la augu ma cil vē ki, jo vi ņi vi zu āli zau dē lie lā augu ma cil vē kiem. Bet Krie vi ja ne
pa re dzē ja šī kon flik ta se kas.

3.Konfliktasekas
Ja Krie vi ja ap stā tos pie Die vi do se ti jas ro be žas, tad bū tu de mon strē ju si sa vu mēr ķi aiz

stā vēt mie ru ša jā re ģi onā. Pār ejot Die vi do se ti jas ro be žu, Krie vi ja gu va mi li tā ro uz va ru, bet 
zau dē ja mo rā li, bet at zīs tot Dien vid ose ti jas un Ab hā zi jas ne at ka rī bu, Krie vi ja cie ta dip lo
mā tis ku zau dē ju mu, un tā Krie vi jai ir ka tas tro fa. Krie vi ja gan bi ja spies ta at zīt Dien vid ose
ti jas un Ab hā zi jas ne at ka rī bu pēc ie bru ku ma Gru zi jā, jo ci tā di tā ne sa snieg tu sa vus mēr ķus. 
Ta gad tā lāk Krie vi jai nāk sies ie kļaut šos re ģi onus sa vā sa stā vā.

Ir zi nāms tei ciens – pa sa ki, kas ir ta vi drau gi, un es pa teik šu, kas esi tu. Ja Krie vi
ju at bal sta un par val stīm at zīst Gru zi jas se pa rā tis tus Ha mazs, Haz bu la vai Sī ri ja, tad jau 
Krie vi jai bū tu la bāk pa sau les acīs, ka vi ņi klu sē tu par Krie vi jas at bal stu. Pat Balt krie vi ja 
ne stei dzās ofi ci āli pa zi ņot par sa vu at bal stu Krie vi jai. Ro das jau tā jums: „Kas tad ir Krie
vi jas drau gi, do mu bied ri?”

Krie vi jai ir „kon fek te” – ener go re sur si un da žā das ci tas iz ej vie las, kas tik ļo ti ne pie
cie ša mas dau dzām val stīm, bet, ne rau go ties uz to, Krie vi jas at bal stī tā ju rin da nav tik ga ra 
vai tā du nav vis pār.

Krie vi ja diez gan ne kau nī gi pa zi ņo, ka ne no kā ne bai dās. Krie vi ju sa gai da dau dzas pro blē
mas gan ar tās vei do ta jām val stīm Dien vid ose ti ju un Ab hā zi ju, kur pēc Krie vi jas zi ņām lie lā kā 
ir da ļa Krie vi jas pil so ņu, gan ar ES un NA TO. 

Pie mē ram, Dien vid ose ti ja un Ab hā zi ja lūdz tās pie vie not Krie vi jai, jo sa dar bo ties un dar
bo ties starp tau tis ka jā vi dē šīm val stīm ir pro blē mas, kur tās nav at zī tas. Krie vi jai grū ti 
at teikt, jo to pra sa pil so ņi. Ša jā si tu āci jā – kā Krie vi ja iz ska tī sies pa sau les acīs?

Eko no mis ki it kā Krie vi ja var iz tikt ar sa viem ener go re sur siem – ja ne pirks Rie tu mi, tad 
pirks Aus tru mi, gal ve no kārt Ķī na. Ti kai jā at ce ras, ka Krie vi jai pat ar ener go re sur siem ir ti
kai 2% no pa sau les kop pro duk ta, sa vu kārt ASV – 20% un ES – 25% vai Rie tu miem ko pā – 45%. Tas 
no zī mē, ka eko no mi kā Rie tu mi, sa lī dzi not ar Krie vi ju, ir lī dzī gi kā mi li tā ra jā jo mā Krie vi ja 
ar Gru zi ju.

Va jag vēl at ce rē ties, ka Krie vi jas fir mām Rie tum val stu ban kās paš laik ir kre dī ti ap tu ve ni 
par 500 mil jar diem do lā ru, un Krie vi jas kom pā ni jām tu vā ka jā lai kā 100 mil jar di ir jā at dod, un 
tās ir lū gu šas pa ga ri nāt kre dī ta ter mi ņus.

Krie vi ja ru nā ja par jaun ām un mo der nām teh no lo ģi jām, ku ras iz strā dāt un ie viest vie nai 
val stij ir pro ble mā tis ki. Ir dau dzas jo mas, ku ru at tīs tī ba bal stās uz pa sau les glo ba li zā ci jas 
ten den cēm. Mūs die nās ne vie na valsts ne var veik smī gi at tīs tī ties bez sa ka riem ar ci tām val stīm 
da žā dās jo mās.

Ja Krie vi ja at tais no Dien vid ose ti jas un Ab hā zi jas ne at ka rī bas at zī ša nas ne pie cie ša mī bu ar 
ne ie spē ja mī bu šo re ģi onu ie dzī vo tā jiem dzī vot Gru zi jas sa stā vā, ir di vi pie mē ri, kas lie ci na 
pre tē jo. Pir mais pie mērs, Če če ni jas re pub li ka ir Krie vi jas sa stā vā, un es do mā ju, Ič ke ri jas 
re pub li kas ie dzī vo tā ji de viņ des mi to ga du sā ku mā ne do mā ja būt Krie vi jas sa stā vā. Ot rais pie
mērs, ta gad Ka za ņā no tiek kon cer ti, ku rus or ga ni zē ja Ma ka re vičs, un kur uz stā jās Gru zi jas – 
Ose ti jas du ets, kas no dzie dā ja dzies mu „Pa sau les vei do ša na” tri jās va lo dās: gru zī nu, ose tī nu 
un an gļu, tur mu zi cē ja arī Krie vi jas un ASV mu zi kan ti. Ma nu prāt, vis i var pie krist, ka tas 
ir la bi. 

Secinājumi
1. Nav efek tī vu starp tau tis ku or ga ni zā ci ju tā du krī žu at ri si nā ša nai, jo ANO Dro šī bas pa

do me ne var pie ņemt lē mu mu, kas ne pa tīk kā dai no Dro šī bas pa do mes lo cek lēm.
2. NA TO ir uz sā ku si sa vas jaun ās stra tē ģi jas iz strā di, ku ras gal ve nos prin ci pus plā nots 

pa zi ņot 2009. ga dā NA TO Augst lī me ņa tik ša nās rei zē, kas vel tī ta NA TO seš des mit ga dei. Ta gad 
arī NA TO nav tik vie no ta sa vos lē mu mos, un ir at klāts jau tā jums par NA TO nā kot ni, par NA TO 
vie tu pa sau les dro šī bas sis tē mā.

3. ES ir pro blē mas ar sa vu kon sti tū ci ju par dar bī bu krī zes si tu āci jās. Nav iz strā dā tas un 
ap ro bē tas pro ce dū ras ES rī cī bai lī dzī gās krī zes si tu āci jās.

4. Krie vi ja ar ār lie tu mi nis tru Ser ge ju Lav ro vu ir iz tei ku si vie dok li, ka jā vei do Eiro
pas dro šī bas sis tē ma. Krie vi jas pre zi dents ir no sau cis pie cus Krie vi jas ār po li ti kas bal stus: 

pirm kārt, starp tau tis kās tie sī bas, otr kārt, pa sau lei ir jā būt daudz po lā rai, treš kārt, Krie
vi ja ne grib kon fron tā ci jas un izo lā ci jas, ce tur tkārt, sa vu pil so ņu aiz sar dzī ba, lai kur vi ņi 
at ras tos, piekt kārt, Krie vi jai ir sa vu in ter ešu re ģi oni.

vie lai cī gi cen tos rak stīt arī par Na a pro blē mām – pie mē ram, žur nā lam Ka dets sa ga ta vo ju rak
stu „Mi li tā rā iz glī tī ba un zi nāt ne.” Ša jā rak stā iz ska tī ju mi li tā rās iz glī tī bas un zi nāt nes jau tā ju mu – gan 
to kop sa ka rī bas, gan at šķi rī go.

Sa ska ņā ar Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku ma 12.2. pan tu un NA A Sa tver smi NA A pa mat uz de vums 
ir sa ga ta vot pro fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo un mi li tā ro spe ci ālis tu sa stā vu Lat vi jas valsts aiz sar dzī
bai, at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni – or ga ni zēt un veikt pē tī ju mus valsts aiz sar dzī bas un dro šī bas jo mā.

Lat vi jas Zi nāt ņu aka dē mi jas Zi nāt ņu re ģis trā ar Mi nis tru ka bi ne ta lē mu mu ir ie kļau ta arī mi li tā rā 
zi nāt ne, kas Lat vi jā dod ie spē ju vei dot gan ba ka lau ra, gan ma ģis tra, gan dok to ra stu di ju prog ram mas 
mi li tā ra jā zi nāt nē, un NA A līdz ar to kļūt par mūs die nī gu augst sko lu.

Kat ru ga du no tiek Bal ti jas jū ras val stu mi li tā ro aka dē mi ju rek to ru, pa snie dzē ju un ka de tu kon fe
ren ce, ku rā tiek iz ska tī ti un sa ska ņo ti ar mi li tā ro iz glī tī bu sais tī tie jau tā ju mi. Daž reiz no tiek se mi nā ri 
un kon fe ren ces par mi li tā rās iz glī tī bas jau tā ju miem Bal ti jas val stu Aiz sar dzī bas ko le džā. 

Kā pa mat do ma ša jās kon fe ren cēs ti ka pie ņem ta un at bal stī ta at zi ņa, ka mi li tā rā iz glī tī ba nav un 
ne var būt at rau ta no ko pē jās iz glī tī bas sis tē mas. Mi li tā ra jai iz glī tī bai ir jā būt pil nī bā in teg rē tai vis pā rē jā 
iz glī tī bas sis tē mā, tai jā at bilst gan kat rā val stī no teik ta jiem aka dē mis ka jiem stan dar tiem, gan šo val stu 
pa rak stī to starp tau tis ko vie no ša nos pra sī bām (Bo lo ņas dek la rā ci ja). Lai gan mi li tā rais die nests ir spe
ci fisks, kas pār sva rā ra da iek šē jas pret ru nas pil nī gai iz glī tī bas stan dar tu at bil stī bai, var un ir jā sa ska ņo 
šīs abas jo mas – pro fe si onā lā (mi li tā rā) un aka dē mis kā (vis pā rē jā) – un jā pa nāk to sav star pē jā sa vie
to ja mī ba un stan dar tu pil nī ga at bil stī ba.

Se mi nā rā Tar tu 2004. ga da mai jā ti ka no rā dīts, ka ir vai rā kas pret ru nas vai trau cē jo ši fak to ri pro
fe si onā lās (mi li tā rās) iz glī tī bas jo mā. Gal ve nās no tām ir ne sa ska ņo tas pro por ci jas:

1) stu di ju sa tu rā (tas vai rāk ori en tēts uz mi li tā ro ap mā cī bu, ne vis mi li tā ro iz glī tī bu);
2) aka dē mis kā per so nā la kva li tā tē (daudz vai rāk ir prak ti ķu ti kai ar per so nī go die nes ta pie re dzi, 

bet ne pie tie ka mu aka dē mis ko iz glī tī bu);
3) iz glī tī bas un die nes ta sa vie to ja mī bā (mi li tā rais die nests ka ra vī riem arī stu di ju lai kā tiek uz ska

tīts par sva rī gā ku ne kā iz glī to ša nās darbs; nav sa ba lan sē ti jē dzie ni “stu dents” un “ka ra vīrs”);
4) nor ma tī vo ak tu pie mē ro ša nā (mi li tā rās sfē ras nor ma tī vie ak ti ne pa ma to ti tiek uz ska tī ti par 

sva rī gā kiem ne kā iz glī tī bas jo mu reg la men tē jo šie).
Vai rāk un pil nī gāk in teg rē jo ties da žā dās starp tau tis ka jās or ga ni zā ci jās un ali an sēs (NA TO, ES), 

jā pa nāk, lai vis as da līb val stis iz man to tu sav star pē ji sa vie to ja mus pa mat prin ci pus un kri tē ri jus iz glī tī bas 
jo mā.

Stu di ju veids un me to di ka ir kat ras valsts iek šē ja lie ta, to ties pa mat struk tū rai (Bo lo ņas dek la rā ci jā 
mi nē tā iz glī tī bas hie rar hi ja: ba ka laurs – ma ģistrs – dok tors) jā būt at bil sto šai. 

NA A 2008. ga dā ir pār ak re di tē ju si Ko man dē jo šā sa stā va virs nie ku stu di ju prog ram mu un ie snie
gu si IZM li cen cē ša nai Mi li tā rās va dī bas ba ka lau ra prog ram mu spe ci ali zā ci jā: Sau sze mes spē ku (SZS), 
Gai sa spē ku (GS) un di vas Jū ras spē ku (JS). NA A vei do in teg rē tas ba ka lau ra prog ram mas (BP) ko pā 
ar Rī gas Teh nis ko uni ver si tā ti (RTU), Jū ras aka dē mi ju (JA), un nā kot nē tiks vei do tas ko pē jas prog
ram mas arī ar ci tām Lat vi jas augst sko lām. Ir plā nots iz strā dāt un ie viest Mi li tā rās va dī bas ma ģis tra 
prog ram mu (MP) un at klāt arī dok to ran tū ru mi li tā rās zi nāt nes jo mā.

NA A gal ve nā pro blē ma ir no kom plek tēt aka dē mis kos ama tus ar at bil sto šu aka dē mis ko per so nā lu. 
Pirm kārt, Lat vi jā ir ne liels skaits ak tī vā un re zer ves die nes ta ka ra vī ru ar aka dē mis ko iz glī tī bu mi li tā
ra jā jo mā. Otr kārt, NBS nav ie vies tas pie mak sas par aka dē mis ka jiem un zi nāt nis ka jiem grā diem, kas 
ie in te re sē tu NBS per so nā lu tur pi nāt iz glī tī bu un ie gūt ma ģis tra un dok to ra grā dus. NA A Se nāts ir ak
cep tē jis šā du pie mak su pro jek tu, un tas ie sniegts iz ska tī ša nai NBS va dī bai.

NA A zi nāt nis kās dar bī bas no dro ši nā ša nai ir iz vei dots Aiz sar dzī bas zi nāt ņu pēt nie cī bas centrs 
(AZPC). AZPC gal ve nais uz de vums ir Aiz sar dzī bas mi nis tri jas, NBS un NA A in te re sēs or ga ni zēt un 
veikt pē tī ju mus valsts dro šī bas un aiz sar dzī bas jo mā. AZPC (to laik – AZC) ir di bi nāts 1992. ga dā, 
pē tī ju mi ir gu vu ši NA TO at bal stu un fi nan sē ju mu (di vas NA TO prē mi jas), dar bi nie ki ir sa ņē mu ši Lat
vi jas Zi nāt ņu aka dē mi jas god al gas. 
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Pē tī ju mu vir zie ni: pirm kārt, stra tē ģis kais lī me nis vai te orē tis kās tē mas, kas mek lē at bil des uz NBS 
iz vei des un at tīs tī bas kon cep tu āliem jau tā ju miem. Otr kārt, prak tis kās tē mas, kas ir ak tu ālas struk tūr
vie nī bu ik die nas dar bā. Treš kārt, zi nāt nis ko ino vā ci ju tē mas, kas pre ten dē uz iz gud ro ju miem vai pat 
zi nāt nis kiem at klā ju miem, kas va rē tu tikt pre zen tē tas NA TO RTO un dot prak tis ku ie gu vu mu NBS 
tā lā ka jā nā kot nē.

2008. ga dā NA TO Trans for mā ci jas štā ba (ACT) va dī bā or ga ni zē vai rā kus se mi nā rus, lai no teik tu 
pa sau les at tīs tī bas kom plek so nā kot ni –2030 (Mul tip le Fu tu res –2030) un NA TO vie tu pa sau les dro
šī bas sis tē mā. AZPC pār stāv ji ak tī vi pie da lās ša jā dar bā, pār stā vot Lat vi jas NBS gan NA TO trans for
mā ci jas va dī tā ju, gan na ci onā lo pa dom nie ku dar ba sa nāk smēs. 2008. ga da no vem brī AZPC or ga ni zē 
kon fe ren ci par šiem jau tā ju miem.

Par Pro fe so ru un eks per tu gru pas iz vei di. NA A, li cen cē jot ba ka lau ra, ma ģis tra un nā kot nē arī 
dok to ra stu di ju prog ram mas, jā vei do Mi li tā rās zi nāt nes pro fe so ru pa do me, bet vis pirms Pro fe so ru 
gru pa. Augst sko lu li ku ma 20. pan ta „Augst sko las struk tūr vie nī bas” 3. da ļā no teikts:

„(3) Iz glī tī bas un zi nāt nis kā dar ba veik ša nai augst sko las var vei dot struk tūr vie nī bas — ka ted ras, 
pro fe so ru gru pas, fa kul tā tes (no da ļas), zi nāt nis kās un mā cī bu la bo ra to ri jas, in sti tū tus u.c. Or ga ni za to ris
kā, saim nie cis kā un ap kal po jo šā dar ba veik ša nai augst sko lai ir tie sī bas vei dot arī ci tas struk tūr vie nī bas. 
Augst sko las struk tūr vie nī bām nav ju ri dis kās per so nas sta tu sa.”

Tā tad augst sko lām ir tie sī bas vei dot pro fe so ru gru pas, un šo struk tūr vie nī bu vei do ša nas kār tī bu 
no sa ka at tie cī gā mā cī bu lī me ņa ie stā de, jo jau tā jums ar šo li ku mu tiek no dots tās iek šē jā kom pe ten cē. 

NA A Sa tver smē ne tiek at se viš ķi re gu lēts jau tā jums par pro fe so ru gru pu vei do ša nu. Ta jā no teikts, 
ka par struk tūr vie nī bu vei do ša nu lemj Se nāts. Sa tver smē nav no rā dī ju mu, ka ka ted ras ir vie nī gās 
struk tūr vie nī bas, līdz ar to Sa tver smes 17. pants ne iz slēdz ie spē ju vei dot ci tas struk tūr vie nī bas. Tas 
no rā da, ka Se nā tam ir tie sī bas iz lemt šā dus jau tā ju mus.

Ar Lat vi jas NA A Se nā ta 2008. ga da 8. mai ja sē des lē mu mu Nr.5/2008 pro fe so ru ama tos uz se šiem 
ga diem ti ka ie vē lē ti trīs cil vē ki. Tas ļau tu nā kot nē vei dot NA A mi li tā rās zi nāt nes pro fe so ru pa do mi, jo 
ci tās Lat vi jas augst sko lās nav pro fe so ru ša jā no za rē. NA A pa gai dām var iz vei dot Pro fe so ru gru pu, bet 
No za res pro fe so ru pa do mi var vei dot ti kai tad, ja ir ne ma zāk kā pie ci at bil sto ši Augst sko lu li ku ma 33. 
pan ta no tei ku miem ie vē lē ti augst sko las at tie cī gās no za res vai apakš no za res pro fe so ri. 

Zi nāt nis kā in sti tū ci ja. At bil sto ši Zi nāt nis kās dar bī bas li ku ma 16. pan tam Lat vi jas Zi nāt nes pa do
mes kom pe ten cē ie tilps zi nāt nis ka jai dar bī bai pie šķir to valsts bu dže ta lī dzek ļu sa da le Mi nis tru ka bi
ne ta no teik ta jā kār tī bā un to iz man to ša nas uz rau dzī ba, kā arī at zi nu mu snieg ša na par pie šķir to valsts 
bu dže ta lī dzek ļu iz lie to ju ma zi nāt nis ko liet de rī bu.

Uz valsts bu dže ta lī dzek ļiem zi nāt nis ka jai dar bī bai var pre ten dēt ti kai zi nāt nis kās in sti tū ci jas, ku
ras ir re ģis trē tas Zi nāt nis ko in sti tū ci ju re ģis trā. Zi nāt nis ka jā in sti tū ci jā jā būt vis maz pie cām per so nām 
ar dok to ra zi nāt nis ko grā du in sti tū ci jas dar bī bai at bil sto ša jā pē tī ju mu vir zie nā. Tā ir no teikts Zi nāt
nis kas dar bī bas li ku mā. Te orē tis ki par zi nāt nis ko in sti tū ci ju var kļūt gan LNA A ko pu mā, gan at se viš ķi 
AZPC.

Zi nāt nis kās dar bī bas li ku ma 28. (3) pants: „Lai zi nāt nis ko in sti tū ci ju re ģis trā re ģis trē tu augst sko lu, 
tai jā at bilst šā diem kri tē ri jiem: 1) augst sko la ir ak re di tē ta, un ta jā vis maz pus ei no ie vē lē tā aka dē mis kā 
per so nā la ir dok to ra zi nāt nis kais grāds; augst sko la īs te no vis maz vie nu ak re di tē tu dok to ra stu di ju prog
ramm/../”. Tas no zī mē, ka NA A ko pu mā pa gai dām ne var ie gūt zi nāt nis kās in sti tū ci jas sta tu su.

AZPC var pre ten dēt uz zi nāt nis kās in sti tū ci jas sta tu su. Zi nāt nis kās dar bī bas li ku ma 28. (2) punkts: 
„Lai Zi nāt nis ko in sti tū ci ju re ģis trā re ģis trē tu zi nāt nis ko in sti tū tu, tam jā at bilst šā diem kri tē ri jiem: 1) zi
nāt nis ka jā in sti tū tā aka dē mis ka jos ama tos ir ie vē lē tas vis maz pie cas per so nas ar dok to ra grā du; 2) zi
nāt nis kā in sti tū ta dar bī bas jo mai at bil sto ša jā zi nāt nes no za rē vis maz 10% no in sti tū ta zi nāt nis ka jiem 
dar bi nie kiem ir dok to ra zi nāt nis kais grāds; 3) zi nāt nis kā in sti tū ta val dī ju mā vai lie to ša nā ir tel pas; 4) 
zi nāt nis kā in sti tū ta zi nāt nie ki pub li cē zi nāt nis kos rak stus vai pa ten tē iz gud ro ju mus, vai iz strā dā teh no
lo ģi jas; 5) zi nāt nis ka jam in sti tū tam ir starp tau tis ka sa dar bī ba zi nāt nes jo mā.”

At bil sto ši Zi nāt nis kās dar bī bas li ku ma 1.(7) pants no sa ka: „zi nāt nis kās in sti tū ci jas — zi nāt nis kie 
in sti tū ti, augst sko las, ko mer csa bied rī bas, kā arī ci tas in sti tū ci jas, ku ru sta tū tos, no li ku mā vai sa tver smē 
ir pa re dzē ta zi nāt nis kā dar bī ba, pie da lī ša nās zi nāt nis kās kva li fi kā ci jas ie gū ša nas un piln vei do ša nas pro
ce sā un ku ras ir re ģis trē tas zi nāt nis ko in sti tū ci ju re ģis trā. Zi nāt nis ka jā in sti tū ci jā jā būt vis maz pie cām 

per so nām ar dok to ra zi nāt nis ko grā du in sti tū ci jas dar bī bai at bil sto ša jā pē tī ju mu vir zie nā”.
Lai AZPC kļū tu par zi nāt nis ko in sti tū ci ju un va rē tu pre ten dēt uz MK zi nāt nis ka jiem pē tī ju miem 

pie šķir ta jiem fi nan šu lī dzek ļiem, ir jā iz pil da Zi nāt nis kās dar bī bas li ku ma pra sī bas zi nāt nis ka jām in sti
tū ci jām. Pra sī bas AZPC kon cep tu āli var iz pil dīt, ja, pirm kārt, AZPC sa stā vā būs vis maz pie cas per so
nas ar dok to ra zi nāt nis ko grā du. 

AZPC ap zi na spe ci ālis tus dro šī bas un aiz sar dzī bas jau tā ju mos ar aka dē mis ko iz glī tī bu. Pie mē ram, 
rez. brig.ģen. Val dim Ma tī sam ir PSRS lai kā ie gūts kan di dā ta grāds mi li tā ra jās zi nāt nēs, ku ru ta gad var 
pie lī dzi nāt Lat vi jas dok to ra grā dam mi li tā ra jās zi nāt nēs. Aka dē mi ķis Tā lavs Jun dzis ir daudz strā dā
jis un strā dā mū su valsts dro šī bas un aiz sar dzī bas jo mā un ir ga tavs pie da lī ties AZPC dar bā. Ir arī ci ti 
spe ci ālis ti, ku ri va rē tu būt AZPC dar bi nie ki. 

Iz glī tī bas un zi nāt nes jau tā ju mi ir mūs die nu augst sko las ne at ņe ma mas sa stāv da ļas. Kom plek sa jā 
nā kot nē gan NA TO, gan at se viš ķu val stu NBS vie ta dro šī bas sis tē mā ir mi li tā ro spe ci ālis tu iz pē tes ob
jekts. Plā no jot NBS re or ga ni zā ci ju, at tīs tī bu un ka ra vī ru iz glī tī bu un ap mā cī bu, šie jau tā ju mi kļūst ļo ti 
ak tu āli. AZPC ir jā būt NBS va dī bas priekš li ku mu ana li za to ram un NBS jaun u ide ju un re ko men dā ci ju 
ģe ne ra to ram. 

Kom plek sā nā kot ne 2030. 2008. ga da 23. sep tem brī Tar tu no ti ka se mi nārs par pa sau les Kom
plek so nā kot ni. Bi ju uz ai ci nāts pie da lī ties, un mēs, trīs NBS pār stāv ji – Rai monds Rub lov skis, Aigars 
Lie piņš un es – ar ma šī nu de vā mies uz šo pa sā ku mu. Ņe mot vē rā fi nan si ālas pro blē mas NBS, es ko
man dē ju mu ne for mē ju, jo se viš ķu iz de vu mu jau tik pat kā ne bi ja. At grie žo ties no ko man dē ju ma, sa ga
ta vo ju gan zi ņo ju mu par ko man dē ju mu, gan rak stu14.

brģen. (rez.), Dr.ha bil.sc.ing.  Kār lis Krēs liņš,
NA A AZCP va dī tājs 

KOM PLEK SĀ NĀ KOT NE

IE VADS
Kopš 2007. ga da es ti ku ko man dēts da lī bai NA TO Kon cep tu at tīs tī bas un vin gri nā ju mu dar ba 

gru pas (CD&E WG) un Na ci onā lo pa dom nie ku gru pas (NAG) sa nāk smēs, ku ras or ga ni zē NA TO Trans
for mā ci jas štābs (ACT). Ša jā rak stā gri bu la sī tā jus in for mēt par dis ku tē to ik ga dē jā 2008. 
ga da NAG sa nāk smē un Trans for mā ci jas va dī tā ju kon fe ren cē (Chiefs of Trans for ma ti on Con fe ren ce 
– COTC) Stras bū rā, Vā ci jā 2008. ga dā 10. – 13. jū ni jā, par se mi nā ru Tar tu 2008. ga da 23. sep
tem brī. Sniegts arī au to ra sub jek tī vais re dzē jums par kom plek sās pa sau les nā kot ni un pie dā vā ti 
da ži priekš li ku mi, kas bū tu vei cams, lai mēs va rē tu būt op ti mis ti par sa vu dro šī bu nā kot nē.

DALĪBAKONFERENCĒSTRASBŪRĀ
COTC dar ba gru pas dar bu va dī ja Ro berts Nap jor kov skis (Mr. Ro bert Napiorkowski – Con trac

tor Trans for ma ti on Network Co or di na ti on Cell). Gal ve nie jau tā ju mi, kas ti ka ap spries ti ša jā 
kon fe ren cē: Mul tip le Fu tu res – Why&how (Cdr Ric hards Perks, SACT Mul tip le Fu tu res Prog ram 
Ma na ger), Fu tu re Stu dies in Na ti onal Security – Map ping the Fu tu re, a Na ti onal Per spec ti ve 
(LCL Ruff–Stahl, ZTransfBw). Da līb nie ki ti ka sa da lī ti četr ās dar ba gru pās, kas iz tei ca sa vu 
re dzē ju mu par mū su ze mes nā kot ni. Bi ja pa tī ka mi sa tikt daudz lī dzī gi do mā jo šus cil vē kus un, 
ru nā jot par nā kot ni, ti ka mi nēts 2030. gads, kas ir arī Lat vi jā tās at tīs tī bas plā nu vai nā
kot nes re dzē ju ma gads.

Ti ka pre zen tē ti un pie dā vā ti da ži nā kot nes sce nā ri ji, un, gal ve nais, ti ka mek lē ti mū su 
ci vi li zā ci jas at tīs tī bas vir zie ni, kas ie tek mē mū su dro šī bu.

Dar ba gru pās ti ka pie dā vā ti sa vi nā kot nes sce nā ri ji, kas vē lāk ti ka ap spries ti ko pī gi. 
Pa mat do ma bi ja, ka jā ga ta vo jaun ās NA TO mi li tā rās stra tē ģi jas kon cep ta pro jek ta dar ba ver si
ja, ku ru pie dā vāt NA TO augst lī me ņa ap sprie dē 2009. ga dā. 

Zī mīgs ši nī sa ka rā ir Vā cu trans for mā ci jas cen tra va dī tā ja brģen. E. Drū sa teik tais: “…
not eno ugh to follow the chan ge, but one has to le ad the way in this field. The one who today 
do es not think how things co uld lo ok li ke the day af ter tomorrow has tomorrow mis sed the co
ur se of de ve lop ment and will stay be hind! 

 The Bundeswehr Trans for ma ti on Cen tre de als with this pro cess. We try to de fi ne pos sib le 
fu tu re sce na ri os and draw con clu si ons for fu tu re abi li ties…” 

14   Kārlis Krēsliņš. Kompleksā nākotne. Militārais Apskats, 2008, Nr3/4.
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1999. – 2004.

The Multiple Futures Project: in Context

Purpose: to inform current processes agreed by NATO member nations

0 - 10 Years

Defence Requirements Review

Future Security Environment

 The Multiple Futures Project

      Long -Term
      Requirements Study

10 - 25 Years

Beyond Defence Requirements Review

Šis centrs veic da žā dus uz de vu mus: gan dro šī bas po li ti kas un Mi li tā rās stra tē ģi jas, gan 
mi li tā ro spē ju, gan ope ra tī vo, mi li tā ro vin gri nā ju mu, gan dok trī nu, gan plā no ša nas u.c. jo mās.

NAG sa nāk smi va dī ja brig. ģen. Ernsts Oto Berks (DA COS Jo int Experimentation, Exercises 
and As ses sment ACT, Chair man NAG CD&E). Viņš aici nā ja uz at klā tu di alo gu, vi sā dā zi ņā at bal
stī ja da žā du val stu pār stāv ju ak tī vu da lī bu dis ku si jās un vien lai kus kri tis ki vēr tē ja pa da
rī to ACT struk tū rās un ci tos NA TO štā bos. Ģe ne rā lis Berks arī skaid ri no tei ca, ka gal ve nie 
sa nāk smē ir NA TO val stu pār stāv ji, kas sē dē ja ap kārt gal dam ar sa vas valsts ka ro dzi ņu, bet 
ot ra jā rin dā sē dē ja pā rē jie. Vien lai kus jā pie min, ka NAG sa nāk sme dod priekš li ku mus, bet nav 
lē mē jin sti tū ci ja, jo lē mu mus pie ņem Bri se lē.

Ti ka pie dā vāts „COM PRE HEN SI VE COM PAIGN PLAN (CCPLAN) 2009–2011” pro jekts, kur no teik tas 
NA TO stra tē ģis kās pri ori tā tes un mēr ķi, kā arī pri ori tā šu no teik ša nas kri tē ri ji. Ti ka no teik
tas plā na (CPLAN) un eks pe ri men tā lo prog ram mu dar ba plā na (EPOW) iz strā des, ap stip ri nā ša nas 
un fi nan šu no teik ša nas kār tī ba.

Trans for mā ci jas vir zie ni un gal ve nie ele men ti ir:

Capability
Pro�le

Strategic Airlift

Unmanned Combat 
Vehicles

Integrated Field Camp
Protection

Interoperable C2
Systems

Satellite & Unmanned
Reconnaissance

Modular Medical
Field Installations

Core Elements of Transformation
- The Capability Profile -

Interoperability

Ie vie to ju šo slai du rak stā, lai pa rā dī tu, kā dās ka te go ri jās do mā un ap spriež ša jās sa nāk
smēs gan pa sau les, gan NA TO nā kot ni, kas ir pa mats vei dot arī nā kot nes NA TO Mi li tā rās stra
tē ģi ju. Tiek mek lē tas ide jas, kā šos jau tā ju mus lo ģis ki sa kār tot.

Globalization
Economic

Social
Interdependency

Population
• Demography
• Urbanization
• Migration Governance

• Multi-polarity
• Supra-nationality
• Non-State Actors

Identities & 
World Views
• Culture
• Extremism
• Inequality 

Perception
• In

Perce
Technology
• Legacy Tech
• Emerging Tech
• Alternative 

Energy

•
•

Networking & 
Communication
• CommNetworks
• Cyberspace
• Media

Net

Energy & 
Resources
• Energy Reserves
• Energy 
Distribution

•
•• MM

Environment & 
Climate
• Climate Change
• Pollution
• Food & Water

Drivers Expanded

Training / Exercises / Operations

Personnel / Education

Concepts

Methods / Procedures

Organization / Management

Materiel / Equipment

Areas of Transformation
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1999. – 2004.

Parsemināru„Kompleksānākotne”–MultipleFutures
2008. ga da 23. sep tem brī Tar tu, Bal tDef Col (BDC)

Ko pu mā se mi nā rā pie da lī jās ap 60 cil vē ku no Bal ti jas un Skan di nā vi jas val stīm, ASV, Ka
nā das, Uk rai nas un NA TO trans for mā ci jas štā ba (ACT). Šā dus se mi nā rus or ga ni zē da žā dās NA TO 
val stīs, lai iz strā dā tu ko pē jo re dzē ju mu par pa sau les nā kot ni 2030.  ga dā un NA TO vie tu ta jā. 
Vien lai kus līdz 2009. ga da mar tam ir jā sa ga ta vo NA TO mi li tā rās stra tē ģi jas kon cep ci jas pro
jekts iz ska tī ša nai NA TO augst lī me ņa ap sprie dē 2009. ga da ap rī lī (NA TO 60. ga da die nā).

Se mi nā rā bi ja ko pī gas sa nāk smes un darbs četr os sin di kā tos. Ce tur to sin di kā tu va dīt uz ti
cē ja man. Sin di kā tu va dī tā ji di vas rei zes zi ņo ja ko pē jā sē dē par dar ba re zul tā tiem. 

Seminārasaturs. Se mi nā ru at klā ja BDC ko man dants br. ģen. Gun dars Ābols, tad uz stā jās 
Nor vē ģi jas vi ce ad mi rā lis Jor gens Breg rāvs (Jor gen Breg grav), kas pār stā vē ja ACT štā bu. Tās 
bi ja ie va da uz stā ša nās.

Ko pē jā ple nār sē dē uz stā jās Igau ni jas, Lat vi jas, Lie tu vas, Dā ni jas, Nor vē ģi jas, Zvied ri jas 
un Uk rai nas pār stāv ji ar sa vu kom plek sās nā kot nes (2030. gads) na ci onā lo re dzē ju mu.

Igaunijas pārstāvis – Starp tau tis kās sa dar bī bas de par ta men ta di rek tors – mi nē ja šā dus 
gal ve nos do ku men tus: Na ci onā lā dro šī bas kon cep ci ja (pie ņem ta 2004. ga dā), Na ci onā lā mi li tā
rā stra tē ģi ja (pie ņem ta 2005. ga dā), Aiz sar dzī bas spē ku vi dē jais at tīs tī bas plāns 2005–2010 
(pie ņemts 2004. ga dā), Igau ni jas Ki ber nē tis kās dro šī bas stra tē ģi ja (pie ņem ta 2008. ga dā). 

Var mi nēt do ku men tu „Na ci onā lā mi li tā rā stra tē ģi ja”, pirm kārt, pēc no sau ku ma. Zī mī gi, ka 
Lat vi jā lī dzī gu do ku men tu sauc „Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ja”, jo no sau kums jau da ļē ji no
sa ka do ku men ta gal ve no sa tu ru. 

Lat vi jai tu vā ka jā lai kā va ja dzē tu vei dot sa vu Ki ber nē tis ko dro šī bas stra tē ģi ju, jo jau tā
jums ir un būs ļo ti ak tu āls. In te re san ti, ka NBS 1999. ga dā iz vei do ja Plā no ša nas, prog ram mē
ša nas un bu dže tē ša nas sis tē mu (PPBS), bet Igau ni ja to iz man to prak tis ki, un tāds priekš mets 
tiek pa sniegts vi ņu Mi li tā ra jā ko le džā (aka dē mi jā).

Igau ni ja pie dā vā ja sa vu re dzē ju mu par glo bā liem drau diem un krī zēm. Vi ņu vie dok lis ir, ka 
lie lā kās pro blē mas var ra dīt da žā du drau du un ris ku kom bi nā ci ja. Igau ņi at zī mē ja ma zas tie šo 
mi li tā ro kon flik tu ie spē jas ar NA TO val stīm, bet ir ie spē ja mi mi li tā rā spē ka de mon strē ju mi 
vai po li tis ki mo ti vē ti te ro ris tu uz bru ku mi. 

Ār ējie drau di, lai pie spies tu mai nīt valsts po li ti ku, starp tau tis kais te ro risms un lie
lā kais risks – mas vei da iz nī ci nā ša nas ie ro ču (MI I) no kļū ša na te ro ris tu ro kās, or ga ni zē tā no
zie dzī ba un tās at balsts ko rup ci jai vi sās valsts in sti tū ci jās, da bas un cil vē ku ra dī tās ka
tas tro fas, so ci ālās pro blē mas – nar ko ti kas, sli mī bas, emig rā ci ja, bēg ļi, eko no mis kās krī zes, 
ener go re sur su at ka rī ba un in for ma tī vo sis tē mu ap drau dē tī ba – tā dus ris kus sa ska ta Igau ni ja 
gan ta gad, gan nā kot nē – 2030. ga dā.

JānisKalsbergsno ru nā ja sa vu zi ņo ju mu bez slai diem, un tie bi ja ne lie li ko men tā ri par 
Lat vi jas vie dok li par nā kot nes iz ai ci nā ju miem.

Lietuvaspārstāvisno Eiro at lan tis kās ko ope rā ci jas de par ta men ta ie pa zīs ti nā ja ar sa vu re
dzē ju mu par nā kot nes dro šī bas vi di glo ba li zā ci jas ie tek mē un at ka rī bā, par na ci onā lo val stu 
at dzim ša nu, Krie vi jas ie tek mes sfē rām un NA TO nā kot ni. Ša jā sa ka rā viņš mi nē ja šā dus pa mat
jau tā ju mus: ba lanss starp NA TO pa mat fun kci ju – dro šī bas, pirm kārt, aiz sar dzī bas jau tā ju mu un 
po li ti ku, ti cī ba vai uz ti cē ša nās šai or ga ni zā ci jai, ko lek tī visms – sais tī bas, sa ska ņo tī ba un 
šī jau tā ju ma skaid rī ba, ne tra di ci onā lie iz ai ci nā ju mi dro šī bas sis tē mai un NA TO pa pla ši nā ša nas 
jau tā ju mi. No bei gu mā viņš ap lū ko ja jau tā ju mus par re ģi onā lās vi des dro šī bu nā kot nē, kas ir at
ka rī ga gan no starp tau tis ka jiem fak to riem – cī ņas par stra tē ģis ka jiem re sur siem, ki ber nē tis ka
jiem uz bru ku miem un in for ma tī va jiem ka riem, ener go re sur su dro šī bas, jaun o po li tis ko spē lē tā ju 
ra dī ša nas –, gan re ģi onā liem fak to riem – Bal ti jas jū ras eko lo ģis ka jām pro blē mām, mig rā ci jas, 
de mo grā fis kās un kli ma ta ten den ces, kā arī no ra dio ak tī vo at kri tu mu jau tā ju ma ri si nā ša nas.

Dānijaspārstāvis, NA TO un ES po li ti kas de par ta men ta va dī tājs, sa vā zi ņo ju mā mi nējs, ka ir 
lie tas, kas ne mai nī sies arī 2030. ga dā, un tās ir: Dā ni ja pa liks ne lie la valsts, ku ras dro šī
ba ir at ka rī ga arī no ār ējiem fak to riem un ku ra pie da lī sies dro šī bas sis tē mas no stip ri nā ša nā.

Dā ni jas Aiz sar dzī bas ko mi si ja ga ta vo zi ņo ju mu par jaun u Aiz sar dzī bas vie no ša nos, kur tiek 
dots stra tē ģis kais re dzē jums līdz 2025. ga dam. Dā ņi uz ska ta, ka nā kot nes vaib sti būs at ka rī gi 
no glo ba li zā ci jas efek ta un da bas re sur siem.

Se ci nā ju mos ti ka at zī mēts: Dā ni jas dro šī ba bal stās uz dro šī bas vi di ār pus Dā ni jas ro be žām. 

Kon flik tu ri si nā ša na, ja ie spē jams, ir jā veic daudz na ci onā lā for mā tā, priekš ro ku do dot ANO, 
NA TO un ES. Sa rež ģī tā kie kon flik ti ir ar mi li tā ro un ci vi lo kom po nen tu. Dā ni jas aiz sar dzī bai 
ir jā būt elas tī gai, pār vie to ja mai, iz tu rī gai, ilg tspē jī gai un ar spē jām pie da lī ties ka rā.

Norvēģijaspārstāvis, Dro šī bas po li ti kas de par ta men ta pul kve dis, sa vā zi ņo ju mā starp tau
tis ka jā jo mā šķī ra pa sau les glo ba li zā ci ju:

1) ģe opo li tis kās aina vas iz mai ņas, po ten ci ālie drau di un ris ki: te ro risms, MI I iz pla tī ba, 
cī ņa par stra tē ģis ka jiem re sur siem, ne sta bi li tā te vai vā ju val stu sa bru kums, re ģi onā lās krī
zes un kon flik ti un to iz rai sī tās se kas;

2) at tā lu mi līdz kon flik ta vie tai vairs nav dro šī bas ga rants;
3) starp tau tis kās un na ci onā lās dro šī bas sav star pē ja at ka rī ba.
Re ģi onā ie jau tā ju mi: oke āna pie sār ņo tās zo nas – ko pu mā po zi tī va aina, bet ir jaun i iz ai

ci nā ju mi: mi li tā rie iz ai ci nā ju mi, ziv ju re sur si, nā kot nes at tīs tī ba gan jaun u jū ras ce ļu, gan 
oke āna iz pē tē, naf ta, gā ze un ko ope rā ci ja ar Krie vi ju.

Tad ti ka pie dā vā ta Nor vē ģi jas dro šī bas po li ti kas struk tū ra. ANO ir starp tau tis kās 
un Nor vē ģi jas dro šī bas virs struk tū ra, skan di nā vu ko ope rā ci ja. NA TO ir Nor vē ģi jas dro šī
bas po li ti kas stūr ak mens, kas ie tver ko lek tī vo dro šī bu un trans at lan tis kās dro šī bas ko
ope rā ci ju, adap tā ci ju jaun ajā dro šī bas vi dē, NA TO no stip ri nā ša nu, NA TO trans for mā ci jas  
tur pi nā ša nu utt.

Ti ka ie ski cē ti da ži pun kti no Nor vē ģi jas BS at tīs tī bas plā na 2009–2012 un no bei gu mā, ļo ti 
īsi Kom plek sās nā kot nes pro jekts. Ti ka iz teik tas da žas in te re san tas ide jas nā kot nes sce nā ri
ja sa ga ta vo ša nai: sce nā rijs jā pie lā go jaun ākiem vai pē dē jiem pa sau les at tīs tī bas va ri an tiem, 
jā no vēr tē jaun ais sce nā rijs – starp val stu kon flikts.

Zviedrijaspārstāve, Jū ras spē ku virs nie ce, in te re san ti uz sā ka sa vu pre zen tā ci ju ar jau
tā ju miem: „Ko da rī jām un kur bi jām 1986. ga dā? Kā da bi ja mū su valsts po li ti ka? Kā dus drau dus 
mēs re dzē jām? Kā mēs sa dar bo jā mies ar NA TO un ta ga dē jiem drau giem un par tne riem?” Tas bi ja 
pirms 22 ga diem, un ta gad mēs gri bam pa re dzēt 22 ga dus uz priekš u. Šie jau tā ju mi ir vie tā, ja 
ru nā par pro gno žu ti ca mī bu.

Tad virs nie ce ap stā jās pie Zvied ri jas dro šī bas un aiz sar dzī bas po li ti kas: po li ti kas plā
no ša nas pa mat do ku men tiem, re sur siem, ne dro šī bas (in se cu ri ties) – Krie vi jas at tīs tī bas, ener
go re sur siem un kli ma ta mai ņas – vi de, am bī ci jas, gan vēs tu ris kās, gan da lī ba starp tau tis ka jās 
ope rā ci jās, gan ak tī va dar bī ba starp tau tis ka jās or ga ni zā ci jās ANO un ES.

Ne daudz ti ka skar ti jau tā ju mi par te ri to ri ālo in teg ri tā ti, ener go re sur siem un vi di, 
Zvied ri jas nei tra li tā ti un NA TO, kur vi ņa mi nē ja Zvied ri jas BS sa vie to ja mī bu ar NA TO val stu 
BS. Uz stā ša nos vi ņa bei dza ar in te re san tu tei cie nu: „Ne nei trā li, bet brī vi no ali an ses” (Not 
ne ut ral – fre e of Al li an ces).

Pē dē jā slai dā bi ja it kā joks, bet ar zem tek stu (Bre aking news 2029): Sko nē dzī vo jo šie 
zvied ri ap vie no jās ar Dā ni ju, no gu ru ši no Stok hol mas po li ti kas vei do tā ju ne iz prat nes par Ēre
zun da (Ore sund) re ģi onu.

NA TO val stis ana li zē dro šī bas jau tā ju mus pa sau lē un par nā kot nes at skai tes pun ktu uz ska ta 
2030. ga du. Gal ve nais uz de vums ir iz strā dāt NA TO jaun o mi li tā rās stra tē ģi jas kon cep tu, ku ru 
iz ska tīt 2009. ga da NA TO augst lī me ņa ap sprie dē.

Ko pu mā darbs ir sa da līts trīs fā zēs. Pirm ā fā ze – 2008. ga da maijs – jū lijs, kad ti ka 
veik ta iz pē te, kā di ir pa sau les pār mai ņu pro ce si, kas ie tek mēs pa sau les dro šī bu. Ot rā fā ze 
– no 2008. ga da augus ta līdz 2009. ga da feb ru ārim, kad tiek mo de lē ti un ana li zē ti pa sau les 
at tīs tī bas va ri an ti. Tre šā fā ze – 2009. ga da jan vā ris – marts. Tiek rak stīts NA TO mi li tā rās 
stra tē ģi jas kon cep ta pro jekts un ga ta vots zi ņo jums NA TO augst lī me ņa ap sprie dē. 

Tar tu ti ka ap lū ko ti čet ri pa sau les at tīs tī bas va ri an ti, ap spries ti šo va ri an tu dro šī bas ris
ki un NA TO vie ta pa sau les dro šī bas sis tē mā da žā dos at tīs tī bas va ri an tos. Kā di ir šie va ri an ti?

Pirm kārt, glo ba li zā ci ja un au to ri tā risms, kas fo ku sēts uz at tīs tī to val stu un to val stu, 
kas at tīs tās, dom star pī bām. Sa asi nās na ci onā lis ma jau tā jums, de mo grā fis kais spie diens, re sur
su trū kums, na ba dzī ba, pa slik ti nās dzī ves stan dar ti un lī me nis.

Otr kārt, mal di no ša sta bi li tā te, kas fo ku sē ta uz iek šē jām pro blē mām un zau dē re dzē ju mu par 
ār ējiem ģe opo li tis kiem ris kiem.

Treš kārt, teh no krā ti jas iz aug sme (The Ri se of Technocracy), kad no tiek pa sau les ur ba ni
zā ci ja un pār pa sau li val da teh no krā ti jas pār stāv ji.

Ce tur tkārt, at grie ša nās pie spē ka po li ti kas, kad pa sau le sa da lās lie lā skai tā re ģi onā lo 
ali an šu ar ap mē ram lī dzī giem re sur siem.
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Es bi ju no rī kots Tar tu se mi nā rā va dīt šī va ri an ta dar ba gru pu, tā dēļ ne daudz vai rāk par to. 
Kā to redz NA TO ACT štā ba pār stāv ji, ir pa rā dīts 1.shē mā.

Future Four: “The Return of Power Politics ”

1.shē ma

Ti ka pie dā vāts šāds stā vok lis ar ris kiem ce tur ta jā sce nā ri jā: ideo lo ģi ju sa cen sī bas, cī ņa 
par re sur siem, atom ie ro ču iz pla tī ba, vā ju val stu sa bru kums, dau dzi un da žā di ne lie li kon flik
ti. Kas no tiek mūs die nās, kāds pa sau les at tīs tī bas va ri ants ie zī mē jas?

Da ži fak ti, kas rak stu ro mūs die nu si tu āci ju un ap stip ri na at grie ša nos pie spē ka po li ti
kas, ir, pirm kārt, no ti ku mi Gru zi jā. Krie vi ja ar ār lie tu mi nis tra Ser ge ja Lav ro va starp nie cī bu 
ir iz tei ku si vie dok li, ka jā vei do Eiro pas dro šī bas sis tē ma. Krie vi jas pre zi dents ir no sau cis 
pie cus Krie vi jas ār po li ti kas bal stus: pirm kārt, starp tau tis kās tie sī bas, otr kārt, pasauleiir
jābūtdaudzpolārai, treš kārt, Krie vi ja ne grib kon fron tā ci ju un izo lā ci ju, ce tur tkārt, sa vu 
pil so ņu aiz sar dzī ba, lai kur vi ņi at ras tos, piekt kārt, Krie vi jai ir sa vu in ter ešu re ģi oni.

Otr kārt, Krie vi jas pre zi dents ir pa zi ņo jis, ka vis as Krie vi jas BS vie nī bas līdz 2020. ga
dam pār ies uz pa stā vī go kau jas ga ta vī bu un Krie vi ja uz sāks sē rij vei da atom ze mū de ņu, kas ap rī
ko tas ar spār no ta jām ra ķe tēm, ra žot ni. Šā das ten den ces tā dā val stī kā Krie vi ja ir no zī mī gas, 
un tās ir jā ņem vē rā. Tas ne tie ši ap stip ri na at grie ša nos pie spē ka po li ti kas.

Bie ži sa ka, ka da ži ģe ne rā ļi ga ta vo jas pa gā ju šam ka ram. Ne ti kai Krie vi jas ģe ne rā ļi, bet 
arī po li ti ķi ga ta vo jas ka ram ar bi ju šo ie naid nie ku. Krie vi jas plaš sa zi ņu lī dzek ļu ASV po li
ti kas kri ti ka un cen tie ni pār lie ci nāt sa vas valsts ie dzī vo tā jus par ASV kā gal ve no Krie vi jas 
un pa sau les ie naid nie ku bie ži sa krīt ar Irā nas, Ve ne cu ēlas, Ni ka rag vas un ci tu ne dau dzo Krie
vi jas drau gu do mām ša jā jau tā ju mā. Pa sau lē dau dzās val stīs ir mūs die nī gi kri ti zēt ASV, un tas 
ir su per liel val stu lik te nis. Kri ti ka at šķi ras, bet vis i ir ga ta vi kri ti zēt val sti, kas kaut 
kā cen šas uz tu rēt kār tī bu pa sau lē.

ASV uz tur pie cas pa vēl nie cī bas, un 2008. ga da ru de nī plā no ja iz vei dot ses to – Āf ri kas 
pa vēl nie cī bu. Šo pa vēl nie cī bu at bil dī bā at ro das vis a pa sau le, bet šo pa vēl nie cī bu uz tu rē ša na 
iz mak sā ļo ti dār gi, un ti kai ASV var at ļau ties tā dus tē ri ņus. Vai nā kot nē ASV gri bēs un va rēs 
būt pa sau les kār tī bas uz tu rē tā jas?

Nā kot nē ASV pa liks liel valsts, bet tā vairs ne būs pa sau les kār tī bas uz tu rē tā ja. Tas no
zī mē, ka pa sau le no vien po lā ras kļūs par daudz po lā ru. Tā nav ame ri kā ņu po li ti ķu kļū da, tā ir 
ob jek tī va re ali tā te, ka il gu lai ku būt par vis as cil vē ces lī de ri nav pa spē kam ne vie nai val
stij. ASV pa liks pirm ā starp dau dzām val stīm, bet nā kot nē vairs ne va rēs un ļo ti ie spē jams, 
ne gri bēs uz tu rēt pa sau les kār tī bu. 

Kas par to lie ci na? Krī ze ASV gan ban ku sis tē mā, gan fon du bir žās ir ti kai viens ar gu
ments. ASV bu dže ta de fi cīts ir 11 tril jo nu do lā ru. Tas ir ļo ti daudz pat tā dai val stij kā ASV. 
Lie lā kā pro blē ma ir sav star pē ja ne uz ti cī ba, un tas grauj fi nan šu sis tē mu, un, ja eļ ļu ugu nī 

pie lej Vā ci jas fi nan šu mi nistrs, kas pa zi ņo par ASV fi nan šu va re nī bas bei gām, vai lī dzī gas 
do mas iz sa ka viens no lie lā ka jiem fi nan šu eks per tiem Ba fets, tad jau cil vē kus pār ņem pa ni ka. 

Kād reiz Ki je vā pa zīs tams ķi rurgs Amo sovs tei ca, ka vien po lā rā pa sau le – tas ir la bi, tā 
ir ļo ti sta bi la sis tē ma. Pār ejot uz daudz po lā ro sis tē mu, pa sau le at grie žas pie si tu āci jas, 
kas bi ja pirms Ot rā pa sau les ka ra, kad Eiro pas val stis: Vā ci ja, Fran ci ja, An gli ja, Krie vi ja, 
Itā li ja utt. bi ja ap mē ram vien līdz spē cī gas un ASV ne bi ja valsts, kas spē tu uz ņem ties pa sau
les lī de ra lo mu un at bil dēt par starp tau tis ko li ku mu ie vē ro ša nu, – dar bo jās spē ka po li ti ka, 
pie ku ras mēs re āli at grie ža mies.

Kā das tam var būt se kas? Viens pie mērs. Krie vi ja pa lī dzē ja un pa līdz Irā nai ko dol pro gram
mas īs te no ša nā un re gu lā ri blo ķē ja no piet nā kas san kci jas pret Irā nu, kas, ar lie lu var bū tī bu, 
ir uz sā ku si atom ie ro ču iz strā di. Abas val stis asi kri ti zē ja un jo pro jām kri ti zē ASV. Ta gad 
Irā na ar 70 mil jo niem ie dzī vo tā ju pa zi ņo, ka Kas pi jas jū ra ir Irā nas in ter ešu lo kā. Kā uz 
to re aģēs Krie vi ja, ir zi nāms ie priekš. Tas viss var ra dīt gan sī kus, gan no piet nus lo kā los 
kon flik tus.

Ir re ģi oni, pie mē ram, In di ja un Pa kis tā na, kur ir pro blē mas, atom ie ro či un lie li BS – dau
dzi sim ti tūk sto ši –, re li ģi jas pro blē mas un dau dzi mil jo ni ie dzī vo tā ju. Ķī na ļo ti ātr i at
tīs tās, un ag ri vai vē lu tās in te re ses var no nākt kon fron tā ci jā ar Krie vi jas vai In di jas, vai 
Ja pā nas in te re sēm. Ķī na pa gai dām gan ie tur mie rī gu un dip lo mā tis ki ko rek tu po li ti ku. Ne cen šas 
kā du no so dīt vai at bal stīt kā du kon flik tā ie sais tī to.

Ta gad Krie vi ja ir pār de vu si Ve ne cu ēlai ie ro čus ap tu ve ni par 4 mil jar diem do lā ru un ir ga
ta va at bal stīt Ve ne cu ēlas ko dol pro gram mas at tīs tī bu. Zi not Ve ne cu ēlas pre zi den ta vie dok li par 
ASV,– vai tas ne ra dīs kon flik ta zo nu Dien vid ame ri kā? Ka mēr Krie vi ja uz ska ta ASV kā gal ve no 
ļau nu ma sak ni, tas ir lo ģis ki, bet, kad būs daudz po lā rā pa sau le un ASV vairs ne būs „pa sau les 
gal ve nais po li cists”, tad arī Krie vi ja uz to būs spies ta ska tī ties ci tā dāk.

Ta gad starp tau tis kos li ku mus un vie no ša nos da žā das val stis trak tē da žā di. Vis i at ce ras 
no ti ku mus Irā kā, Dien vid slā vi jā, Ko so vā un ne se nos no ti ku mus Gru zi jā. Pie mē ram, Krie vi jas 
pre zi dents pa rak sta vie no ša nos iz vest sa vus BS uz ro be žu, kur vi ņi bi ja 2008. ga da 6. augus
tā, bet vie no ša nās ne tiek pil dī ta, un ne ti kai šis punkts ne tiek pil dīts. 

Ša jā sa ka rā no Krie vi jas vie dok ļa lo ģis ki ir mo der ni zēt un at tīs tīt sa vus BS, jo Krie vi ja 
ga ta vo jas NA TO pē tī ju mos ie zī mē ta jam ce tur ta jam va ri an tam, kad pa sau le at grie žas pie spē ka 
po li ti kas. Ša jā va ri an tā ir pa re dzē ta gan cī ņa par re sur siem, arī Zie me ļu oke ānā un po lā rā 
lo ka re ģi onā, gan da žā du ne lie lu koa lī ci ju vei do ša na (sk. 2. shē mu). Krie vi ja ak tī vi dar bo
jas arī ša jās jo mās.

Jā at šķir da žu val stu teik tais sa vas valsts vē lē tā jiem un re ālā po li ti ka starp tau tis kās 
or ga ni zā ci jās. Pie mē ram, Krie vi ja sa vos plaš sa zi ņas lī dzek ļos kri ti zē NA TO dar bī bu Af ga nis
tā nā un daž reiz ne me lo, bet liek uz sva ru uz NA TO spē ku ne veik smēm, ku ru arī ir daudz ša jā 
val stī. Vien lai kus ne tiek no rā dī ti sa snie gu mi gan iz glī tī bas, gan celt nie cī bas, gan ve se lī bas 
jo mā. Nav mi nēts par sie vie šu ie sais tī ša nu sa bied ris ka jā dzī vē, in for mā ci jas iz pla tī ša nu un 
pie kļu vi tai. Nav uz rā dī ta bez nar ko ti ku re ģi onu skai ta pa lie li nā ša na, gan dau dzas ci tas jo
mas. Tā dēļ ANO Krie vi ja no bal so ja par NA TO man dā ta par uz tu rē ša nos Af ga nis tā nā pa ga ri nā ša nu.

Kā di se ci nā ju mi iz riet no šīs si tu āci jas? Pirm kārt, jā ana li zē vēs tu re, se viš ķi ga di pirms 
Ot rā pa sau les ka ra. Otr kārt, jā ana li zē nā kot nes sce nā rijs un tie as pek ti, kas ved pie da žā diem 
kon flik tiem. Tas ļauj iz strā dāt priekš li ku mus, kas ma zi nā tu šo kon flik tu var bū tī bu.

Priekšlikumi:
1. Jā no stip ri na starp tau tis kās or ga ni zā ci jas: ANO, ES un NA TO. Pirm kārt, gan drīz vis i 

at zīst ANO re or ga ni zā ci jas ne pie cie ša mī bu. Nav daudz ide ju un priekš li ku mu, kā re or ga ni zēt 
šo or ga ni zā ci ju. Tas at kal liek at ce rē ties si tu āci ju pirms Ot rā pa sau les ka ra – Nā ci ju lī gas 
bez spē cī bu. 

Otr kārt, ES va ja dzē tu sa kār tot sa vu ju ri dis ko bā zi. ES da līb val stīm jā sa prot un jā pro gno zē 
pa sau les at tīs tī bas nā kot ne. Kon flikts Gru zi jā, eko no mis kā krī ze pa sau lē, Krie vi jas pa zi ņo
ju mi liek at ce rē ties ne se no Eiro pas vēs tu ri un tās se kas – Lat vi jas po li ti ķiem plašs dar ba
lauks. Daž reiz ir jā at met īs lai cī gas in te re ses un jā pa do mā par sa vas valsts, ES un pa sau les 
lik te ni il gā kā per spek tī vā. 

Treš kārt, NA TO mi li tā rās stra tē ģi jas kon cepts – va ja dzē tu sa prast NA TO vie tu pa sau les 
nā kot nes dro šī bas sis tē mā. Jā no sa ka pro ce dū ras, kā tiek re ali zēts NA TO vie no ša nās 5. punkts. 
2008. ga da sep tem brī Rie tum val stīs veik tā ap tau ja rā da, ka ma zāk ne kā pus e tās ie dzī vo tā ju 
mi li tā ra kon flik ta ga dī ju mā ir ga ta va aiz stā vēt Bal ti jas val stis. Tas no zī mē, ka jā būt stin
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gri no teik tām pro ce dū rām, kā NA TO val stis pie da lās ko lek tī va jā aiz sar dzī bā.
2. Jā piln vei do NA TO kau jas spē jas. Pirm kārt, ag rās brī di nā ša nas sis tē mas. No mi li tā rā vie

dok ļa Gru zi jas kon flikts ra da daudz jau tā ju mu par iz lū ko ša nas sis tē mu kva li tā ti un efek ti
vi tā ti. Gru zi ja nav NA TO valsts, bet to mēr Gru zi ja ir valsts, ku rai NA TO val stis ir ga ta vas 
pa lī dzēt vis maz ar pa do mu un da ļē ji da lī ties ar in for mā ci ju.

Otr kārt, jā piln vei do NA TO ātr ās re aģē ša nas spē jas. Va ja dzē tu pre ci zēt šo spē ku lie lu mu, 
kau jas spē jas un spē jas pil dīt sa vus uz de vu mus jeb ku rā NA TO val stu te ri to ri jas vie tā.

Treš kārt, va ja dzē tu stin grāk no teikt pra sī bas NA TO val stīm no teik tā mi ni mā lā mi li tā rā 
bu dže ta pie šķir ša nā, pie mē ram, 2% no valsts IKP. Vēl sva rī gāk ir vien lai kus no teikt val stu 
BS at tīs tī bas mēr ķu pro ce dū ras. Tas no zī mē, ka 2% no IKP jā pa redz vel tīt valsts de vu mam NA TO 
ko lek tī vo aiz sar dzī bas spē ju at tīs tī bai. Valsts, kas grib vēl pa pil dus vei dot sa vas valsts 
aiz sar dzī bas struk tū ras, to var da rīt, bet tē rē jot pa pil du re sur sus.

3. Or ga ni zēt un at tīs tīt re ģi onā lo sa dar bī bu, arī mi li tā ra jā jo mā. Pirm kārt, tur pi nāt un 
at tīs tīt trīs Bal ti jas val stu sa dar bī bu – gan ie sāk tos mi li tā ros pro jek tus, gan plā not jaun
us, pie mē ram, gai sa kon tro les un aiz sar dzī bas sis tē mu.

Otr kārt, jā piln vei do sa dar bī ba ar Skan di nā vi jas val stīm un arī gan ar NA TO, gan ar nei
trā la jām val stīm – So mi ju un Zvied ri ju.

4. Jā piln vei do starp tau tis ko nor ma tī vo ak tu bā ze. Pirm kārt, va jag to sa kār tot, jo paš reiz 
jeb ku ram lē mu mam tiek at ras ti nor ma tī vi do ku men ti, kas at tais no pie ņem to lē mu mu. Kon flikts 
Gru zi jā un Krie vi jas pre zi den ta skaid ro jums, at sau co ties uz starp tau tis ka jiem nor ma tī va jiem 
ak tiem. Tas, ka ir ci ti do ku men ti, kas no sa ka ci tus dar bī bas vei dus, ra da iz vē les ie spē ju. 

Otr kārt, va ja dzē tu ne lie lu skai tu nor ma tī vu do ku men tu, ku rus at zī tu lie lā kā da ļa val stu un 
ANO un kas ne pār pro ta mi trak tē tu gal ve nos starp val stu sa dar bī bas prin ci pus. Kaut kas lī dzīgs 
kon sti tū ci jai. Tas ir grū ti iz pil dāms uz de vums, bet jā cen šas to iz da rīt, jo pre tē jā pus ē ir 
atom ka ra drau di un cil vē ces iz dzī vo ša na. Ka mēr bi ja NA TO un Var ša vas pakts vai vē lāk vien po
lā rā pa sau le, atom ka ra drau di ne bi ja lie li, jo atom ie ro či bi ja ka ra uz sāk ša nas at tu rē ša nas 
ar gu ments. Atom ie ro ču iz pla tī ša nās un no nāk ša na grū ti pro gno zē ja mo val stu va dī tā ju ro kās ie
vē ro ja mi pa lie li na atom ie ro ču lie to ša nas var bū tī bu.

5. Jā mek lē vie no ta pa sau les iz prat ne, un ir jā būt ko pē jiem pa mat jē dzie niem, „kas ir la bi 
un kas ir slik ti”. Pirm kārt, re li ģi jas un mo rā les jau tā ju mos. Tas ir jau tā jums, kas jā ri si
na gan starp tau tis ka jā lī me nī, gan glo ba li zā ci jas laik me tā arī kat rā val stī. Var būt ir jā nāk 
Ein štei nam mo rā les jau tā ju mos, kas iz strā dā tu re la ti vi tā tes te ori ju par tiem. 

Otr kārt, vai rāk jā dis ku tē par eso ša jām pro blē mām, jā or ga ni zē da žā di fo ru mi, kon fe ren ces, 
se mi nā ri utt., jā iz man to eso šie un jā vei do jaun i starp tau tis kie plaš sa zi ņas lī dzek ļi. Pie
mē ram, va ja dzē tu ANO tele vī zi jas un ra di o ka nā lu, kas in for mē tu par pa sau les ak tu ali tā tēm. 
Gal ve nā pro blē ma bū tu vei dot ne at ka rī gu ko man du, kas pro du cē šos rai dī ju mus.

6. Par starp tau tis ko tie sas sis tē mu. Pirm kārt, ta gad ir Starp tau tis kā Tie sa, bet va ja dzē
tu, lai vis as val stis to res pek tē tu. Nav la bi, ja kā da valsts at sa kās no šīs Tie sas ju ris dik
ci jas pār sa vas valsts ka ra vī riem vai pil so ņiem ko pu mā.

Otr kārt, dis ku si jas var būt ti kai par ties ne šu iz vē les pro ce dū rām un nor ma tī vo ak tu bā zi, 
kas ir tie sas dar ba pa ma tā. Ta gad kon flikts Gru zi jā bū tu jā iz vēr tē tā dā tie sā, bet gal ve nais 
no sa cī jums ir kon flik tā ie sais tī to pu šu tie sas le ģi mi tā tes un ne at ka rī bas at zī ša na.

Dažipriekšlikumi,kasatteiktosvairākuzLatvijasNBSaktivitātēm

1. Va jag vēl reiz iz vēr tēt un no teikt, kas NBS no dar bo sies ar CD&E jau tā ju miem, vai tos 
va rē tu, kā da ra dau dzas val stis, no saukt par NBS trans for mā ci jas jau tā ju miem.

2. Bū tu vē lams Bal ti jas val stīm sa dar bo ties arī ša jos jau tā ju mos. Var būt nā kot nē mēs va
rē tu iz vei dot ko pē jo struk tū ru, kas ko or di nē tu šos jau tā ju mus, bet sā kot nē ji kat ram va jag 
sa prast, kā grib pie da lī ties ša jā pro ce sā un ko grib sa sniegt.

3. Plā no jot NBS at tīs tī bu, jā sa prot, kā to da ra un da rīs NA TO, jā no sa ka NBS vie ta Lat vi jas 
dro šī bas sis tē mā un vēl reiz jā iz vēr tē eso šie un trūk sto šie do ku men ti gan stra tē ģis ka jā, gan 
ope ra tī va jā, gan tak tis ka jā lī me nī.

4. NBS at tīs tī bas plā no ša nas sis tē mai ir jā būt skaid ri for mu lē tai un zi nā mai kat ram ka
ra vī ram, un pie eja mai kat ram Lat vi jas pil so nim – no dok ļu mak sā tā jām.

5. Piln vēr tī gāk jā iz man to mū su pār stāv ji, kas at ro das NA TO un ci tās ES aiz sar dzī bas struk
tū rās, jo vi ņi ne zi na, ko va jag mums Lat vi jā un ko no vi ņiem vē la mies sa ņemt. Mums vi ņiem 
jā for mu lē kon krē ti uz de vu mi, ko vi ņi var iz da rīt. Vien lai kus mū su amat per so nām ir jā pa už Lat

vi jai iz de vī gi un ar AM un NBS va dī bu sa ska ņo ti vie dok ļi.
6. Pirms vei cam NBS re or ga ni zā ci ju, va ja dzē tu, pirm kārt, veikt NA TO val stu BS ko man dva dī

bas sis tē mas ana lī zi. Otr kārt, sa prast, ku rās NA TO val stīs ir iz strā dāts Valsts aiz sar dzī bas 
ope ra tī vais plāns (VA OP) un kā tās plā no pie da lī ties ko lek tī va jā aiz sar dzī bā? Mū su pār stāv ji 
NA TO štā bos vai Bri se lē lai kam to zi na, bet tas bū tu jā zi na arī NBS plā no tā jiem.

Var pie dā vāt vēl daudz ci tus pa sā ku mus. Dau dzi no tiem bū tu vai rāk te orē tis ki un grū ti 
prak tis ki re ali zē ja mi, bet jā at ce ras jau tā ju ma no piet nī ba, jo al ter na tī vas var būt sais tī tas 
ar cil vē ces iz dzī vo ša nu.

Šie jau tā ju mi ir ak tu āli gan starp tau tis kām or ga ni zā ci jām, gan liel val stīm, gan arī skait
lis ki ne lie lām val stīm un bei dzot – kat ram mū su ne lie lās pla nē tas ie dzī vo tā jam, jo tā ir mū su 
nā kot ne.

Daž reiz, starp da žā dām no zī mī gām kon fe ren cēm, dis ku si jām, pub li kā ci jām no ti ka arī ku ri ozi ga
dī ju mi, pie mē ram, man nā cās rak stīt pa skaid ro ju mu par tele fo na in ter vi ju vai, pa rei zāk sa kot, at bil di uz 
avī zes Te le graf zva nu. 

2008. ga da 15.ok tob rī 
Nr._______

NA A rek to ram
Zi ņo jums

Pil dot Jū su mu tis ko uz de vu mu, pa skaid ro ju, ka svēt dien 12. ok tob rī man pie zva nī ja, kad 
es gā ju pa ie lu, no Te le graf re dak ci jas, un uz de va jau tā ju mu, vai es es mu AZPC va dī tājs. Es 
to ap stip ri nā ju. Man jau tā ja, kā dēļ AM mā jas la pā pub li cē tos ZPP iz pil dī tā jos nav re dzams 
AZPC. Es pa skaid ro ju “ объявляет  конкурсы,  им  исследования, , в  технических , —  глава ,  
Национальной  обороны  Креслиньш. —  на  в  обороны  объявить  могут,  данной  в  занимаемся  
мы. А  не  участвовать в  конкурсах ,  что  входим в  состав” – ci tāts no avī zes, par pre ci
zi tā ti, ka es tie ši tā tei cu, ne va ru ap gal vot.

 
Es jau tā ju, kur tad tiek vei dots Dro šī bas un aiz sar dzī bas in sti tūts (DA PI), un, kad man 

pa tei ca, ka DA PI vei do Tē vi jas Sargs, es bi ju pa tie šām iz brī nīts un, tais nī bu sa kot, ne no ti
cē ju. Es pa skaid ro ju, ka tā ir Valsts aģen tū ra, kas iz dod mū su žur nā lu. 

Es ne tei cu ne vār da par to, vai tas ir pa rei zi, vai nē, es ne vie nu ne kri ti zē ju. Pa tei cu 
ti kai vis iem zi nā mus fak tus, ka es mu AZPC va dī tājs, kā tiek or ga ni zē ti kon kur si – par to var 
uz zi nāt AM mā jas la pā. Do mā ju, ka tā ir kaut kā da pro vo kā ci ja, jo ne no ti cē ju, ka tas tā var būt.

Ar cie ņu 
AZPC va dī tājs, Dr.ha bil.sc.ing. K.Krēs liņš

Vēl vie na si tu āci ja, kad es es mu no mi nēts pār stā vēt Lat vi ju ES „Security and Spa ce Prog ram me” 
ko mi te jā. Ne gri bot ra dīt pa pil dus fi nan si ālās pro blē mas NA A un skaid rot sa vai priekš nie cī bai par ko
man dē ju mu ne pie cie ša mī bu, de vos uz ko mi te jas sa nāk smi, iz man to jot sa vu at va ļi nā ju mu. Mans zi ņo
jums NA A rek to ram.

2008. ga da 15.ok tob rī
NA A rek to ram

Zi ņo jums

Es es mu no mi nēts pār stā vēt Lat vi ju ES „Security and Spa ce Prog ram me” ko mi te jā. Sep tī tā FP7 
„Dro šī bas” ko mi te jas tik ša nās ir plā no ta 17. ok tob rī Bri se lē. Es uz ska tu, pirm kārt, ka AZPC 
ir jā pie da lās ES ak ti vi tā tēs dro šī bas un aiz sar dzī bas jau tā ju mos, jo vai rāk tā pēc, ka es es mu 
no zī mēts šim dar bam, otr kārt, es pir mo rei zi plā no ju tur pie da lī ties. Es mu aiz pil dī jis vis as 
an ke tas un jau no pir cis bi ļe tes uz Bri se li un at pa kaļ, treš kārt, man nav va ja dzīgs fi na ni āls 
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at balsts no NBS pus es.
Lū gums at ļaut man 17. ok tob rī ne būt NA A, jo sa vu dar bu veik šu ES ko mi te jas sa nāk smē Bri se lē.

Pie li ku mā: 1) IZM mi nis tres vēs tu le Eiro pas Ko mi si jas pēt nie cis kā di rek to rā ta ģe ne rāl di
rek to ram;

2) e – pasts no Lat vi jas ko or di na to ra ES zi nāt nes jau tā ju mos;
3) ie lū gums pie da lī ties ko mi te jas dar bā.

Ar cie ņu 
AZPC va dī tājs, Dr.ha bil.sc.ing. K.Krēs liņš

Bal ti jas val stu aiz sar dzī bas ko le dža (BaK). Bal ti jas val stu mi li tā rās aka dē mi jas īs te no vai plā no 
(NA A) re ali zēt ma ģis tra stu di ju prog ram mas. Vien lai cī gi ti ka uz sāk tas dis ku si jas par BAK kur su vai ie gū
to kre dīt pun ktu ie skai tī ša nu Bal ti jas val stu mi li tā ro aka dē mi ju stu di ju prog ram mās. Sa vā lai kā, vei do jot 
BAK, es pie dā vā ju šo ie stā di saukt par aka dē mi ju.

 Te jā at gā di na, ka sa ska ņā ar Bo lo ņas vie no ša nos, iz glī tī bas ie stā dei ir jā iz iet ak re di tā ci jas pro ce dū ras, 
lai tās iz snieg tie do ku men ti iz glī tī bas jo mā bū tu at zī ti ES val stīs. Ša jā sa ka rā tad arī uz rak stī ju NBS va dī bai 
zi ņo ju mu – sa vu re dzē ju mu par šo jau tā ju mu.

ParBaltijasvalstumilitārāsizglītībassistēmu

Pašreizējasituācija
Pirm kārt, Bal ti jas val stu na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas (Igau ni jas ko le dža un Lie tu

vas ka ra aka dē mi ja) veic virs nie ku sā kot nē jo sa ga ta vo ša nu. Mi li tā ra jā jo mā tas ir taktiskais
līmenis, un aka dē mis kās iz glī tī bas lī me nis ir ba ka lau ra stu di ju lī me nis. Lie tu vas ka ra aka
dē mi jā ir gan ba ka lau ra, gan ma ģis tra stu di ju prog ram mas, bet tās ir bal stī tas uz ci vi la jām 
zi nāt nes no za rēm.

Otr kārt, Lie tu vā un Lat vi jā ir sa vi JŠVK (Jaun āko štā ba virs nie ku kur si) Sau sze mes spē kiem 
(SZS), un Lie tu vā virs nie kiem ir ie spē ja tur pi nāt stu dēt arī ma ģis tran tū rā. Lie tu vā ir GS JŠVK 
un Lat vi jā JS JŠVK, ku ros mā cās vi su Bal ti jas val stu ka ra vī ri un ku rus pa bei dzot JS un GS virs
nie ki var tur pi nāt mā cī ties BDC Ap vie no ta jos Spē ku vei du kur sos. SZS virs nie kiem ir vēl viens 
pa pil dus kurss – ope ra tī vi tak tis kā lī me ņa kurss, ku ru or ga ni zē ja un pa gai dām or ga ni zē BDC.

Se ci nā jums: tas ra da ne vie nā du da žā du Spē ku vei du virs nie ku ap mā cī bu sis tē mu. Ci tās NA TO 
val stīs, pie mē ram, Un gā ri jā JŠVK lai ka zi ņā ir īsāks. 

KādiirargumentiparpapildusmācībukursuSZS?
Pirm kārt, starp tau tis ka jās ope rā ci jās gal ve no kārt pie da lās SZS ka ra vī ri. Lat vi jas GS un 

da ļē ji JS pil da prak tis kos uz de vu mus Lat vi jā, un vi ņu ne pie cie ša mās spē jas sa dar bo ties ar ci tu 
val stu pār stāv jiem mi li tā ro vai mie ra uz tu rē ša nas ope rā ci ju veik ša nai ir li mi tē tas. Mūs die
nu mi li tā rie kon flik ti pa ras ti no tiek uz sau sze mes, un Lat vi jas GS un JS ta jos ne pie da lās.

Otr kārt, ja Bal ti jas val stis iz strā dā sa vus VA OP, tad valsts aiz sar dzī ba tiek plā no ta 
gal ve no kārt uz sau sze mes, un SZS ka ra vī riem ir gal ve nā no zī me šī plā na iz pil dē. Si tu āci ja 
ne daudz mai nās, ja Bal ti jas val stis pa liek ti kai pie ko lek tī vās aiz sar dzī bas prin ci piem un 
ne vei do na ci onā los VA OP.

Treš kārt, SZS ka ra vī ru un at bil sto ši virs nie ku skaits ir lie lā kais starp spē ku vei diem. 
Pa pil dus vēl ir va ja dzī gi virs nie ki Ze mes sar dzē. Tas no zī mē, ka Lat vi jai va jag sa vu SZS JŠVK, 
kas ļau tu sa ņemt virs nie kam kap tei ņa un ma jo ra pa kā pi, jo mā cī ties uz reiz ko pē jā Bal ti jas 
val stu JŠVK bū tu ļo ti dār gi un grū ti or ga ni zēt.

Ce tur tkārt, SZS, tā pat kā JS un GS virs nie kiem, ir va ja dzīgs ko pē jais Bal ti jas val stu 
ope ra tī vi tak tis kā lī me ņa kurss SZS virs nie kiem, pēc ku ra vi ņi va rē tu tur pi nāt mā cī bas Ap
vie no ta jā spē ku vei du kur sā BAK. Kurss bū tu jā or ga ni zē Igau ni jas aiz sar dzī bas ko le džā, jo JS 
JŠVK tiek or ga ni zēts Lat vi jā, bet GS JŠVK – Lie tu vā, un BAK var sniegt pa lī dzī bu, vis maz sā
kot nē ji, šā du kur su or ga ni zā ci jā.
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Piekt kārt, va ja dzē tu iz ska tīt jau tā ju mu, kas jā ap gūst vie nā vai ot rā kur sā. Var sa ma zi
nāt mā cī bu lai ku JŠVK SZS Bal ti jas val stu na ci onā la jās aiz sar dzī bas aka dē mi jās. Var iz ska tīt 
mi li tā rās kar je ras jau tā ju mus. Pie mē ram, Tur ci jā par Ģe ne rāl štā ba priekš nie ku var būt ti kai 
SZS virs nieks. Tas va rē tu būt lo ģisks pa ma to jums il gā kai mā cī bu un stu di ju prog ram mai SZS 
ka ra vī riem.

Priekšlikumi
Pirm kārt, Bal ti jas val stu aiz sar dzī bas aka dē mi jas ir ak re di tē tas sa vās val stīs un at bil

sto ši na ci onā la jiem nor ma tī va jiem ak tiem iz glī tī bas jo mā. Vien lai cī gi Bal ti jas val stis ie vē ro 
Bo lo ņas vie no ša nos, kas ļauj pār skai tīt, ie skai tīt iz glī tī bas stu di ju kre dīt pun ktus no vie nas 
ak re di tē tas augst sko las ot ras ak re di tē tās augst sko las stu di ju prog ram mā. Tas no zī mē, ka ka ra
vīrs, kurš uz sā cis stu di jas, pie mē ram, Lie tu vā, var tur pi nāt stu di jas Lat vi jā, un vi ņam tiks 
ie skai tī ti kre dīt pun kti, kas ti ka ie gū ti Lie tu vā. Vai BAK ir ak re di tē ta kā augst sko la? Gun da ra 
Ābo la pre zen tā ci jā ir at sau ce uz da žā du kur su at zī ša nu, bet kur ir ak re di tē ta pa ti augst sko la? 

Šeit ir di vi va ri an ti:
•	 veikt BAK kā augst sko las, kas at bilst Bo lo ņas vie no ša nās pra sī bām, ak re di tā ci ju;
•	 BAK veikt ti kai mi li tā ro ap mā cī bu bez mi li tā ra jām stu di jām un kre dīt pun ktiem.
Otr kārt, ba ka lau ra un ma ģis tra stu di jas bal stās uz at bil sto šām zi nāt nes no za rēm. Mi li tā rā 

zi nāt ne kā zi nāt ne ir at zī ta, pie mē ram, So mi jā, bet no Bal ti jas val stīm ti kai Lat vi jā. Tas 
ļauj NA A vei dot gan ba ka lau ra, gan ma ģis tra un nā kot nē dok to ra stu di ju prog ram mas mi li tā ra jā 
zi nāt nē, pie mē ram, Mi li tā ra jā va dī bā. Tas ļauj stu di ju prog ram mās ie kļaut mi li tā ros priekš
me tus, pie mē ram, tak ti ku.

Lie tu vā aka dē mis kās stu di jas ir bal stī tas ci vi la jā zi nāt nē, bet mi li tā rie priekš me ti ne
tiek ie skai tī ti stu di ju prog ram mās un ne dod kre dīt pun ktus. Vi ņi sa ņem ser ti fi kā tu par mi li
tā ra jiem kur siem.

Tas no zī mē – ja BAK bū tu ak re di tē ta augst sko la, BAK mi li tā rie kur si var dot kre dīt pun ktus 
ka ra vī riem, kas tur pi nā tu iz glī tī bu So mi jas vai NA A ma ģis tran tū rā. Pie mē ram, Lie tu vas ka ra 
aka dē mi jā vis maz ag rāk tā bi ja, ka aka dē mis kā iz glī tī ba bi ja no šķir ta no mi li tā ra jiem kur
siem, jo vi ņiem nav at zī ta mi li tā rā zi nāt ne. Tad grū ti sa prast, kā BAK mi li tā rie kur si var 
dot kre dīt pun ktus Lie tu vas ma ģis tran tū rai.

Treš kārt, BAK var būt ak re di tē tas augst sko las fi li āle, bet vē lams tā das augst sko las, kur 
ir at zī ta mi li tā rā zi nāt ne. Tad tas ļaus mi li tā ra jos kur sos ie gū tos kre dīt pun ktus ie skai tīt 
aka dē mis ka jās stu di ju prog ram mās.

Ar cie ņu 
AZPC va dī tājs, Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš

Ta gad jau tā jums par aiz sar dzī bas sis tē mas un, pats gal ve nais, tie ši NBS struk tū ras op ti mi zē ša nu 
ir kļu vis ļo ti ak tu āls. Bet arī 2008. ga da ru de nī es uz ska tī ju, ka šis jau tā jums ir ak tu āls. Sa ga ta vo ju un 
pub li cē ju15 rak stu par šo jau tā ju mu.

KĀPLĀNOTNACIONĀLOBRUŅOTOSPĒKUATTĪSTĪBU?

IEVADS
Ne daudz no vēs tu res: pirm ā ka pi tā lis ma krī ze bi ja 1914. – 1917. ga dā. Te orē tis ki, kad 

cil vē ce sā ka mek lēt al ter na tī vu ka pi tā lis mam, Kār lis Marks uz rak stī ja Ma ni fes tu, ra dī ja ko
mu nis ma rē gu, kas klī da un vēl ta gad klīst pa Eiro pu. Tas ra dī ja Ļe ņi nu un „boļ še vi kus”, uz 
Pirm ā pa sau les ka ra bā zes iz vēr tās par so ci ālis tis ko re vo lū ci ju Krie vi jā. Se kas ir zi nā mas. 

Ot rā ka pi tā lis ma krī ze sā kās 1929. ga dā ar eko no mis ko krī zi, ku ras dēļ Vā ci jā pie va ras 
1933. ga dā nā ca na ci onāl so ci ālis ti ar Hit le ru priekš ga lā. Hit lers pa zi ņo ja, ka Vā ci ja jā pie
ceļ no ce ļiem, jā ap vie no tau tie ši, uz ska tī ja, ka boļ še visms ir ļo ti la ba ie ce re, ti kai bez 
in ter na ci onā la jām ide jām. Mu so lī nī at zi na se vi par Ļe ņi na skol nie ku vai se ko tā ju. Tā dēļ sā kās 
Ot rais pa sau les karš.

Ta gad da ži spe ci ālis ti uz ska ta, ka sā kas ka pi tā lis ma tre šā krī ze. ASV ga ta vo jas or ga ni

15			Kār	lis	Krēs	liņš.	Kā	plā	not	Na	ci	onā	lo	bru	ņo	to	spē	ku	at	tīs	tī	bu?		Mi li tā rais Ap skats, 2008,	Nr.3/4.
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zēt G8 vai pa pla ši nā to liel val stu tik ša nos, lai plā no tu pa sau les fi nan šu sis tē mas uz la bo ša nu. 
Dau dzi to sa sais ta ar ka pi tā lis ma krī zi, bet kā da tam var būt al ter na tī va? Pa gai dām ne vie nam 
nav skaid ra vai lo ģis ki pa ma to ta re dzē ju ma par pa sau les nā kot ni. Kā ša jā si tu āci jā plā not NBS 
at tīs tī bu?

MILITĀRIPOLITISKĀSITUĀCIJAPASAULĒ
Bi ju šais ASV pār stā vis ANO ir iz tei cis do mu, ka Krie vi ju var iz pro vo cēt Rie tu mu ne iz lē

mī ba. Tā dēļ viņš pie dā vā, pirm kārt, dot ie spē ju gan Gru zi jai, gan Uk rai nai uz sākt ie stā ša nās 
pro ce dū ras NA TO vai sākt pil dīt ie stā ša nās NA TO Rī cī bas plā nu. Otr kārt, pa stip ri nāt mi li tā ro 
sa dar bī bu ar NA TO val stīm, it se viš ķi no Austrum ei ro pas. Treš kārt, pil nā mē rā īs te not Pret gai
sa aiz sar dzī bas (PGA) plā nus Eiro pā. Vi ņa pa zi ņo jums ra dī ja dis ku si jas un da žā dus ko men tā rus.

Tas ir pie mērs tam, ka pa sau lē ir ne ti kai eko no mis ka, bet arī po li tis ka krī ze. Pēc auk stā 
ka ra bei gām, Var ša vas pa kta un PSRS sa bru ku ma ve cā starp tau tis ko at tie cī bu sis tē ma pār stā ja 
dar bo ties. ANO, kas ti ka iz vei do ta pēc Ot rā pa sau les ka ra, vairs nav efek tī va or ga ni zā ci ja, 
jo ne viens no zī mīgs no ti kums pa sau lē ne ti ka ana li zēts un ak cep tēts ANO. Pie mē ram, PSRS sa
bru kums, ku ru Pu tins no sau ca par ģe opo li tis ku ka tas tro fu, vai tas, kas no tiek bi ju ša jā PSRS 
te ri to ri jā, ne ti ka ap spriests ANO. Starp tau tis kie li ku mi un lī gu mi bi ja ga ta vo ti auk stā ka ra 
ap stāk ļiem, un ta gad tie dar bo jas slik ti.

ASV vis maz te orē tis ki mē ģi na or ga ni zēt kaut kā du jaun u pa sau les pār val des sis tē mu, bet 
Krie vi ja vi su lai ku cen šas pa likt ve ca jā sis tē mā, dar bo ties pēc Jal tas un Pots da mas lē mu miem, 
iz man tot ANO sis tē mu. Kon flikts Gru zi jā it kā sa tu vi nā ja Krie vi jas un ASV valsts po li ti ku. 
Krie vi ja at zi na, ka ve cā starp tau tis ko at tie cī bu sis tē ma vairs ne dar bo jas, mai nās ro be žas, 
vei do jas jaun as val stis, var mai nīt ro be žas „no ār pu ses”, valsts ne da lā mī bas prin cips, ku ru 
ie vie sa pēc Ot rā pa sau les ka ra, vairs ne dar bo jas, ANO vairs ne strā dā efek tī vi.

Fran ci jas pre zi den ta Gru zi jas kon flik ta no re gu lē ša nas plāns ne ti ka ap spriests ANO. ES uz
ņē mās vis maz da ļē ji re gu lēt kon flik tu Gru zi jā. Ti ka iz vei dots augst lī me ņa va dī tā ju sa nāk smes 
for māts G7, vē lāk G8, un ta gad jau ru nā par augst lī me ņa sa nāk smi vēl pla šā kā for mā tā (20 val
stu va dī tā jiem), lai ri si nā tu pa sau les fi nan šu krī zes pro blē mas un uz la bo tu fi nan šu pār val des 
sis tē mu. Ta ču nav starp tau tis ku or ga ni zā ci ju un li ku mu vai kā du ci tu nor ma tī vo ak tu, lai va
rē tu ri si nāt da žā das pro blē mas, kas sais tī tas gan ar pa sau les mē ro ga fi nan šu un eko no mis ka jām 
krī zēm, gan ar lo kā liem kon flik tiem.

Ag rāk bi ja sa da lī tas ie tek mes sfē ras gan PSRS, gan ASV. 1968. ga da no ti ku mi Čeho slo vā ki
jā iz sau ca lie lu ne pa ti ku Rie tu mos, bet to mēr to ak cep tē ja, jo tā bi ja PSRS ie tek mes sfē ra. 

Bi ju šais ASV aiz sar dzī bas mi nistrs Ram sfelds pie dā vā ja vei dot īs lai cī gas vai „lun ka nas” 
koa lī ci jas, jo pa sau lē no tiek tik lie las un ātr as pār mai ņas, ka grū ti pa rak stīt ilg sto šas 
vie no ša nās. Krie vi ja sā ku mā tā du ide ju ne at zi na.

Pa gā ja pie ci ga di, un ta gad Gru zi jas kon flik tā Krie vi ja pat ne cen tās vei dot starp tau tis
ko at bal stu vai kā du kaut vai īs lai cī gu koa lī ci ju. Rie tu mos tas iz ska tās me žo nī gi vai ne pie
ļau ja mi, jo at šķi rī bā no Krie vi jas ASV, pirms uz sākt ope rā ci ju Irā kā vai Af ga nis tā nā, cen tās 
pa ma tot un pie rā dīt sa vas dar bī bas ne pie cie ša mī bu. 

Ta gad vei do jas jaun a pa sau les kār tī ba, jaun as uz ve dī bas nor mas, jo vairs ne var dzī vot pēc 
auk stā ka ra no tei ku miem. Krie vi ja il gi ne gri bē ja to at zīt un cen tās tu rē ties pie ie priek šē
jām uz ve dī bas nor mām, kri ti zē ja Rie tum val stu dar bī bu da žā dos kon flik tos un, pirm kārt, Ko so vā. 
Krie vi jas dar bī ba Gru zi jā no rā da, ka Krie vi ja arī ir sa pra tu si, pār mai ņu ne no vēr ša mī bu, kaut 
gan sav da bī gi. Pa liek at klāts jau tā jums, kā iz vei dot jaun u starp tau tis kās sa dar bī bas sis tē mu.

LIELVALSTUBRUŅOTIESPĒKI
ASV un PSRS, ta gad Krie vi ja, vai rā kus ga du des mi tus ga ta vo jās sav star pē jam glo bā lam kon

flik tam, vei do ja lie las ar mi jas, ra dot des mi tiem tūk sto šu atom ie ro ču, tan ku utt. Re ali tā tē 
mēs dzī vo jam pa sau lē, kur glo bāls kon flikts ir maz ie spē jams, jo ta jā ne var būt uz va rē tā ju, 
bet pa sau lē ir daudz da žā du lo kā lu kon flik tu. Liel val stis nav tam ga ta vas, val stu mi li tā rās 
stra tē ģi jas un bru ņo tie spē ki nav ga ta vo ti lo kā lu kon flik tu ri si nā ša nai. Gan ASV, gan Krie vi ja 
ir ie sais tī tas dau dzos lo kā los kon flik tos, ku rus ne prot at ri si nāt, jo tam nav starp tau tis ko 
nor ma tī vo ak tu bā zes, tam nav ga ta vo ti BS.

Krie vi jas ko res pon den te Jū li ja La ti ņi na 2008. ga da 11. ok tob ra pār rai dē „Kod dos tu pa” pre
cī zi rak stu ro ja si tu āci ju Krie vi jas BS un rī cī bu kon flik tā ar Gru zi ju: „Ģe ni āla stra tē ģis kā 
ide ja, ja jums ir ar mi ja, kas nav de rī ga lo kā la jam ka ram, ku ra var ka rot ti kai glo bā li – ne

va jag pār vei dot ar mi ju, va jag pār vei dot ka ru”. To mēs zi nām arī no Krie vi jas BS dar bī bas Če
če ni jā vai vēl ag rāk Af ga nis tā nā. Tā ir kon cep tu ālā at šķi rī ba, kā dar bo jās da žā du val stu BS.

Ta ču ci vi li zē tas valsts ar mi ja ne var uz va rēt par ti zā nu ka rā, ka mēr tā ir ci vi li zē ta. Irā
kā ASV BS pir mo rei zi iz man to ja in for ma tī vo ka ra dar bī bas tīk lu un ļo ti īsā lai kā un gan drīz 
bez zau dē ju miem sa kā va ap mē ram 400 000 vī ru lie lu Irā kas ar mi ju. Tas bi ja karš starp ne lie
lu 21. gad sim ta ASV ar mi ju un  skait lis ki daudz lie lā ku, bet pēc BS or ga ni zā ci jas, mi li tā rās 
stra tē ģi jas, do mā ša nas un eki pē ju ma – 20. gad sim ta vi dus Irā kas ar mi ju. Kon flik tam pār ejot 
par ti zā nu ka ra fā zē, ASV un to sa bied ro ta jiem pie aug zau dē ju mi, un grū ti pro gno zēt lai ku ka
ra vī ru no mai ņai ar po li cis tiem.

Ne ANO, ne NA TO, ne ES, ne at se viš ķas val stis ne zi na un ne prot ri si nāt dau dzus ne lie lus 
re ģi onā los kon flik tus vai pro blē mas. Tam pa ma tā ir val stu sav star pē jā ne uz ti cī ba Pie mē ram, ASV 
ide ja iz vei dot Eiro pā ne lie lu Pret gai sa aiz sar dzī bas (PGA) sis tē mu ra dī ja ļo ti lie lus Krie vi
jas ie bil du mus. Var būt ame ri kā ņiem tas ne ie nā ca prā tā, jo Krie vi jai ir ie spē ja bez lie lām pro
blē mām pār va rēt šo PGA sis tē mu. Tam vis am pa ma tā ir vien kār ši lie la ne uz ti cī ba starp val stīm.

STARPVALSTUNEUZTICĪBASIEMESLI
Pirm kārt, Krie vi jas ne prog no zē ja mī ba. La bāks ir pro gno zē jams ie naid nieks, ne kā ne prog

no zē jams sa bied ro tais. Krie vi jas un Gru zi jas slik tās at tie cī bas bi ja gan Gam sa hur di jas, gan 
Še var dna dzes lai kā, kad Krie vi jā vēl ne ti ka ru nāts par ASV ie tek mi uz Gru zi ju. Ar kā dām kai
miņ val stīm ir la bas at tie cī bas? Ku ras no Var ša vas pa kta vai bi ju šās PSRS val stīm gri bē tu pie
vie no ties Krie vi jai? 

Otr kārt, dau dzās val stīs un, pats gal ve nais, Krie vi jā nav skaid ri for mu lē ti na ci onā lie 
mēr ķi un in te re ses. Ir ti kai da žu po li ti ķu un amat per so nu iz tei ku mi par si tu āci jas iz man to ša
nu, kad ne dar bo jas starp tau tis kie li ku mi un vie no ša nās, Krie vi jas te ri to ri jas pa pla ši nā ša nai 
un ie spē jām vai ne pie cie ša mī bu at jau not Krie vi ju vis maz bi ju šās PSRS te ri to ri jas ro be žās. Tas 
ra da ne uz ti cī bu Krie vi jas dar bī bai, kaut gan ci ti po li ti ķi mē ģi na šos iz tei cie nus mīk sti nāt 
vai no tiem at teik ties.

Treš kārt, gan auk stā ka ra tra dī ci jas, gan mūs die nu po li ti ķu cen tie ni sa lie dēt nā ci ju, sa
gla bāt po pu la ri tā ti starp ie dzī vo tā jiem, iz man to jot kā ie naid nie ka tē lu NA TO un ASV, rei zēm 
arī Bal ti jas val stis. Tas ļauj pa ma tot plaš sa zi ņas lī dzek ļu kon tro li un de mo krā ti jas ie ro be
žo ša nu. 

Ce tur tkārt, eko no mis kās in te re ses – ra žot un pār dot, iz pla tīt sa vu bru ņo ju mu pa sau lē. Tas 
ra da val stu, bru ņo ju ma ra žo tā ju, in te re si ra dīt, at bal stīt vai uz tu rēt mi li tā ros kon flik tus.

LATVIJASUNNBSATTĪSTĪBASPLĀNOŠANASPRINCIPI
Ta gad NA TO cen šas mo de lēt pa sau les kom plek so nā kot ni, par at skai tes pun ktu iz vē lo ties 

2030. ga du. NA TO grib sa prast sa vu vie tu pa sau les nā kot nes dro šī bas sis tē mā. 
Arī Lat vi jā tiek vei dots nā kot nes re dzē jums un Lat vi jas 2030. ga da pro jekts. Ša jā pro jek

tā nav pie tie ka mas pie sais tes NA TO pē tī ju miem, ku rus veic dau dzās NA TO val stīs, kur tiek iz
man to ti daudz lie lā ki re sur si. Va ja dzē tu vai rāk pie da lī ties NA TO veik tos pē tī ju mus un plā not 
Lat vi jas vie tu un no zī mi jaun ajā pa sau les sis tē mā. Tā bū tu Lat vi jas nā kot nes pro gno zes bā ze. 

Pa sau les un Lat vi jas dro šī bas sis tē mas mi li tā ra jā jo mā ir jā iz vēr tē NA TO un ES. Ir jā vēr
tē bru ņo to spē ku vie ta, uz de vu mi un to iz pil dei ne pie cie ša mā struk tū ra. ASV eks per ti sa prot 
un at zīst, ka pa sau les liel val stīs BS ir vei do ti glo bā liem kon flik tiem un ne at bilst mūs die nu 
uz de vu miem, gal ve no kārt da lī bai lo kā la jās mi li tā ra jās krī zēs.

ES ti ka iz vei do ta dar ba gru pa, kas iz pē tī ja, kā diem ir jā būt ES val stu BS. In te re san ti 
ir se ci nā ju mi, un, lūk, da ži no tiem: pirm kārt, ES val stu BS skait lis kais sa stāvs ir ap mē ram 
1,5 mil jo ni ka ra vī ru, bet val stu BS struk tū ra, ka ra vī ru sa ga ta vo tī ba un eki pē jums ne at bilst 
mūs die nu pra sī bām. Otr kārt, ES va ja dzē tu ko pu mā ti kai 60 000 ka ra vī ru lie lus BS – mūs die nī gi 
eki pē tus un la bi ap mā cī tus, ar at bal sta un no dro ši nā ju ma spē kiem. Tā du spē ku ES nav. Treš kārt, 
kat rai ES val stij tiek pie dā vāts iz vē lē ties sa vu mi li tā ri po li tis ko am bī ci ju lī me ni. No teik ti 
se ši lī me ņi, aug stā kais lī me nis ir, kad valsts uz ņe mas at bil dī bu par pa sau les mi li tā ro kon
flik tu no re gu lē ša nu. Līdz šim to da rī ja ti kai ASV.

Lat vi jā, plā no jot NBS at tīs tī bu, tas jā ņem vē rā. Ne viens ne liek val stij uz ņem ties vie nu 
vai ot ru am bī ci ju lī me ni, jo tas ir valsts va dī bas lē mums. NA TO val stīs ir at bal stāms lē mums, 
ka 2% no iekš ze mes kop pro duk ta vel tī ti mi li tā ra jiem uz de vu miem, bet sva rī gi ir efek tī vi iz
man tot šos re sur sus. 
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IESPĒJAMIENBSATTĪSTĪBASSCENĀRIJI
Pirm kārt, Lat vi jā ir Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci ja (VAK2008), ku ra ti ka ap stip ri nā ta Saei

mā 2008. ga dā. Lat vi ja iz man to te ri to ri ālo (to tā lo) valsts aiz sar dzī bas prin ci pu, jo ma za valsts, 
pat stā vī gi plā not sa vas te ri to ri jas aiz sar dzī bu var, ti kai pa ma to jo ties uz tā diem prin ci piem. 

Jā no sa ka, kas un no kā ir jā aiz sar gā, kā arī ie spē ja mā pre ti nie ka kau jas spē jas un ne pie
cie ša mās NBS kau jas spē jas, lai no teik tu lai ku veik tu sa vas valsts aiz sar dzī bas fun kci jas.

Mi li tā rie eks per ti var ana li zēt Gru zi jas kon flik tu, ka ra kau jas fā zi Irā kā un ci tus mūs
die nī gus mi li tā ros kon flik tus. Se ci nā jums ir viens: cī nī ties pret lie liem, ne ci vi li zē tiem BS, 
kas nav sa ga ta vo ti lo kā lai krī zei, bet ir ga ta vi lo kā lo krī zi pār vei dot par glo bā lo, at bil
sto ši sa vai struk tū rai, nav ie spē jams. Tā dēļ Lat vi jai vie nī gā ie spē ja bi ja ie stā ties NA TO un 
mi li tā rās stra tē ģi jas pa ma tā plā not ko lek tī vo aiz sar dzī bu. Tas ļauj jus ties dro šāk no mi li tā ro 
ap drau dē ju ma vie dok ļa. 

Otr kārt, valsts sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju pa ma to ar ko lek tī vo aiz sar dzī bu, bet pa pil dus 
plā no pat stā vī gi aiz stā vēt sa vu val sti, ka mēr tiek aiz sākts ko lek tī vās aiz sar dzī bas me hā
nisms. Šķiet lo ģisks va ri ants.

Ne daudz ie dzi ļi nā si mies ša jā jau tā ju mā. 1) ša jā ga dī ju mā NBS ga ta vī bai ir jā būt aug stā
kai ne kā NA TO Ātr ās re aģē ša nas spē kiem (NRF), kas ga ta vi ie ras ties jeb ku rā vie tā pie cu die nu 
lai kā. 2) pra sī bas ga ta vī bas lī me nim ir at ka rī gas no iz lū ko ša nas in for mā ci jas un ie spē jām 
pro gno zēt no ti ku mus. Sva rī ga ir in for mā ci ja, ko sa ņem no sa te lī tiem. NA TO ie spē jas ir ne sa
lī dzi nā mi lie lā kas ne kā at se viš ķai ma zai val stij. 3) kā dām kau jas spē jām ir jā būt NBS, lai 
mūs die nās re āli spē tu aiz tu rēt lie lus, ne ci vi li zē tus BS Lat vi jas te ri to ri jā? Lie tu vie ši, 
vei cot ana lī zi, ir at zi nu ši, ka ko lek tī va jai aiz sar dzī bai ga ta vo tie BS var aiz sar gāt valsts 
te ri to ri ju, bet valsts te ri to ri jas aiz sar dzī bai ga ta vo tie BS ne var piln vēr tī gi pie da lī ties 
ko lek tī va jā aiz sar dzī bā.

Mi li tā rie spe ci ālis ti var ap rē ķi nāt, kā di re sur si ir va ja dzī gi, lai īs te no tu šo va ri an tu, un 
kas do tu ra ci onā lu efek tu, bet ir zi nāms, ka ar 2% aiz sar dzī bas bu dže tu no IKP to ne var iz da rīt.

Treš kārt, Lat vi ja pa ma to sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju ar prin ci pu, kas no teikts VAK2008: 
Lat vi jas valsts aiz sar dzī bas stra tē ģis kais pa mat prin cips ir da lī ba Zie meļ at lan ti jas lī gu ma 
or ga ni zā ci jas ko lek tī vās aiz sar dzī bas sis tē mā, ku ras uz de vums ir tās da līb val stu aiz sar
dzī ba pret jeb ku ra vei da mi li tā ru ap drau dē ju mu.

Tas no zī mē, ka, pirm kārt, NBS ga ta vo vie nī bas ko lek tī va jai aiz sar dzī bai gan NA TO, gan, 
va ja dzī bas ga dī ju mā, ES mi li tā ra jās struk tū rās. Da lī ba starp tau tis ka jās ope rā ci jās ir da ļa no 
ko lek tī vās aiz sar dzī bas, jo dro šas vi des pa pla ši nā ša na pa aug sti na dro šī bu arī mū su val stī. 
Tas ir kon cep tu āls prin cips vai pa ma to jums NBS vie nī bu da lī bai starp tau tis ka jās ope rā ci jās 
arī ār pus ES un NA TO te ri to ri jas.

Otr kārt, NBS AŠ gal ve nais uz de vums pirms ie stā ša nas NA TO līdz 2004. ga dam bi ja iz strā dāt 
Valsts aiz sar dzī bas ope ra tī vo plā nu (VA OP) un ga ta vot NBS tā iz pil dei.

Ta gad par gal ve no uz de vu mu kļūst ko lek tī va jai aiz sar dzī bai un da lī bai starp tau tis ka jās 
ope rā ci jās ne pie cie ša mo vie nī bu sa ga ta vo ša na, no sū tī ša na mi si jās un to at balsts. Pa pil dus pa
liek uz ņē mēj valsts at bal sta plā na iz strā de un tre ni ņi plā na iz pil dē. Tas ļauj mai nīt arī NBS 
struk tū ru ko pu mā, op ti mi zē jot to gal ve no uz de vu mu iz pil dei.

Treš kārt, ka ra vī ru sa ga ta vo ša na no tiek at bil sto ši NBS uz de vu miem. Ja ag rāk VA OP ti ka plā
nots vi su Spē ku vei du ka ra vī rus iz man tot sa vas valsts aiz sar dzī bai un gal ve no kārt kā SZS ka
ra vī rus, tad ta gad ka ra vī ri tiek ga ta vo ti die nes tam sa vā Spē ku vei dā. 

Ce tur tkārt, ja ag rāk NA A ti ka plā no ta kā mi li tā rā vie nī ba ar sa viem kau jas uz de vu miem VA
OP, tad ta gad NA A ir augst sko la. Tās pa mat uz de vums sa ska ņā ar Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku ma 
12.2. pan tu un NA A Sa tver smi ir sa ga ta vot pro fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo un mi li tā ro spe
ci ālis tu sa stā vu Lat vi jas valsts aiz sar dzī bai, at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni – or ga ni zēt un veikt 
pē tī ju mus valsts aiz sar dzī bas un dro šī bas jo mā.

Secinājums. Lat vi jas ie dzī vo tā jiem, no dok ļu mak sā tā jiem un, pats gal ve nais, NBS ka ra vī
riem ir jā dod ie spē ja dis ku tēt par šiem sce nā ri jiem un jā zi na vis maz tas, kā du sce nā ri ju ir 
iz vē lē ju sies mū su valsts.

 
dok to ran tū ra. At bil sto ši Aug stā kās iz glī tī bas li ku ma pro jek tam aka dē mi jā va ja dzēs iz vei dot arī 

dok to ran tū ru. NA A pār stāv ji cen šas pa pil di nāt sa vu aka dē mis ko iz glī tī bu, arī NA A rek tors Vla di mirs 
Drei ma nis.

Viņš bi ja vēr sies pie Trans por ta un sa ka ru in sti tū ta rek to ra un tas, uz zi not, ka es strā dā ju aka dē
mi jā, uz reiz bi ja pie kri tis rek to ra uz ņem ša nai vi ņa in sti tū ta dok to ran tū rā un pie dā vā jis ma ni par dar ba 
va dī tā ju. De viņ des mi ta jos ga dos mēs bi jām vie nā Zi nāt nes pa do mē, un starp mums bi ja sav star pē ja 
cie ņa un uz ti cī ba. Es sa ga ta vo ju sa vu re dzē ju mu par ie spē ja mo di ser tā ci jas tē mu sa ska ņā ar sa viem se
ci nā ju miem par valsts aiz sar dzī bas sis tē mas un NBS struk tū ras op ti mi zē ša nu. 

Zi nāt nis kā pē tī ju ma pro jekts un dok to ra di ser tā ci jas ie spē ja mā tē ma

STARPTAUTISKOOPERĀCIJUNODROŠINĀJUMAEFEKTIVIZĒŠANA

Ievads
Lat vi ja pa ma to sa vu mi li tā ro stra tē ģi ju ar prin ci pu, kas no teikts 2008. ga dā Saei mā ap

stip ri nā ta jā Valsts aiz sar dzī bas kon cep ci jā (VAK2008): Latvijasvalstsaizsardzībasstratē
ģiskaispamatprincipsirdalībaZiemeļatlantijaslīgumaorganizācijaskolektīvāsaizsar
dzībassistēmā,kurasuzdevumsirtāsdalībvalstuaizsardzībapretjebkuraveidamilitāru
apdraudējumu.

Tas no zī mē, ka, pirm kārt, NBS ga ta vo vie nī bas ko lek tī va jai aiz sar dzī bai gan NA TO, gan, 
ne pie cie ša mī bas ga dī ju mā, ES mi li tā ra jās struk tū rās. Da lī ba starp tau tis ka jās ope rā ci jās ir 
da ļa no ko lek tī vās aiz sar dzī bas, jo dro šas vi des pa pla ši nā ša na pa aug sti na dro šī bu arī mū su 
val stī. Tas ir kon cep tu āls prin cips vai pa ma to jums da lī bai NBS vie nī bu starp tau tis ka jās ope
rā ci jās arī ār pus ES un NA TO te ri to ri jas.

Otr kārt, NBS AŠ gal ve nais uz de vums līdz 2004. ga dam, pirms ie stā ša nas NA TO, bi ja iz strā dāt 
Valsts aiz sar dzī bas ope ra tī vo plā nu (VA OP) un tre nēt NBS tā iz pil dei.

Ta gad par gal ve no uz de vu mu kļūst ko lek tī va jai aiz sar dzī bai un da lī bai starp tau tis ka jās 
ope rā ci jās ne pie cie ša mo vie nī bu sa ga ta vo ša na, no sū tī ša na mi si jās un to at balsts. Pa pil dus pa
liek uz ņē mēj valsts at bal sta plā na iz strā de un tre ni ņi plā na iz pil dē. Tas ļauj mai nīt arī NBS 
struk tū ru ko pu mā, op ti mi zē jot to gal ve no uz de vu mu iz pil dei.

Treš kārt, ka ra vī ru sa ga ta vo ša na no tiek at bil sto ši NBS uz de vu miem. Ja ag rāk VA OP ti ka plā
nots vi su Spē ku vei du ka ra vī rus iz man tot sa vas valsts aiz sar dzī bai un gal ve no kārt kā SZS ka
ra vī rus, tad ta gad ka ra vī ri tiek ga ta vo ti die nes tam sa vā Spē ku vei dā. 

Ce tur tkārt, ja ag rāk NA A ti ka plā no ta kā mi li tā rā vie nī ba ar sa viem kau jas uz de vu miem VA
OP, tad ta gad NA A ir augst sko la. Tās pa mat uz de vums sa ska ņā ar Na ci onā lo bru ņo to spē ku li ku ma 
12.2. pan tu un NA A Sa tver smi ir sa ga ta vot pro fe si onā li iz glī to tu ko man dē jo šo un mi li tā ro spe
ci ālis tu sa stā vu Lat vi jas valsts aiz sar dzī bai, at tīs tīt mi li tā ro zi nāt ni – or ga ni zēt un veikt 
pē tī ju mus valsts aiz sar dzī bas un dro šī bas jo mā.

Pētījumamērķis
Pirm kārt, lai Lat vi jas Valsts va dī ba va rē tu pa ma to ti pie ņemt lē mu mu par mū su da lī bu vie

nā vai ot rā starp tau tis ka jā ope rā ci jā, ir jā iz strā dā starp tau tis ko ope rā ci ju no dro ši nā ju ma 
ap rē ķi nā ša nas me to di ka.

Otr kārt, veikt starp tau tis ko ope rā ci ju no dro ši nā ju ma ele men tu vai sa da ļu iz pē ti: starp
tau tis kās ope rā ci jas mēr ķis, vei ca mie uz de vu mi, ne pie cie ša mais per so nāls, eki pē jums, per so
nā la sa ga ta vo ša na, per so nā la trans por tē ša na uz ope rā ci jas ra jo nu, mi si jas ope ra tī vais no dro
ši nā jums – trans por ta, sa ka ru, me di cī nas utt. –, mi si jas pa pil dus at balsts, ne pie cie ša mī bas 
ga dī ju mā un ope rā ci jas no slē gu mā at grie ša nās Lat vi jā vai pār vie to ša nos uz ci tu mi si ju.

Treš kārt, veikt iz pē ti par trans por tē ša nas vei diem uz mi si jas ra jo nu un no mi si jas uz 
Lat vi ju. Šeit ir vai rā ki va ri an ti: Lat vi ja īrē lid ma šī nu vai ku ģi, vai auto trans por tu. Tad ir 
sva rīgs ilg ter mi ņa lī gums un tas, cik ātr i kom pā ni ja var trans por ta lī dzek li no dro ši nāt, jo 
kom pā ni ja var re zer vēt un tu rēt trans port lī dzek li X stun du ga ta vī bā, bet par to būs jā mak sā.

Vai Lat vi ja ie gā dā jas trans por tē ša nas lī dzek ļus pa ti vai ko pā ar ci tām val stīm? Šie jau
tā ju mi pra sa pa pil dus iz pē ti un ra ci onā la va ri an ta iz vē li. Šeit ne var būt viens ri si nā jums 
vis iem ga dī ju miem, jo tas ir at ka rīgs no pil dā ma jiem uz de vu miem, ne pie cie ša mā eki pē ju ma, ope
rā ci jas ra jo na utt. Pē tī ju mos bū tu jā no sa ka sa ka rī bas starp šiem da tiem un op ti mā lā ko ri si
nā ju mu trans por tē ša nas or ga ni zē ša nā.

Ce tur tkārt, mūs die nās ļo ti sva rī ga no zī me ir sa ka ru or ga ni zā ci jai. Sa ka ri ir ne pie cie ša mi 
gan mi si jas ra jo nā, gan ko man dva dī bas prin ci pu re ali zā ci jai, gan mi si jas da līb nie ku kon tak tam 
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ar sa vām ģi me nēm. Sa ka ru or ga ni zā ci ja un eso šā teh nis kā bā ze ir zi nā ma, bet ir da žā das al ter
na tī vas, un va ja dzē tu iz vēr tēt da žā du sa ka ru or ga ni zā ci jas efek ti vi tā ti un iz mak sas.

Piekt kārt, per so nā la sa ga ta vo ša na efek tī vai dar bī bai mi si jās. Cik var mo de lēt si tu āci ju 
mi si jās šeit, Lat vi jā, un cik pa pil dus jā mā cās vai jā tre nē jas jau uz vie tas mi si jas ra jo nā? 
Šie jau tā ju mi ir jā ana li zē, jo ri si nā jums būs at ka rīgs gan no mi si jas ra jo na, gan no mi si jas 
uz de vu miem.

sa dar bī ba. Man bi ja ra du sies la ba sa dar bī ba ar An di Ku do ru, kas ir „Austrum ei ro pas po li ti kas 
pē tī ju mu cen tra” iz pil ddi rek tors. Viņs uz stā jās ar zi ņo ju mu mū su se mi nā ros un 2008. ga da ru de nī vēr
sās pie ma nis ar lū gu mu or ga ni zēt ko pī gu Bal ti jas val stu un Uk rai nas se mi nā ru par plaš sa zi ņas lī dzek
ļu jeb ce tur tās va ras ie tek mi uz po li ti ku. Se mi nā ru mēs or ga ni zē jām eks per tiem bez pla šas sa bied rī bas 
pie sais tes. Tas de va ie spē ju ne ofi ci āli ap mai nī ties ar vie dok ļiem par sa bied rī bā diez gan ak tu ālu tē mu.

Pie mē ram, kad ti ka iz teik ta ie spē ja par si tu āci ju, ka Krie vi ja beidz sa ska tīt NA TO un ASV kā ie
naid nie ku, se ci nā jums bi ja – tas ir ie spē jams ti kai, ja Krie vi ja kļūst de mo krā tis ka valsts. Jau tā jums 
– kas būs pri mā rais? Vai, at sa ko ties no ie naid nie ka tē la, in for ma tī vā tel pa tiks aiz pil dī ta ar Krie vi jas 
iek šē jām pro blē mām, un vai tas pa lī dzēs ra dīt de mo krā tis ku val sti? Vai ie naid nie ka tēls pa zu dīs ti kai 
pēc valsts de mo kra ti zā ci jas? Tās bi ja in te re san tas dis ku si jas.

Ir zi nāms tei ciens – ja CNN pa teiks, ka vie nā vai ot rā pa sau les vie tā ir krī ze, tad vis i uz ska tīs, ka 
tur ir krī ze, un tā tur būs. Ce tur tās va ras – plaš sa zi ņas lī dzek ļu – ie tek me pa sau lē pa pla ši nās, it se viš ķi 
ar in ter ne ta tīk la pa pla ši nā ša nos pa sau lē.

Prog ram mas sā ku ma va ri ants (draft prog ram)

Eks per tu tik ša nās
„Informatīvāietekme.Jaunieizaicinājumi.”

Or ga ni zē „Austrum ei ro pas po li ti kas pē tī ju mu centrs”(APPC) sa dar bī bā ar spe ci ālis tu in
for mā ci jas ie tek mes un ko mu ni kā ci ju jau tā ju mos Dr. hab.phi lol. Ge or gi ju Po čep co vu un ar 

Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas at bal stu.

Pa sā ku ma no ri ses vie ta: Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi ja – Rī ga, Ezer ma las 
ie la 6/8.

Starp val stu at tie cī bās ar vien vai rāk pie aug in for ma tī vās ie tek mes no zī me. Pla ši pie eja mie 
ma su me di ji no dro ši na da žā du val stu in for ma tī vās tel pas pār klā ša nos. Šo brīd re dzams, ka Krie
vi ja at grie žas pie ag re sī vas ār po li ti kas un in for ma tī vo ie tek mi sa ska ta kā vie nu no in stru
men tiem tās īs te no ša nā. In for ma tī vās ie tek mes ga lē jās iz paus mes – in for mā ci jas ka ra me to žu 
pie lie to jums uz ska tā mi iz pau dās Krie vi jas – Gru zi jas bru ņo tā kon flik ta lai kā.

Krie vi jas ār po li ti kas ofi ci āla jos uz stā dī ju mos no zī mī ga vie ta ie rā dī ta t.s. „hu ma ni tā ra
jai ie tek mei”. Viens no mi nē tās ie tek mes re ali zā ci jas vei diem ir ideo lo ģis ki or ga ni za to ris kā 
pro jek ta „Krie vu pa sau le” īs te no ša na. Do tā pro jek ta ie tva ros lie la Bal ti jas val stu sa bied rī
bas da ļa, t.s. Krie vi jas tau tie ši, tiek uz tver ti kā mēr ķa gru pa.

 Mi nē tās pro ble mā ti kas kon tek stā APPC uz ska ta par ne pie cie ša mu uz sākt Bal ti jas val stu 
eks per tu dis ku si ju po ten ci ālā ap drau dē ju ma iz vēr tē ša nai. 

 Bal ti jas val stu pār stāv ji tiek aici nā ti sa ga ta vot 20 mi nū šu uz stā ša nos par tē mas ak
tu ali tā ti Lat vi jā, Lie tu vā un Igau ni jā. 

Dienaskārtība:

13. 00 – Ie vad ru na.
An dis Ku dors (Lat vi ja), „Austrum ei ro pas po li ti kas pē tī ju mu cen tra” iz pil ddi rek tors. 

13.10 – Uz ru na pa sā ku ma da līb nie kiem. 
Kār lis Krēs liņš (Lat vi ja), Lat vi jas Na ci onā lās aiz sar dzī bas aka dē mi jas pro fe sors. 

13. 20 – Lek ci ja „Ceļš no in for ma tī va jām uz ie tek mes ope rā ci jām. In for mā ci jas ka ru ideo
lo ģi jas trans for mā ci ja. 

Dr. hab.phi lol. Ge or gijs Po čep covs (Uk rai na). 

14. 05 – Ka fi jas pau ze.

14. 15 – Val stu pār stāv ju uz stā ša nās (Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja).

15. 00 – Dis ku si ja.

15. 30 – No slē gums. 
An dis Ku dors (Lat vi ja), APPC iz pil ddi rek tors,
Kār lis Krēs liņš (Lat vi ja), LNA A pro fe sors.

16. 00 – Va ka ri ņas at pū tas cen trā „Li do”, Kras ta ie lā 76.

18. 00 – At grie ša nās pil sē tas cen trā.

Tā da bi ja pa sā ku ma prog ram ma. Pa sā kums bi ja in te re sants, un gal ve nais ir tas, ka ne for mā lā 
gai sot nē ir ie spē jas ap mai nī ties ar vie dok ļiem. Pro fe sors no Uk rai nas ir pa sau lē at zīsts spe ci ālists, 
kam ir daudz pub li kā ci ju ša jā jo mā, man viņš uz dā vi nā ja vie nu no sa vām grā ma tām

 Ie spē ju ro be žās ie zī mē ju da žā dus jau tā ju mus arī Ģe ne rā ļu klu bā. Uz ska tu, ka aug stā ka jiem virs
nie kiem ir jā būt sa vam vie dok lim par mi li tā ri po li tis ka jiem jau tā ju miem, jā pie dā vā savs re dzē jums 
par Valsts mi li tā ro stra tē ģi ju. Mans vie dok lis ĢK ti ka uz tverts da žā di, tā dēļ ie lie ku šeit ma nis rak stī to 
sa viem ko lē ģiem, un la sī tājs var vēr tēt – pa rei zi vai ne pa rei zi es uz stā jos, vai pa rei zi bi ja priekš li ku mi.

god. ko lē ģi, Ģe ne rā ļu klu ba bied ri!!!
Pirm kārt, es at vai no jos, ka vi su lai ku trau cē ju cil vē kiem vien kār ši at pūs ties un „uz bā žos” ar da

žā diem dar ba jau tā ju miem. Ta gad, kad Lat vi jai, tā pat kā dau dzām val stīm pa sau lē, ir fi nan si ālas un 
eko no mis kas pro blē mas, ak tu āls ir jau tā jums par Lat vi jas aiz sar dzī bas sis tē mas un NBS op ti mi zē ša
nu vai ra ci onā lo struk tū ru. 

Otr kārt, zi nu, ka dau dzi ĢK bied ri ak tī vi pie da lās ša jā dar bā, bet dau dzi ka ra vī ri un Lat vi jas 
pil so ņi, arī es, ne zi na, kā da tad ir Lat vi jas valsts mi li tā rā stra tē ģi ja. Es vei cu šī jau tā ju ma ana lī zi 
un pie dā vā ju ri si nā ju mus, ar ku riem var ie pa zī ties rak stā „Kā plā not Na ci onā lo bru ņo to spē ku at
tīs tī bu?” (Mi li tā rais Ap skats, 2008, Nr.3/4, (128/129), 17. – 20.  lpp., http://www.mod.gov.lv/upload/
ma_2008_nr_3_4_(128_129)_internetam.pdf).

Treš kārt, es bū tu ļo ti pa tei cīgs par ĢK ko lē ģu vie dok li un par iz teik ta jiem priekš li ku miem. Sa vu 
vie dok li va rat at rak stīt uz e–pas tu karliskreslins@inbox.lv. Gri bē ju Jūs ie sais tīt dis ku si jās se mi nā rā 
par šiem jau tā ju miem, bet vis i ir ļo ti aiz ņem ti, un ne viens ne pie tei cās pie da lī ties dis ku si jās.

Ce tur tkārt, es cen šos no teikt sa vas dar bī bas pri ori tā tes. Mans sub jek tīvs re dzē jums ir, ka paš reiz, 
kad NA TO mek lē sa vu vie tu Kom plek sās nā kot nes dro šī bas sis tē mā, kad ir fi nan šu krī ze, jau tā ju mi 
par NBS vie tu valsts dro šī bas sis tē mā, par NBS ilg ter mi ņa at tīs tī bas plā niem ir mū su pri ori tā te.

Piekt kārt, do mā ju, ka gan NBS iz vei des sā ku mā, gan NA TO un NBS trans for mā ci jas pe ri odā vai 
kva li ta tī vi mai not NBS, at bil sto ši NA TO Trans for mā ci jas štā ba (ACT) vie dok lim, mi li tā rās iz glī tī bas 
jau tā ju mi kļūst pri ori tā rie.

Uz zi ņai: 
1) Lat vi jā ir Zi nāt ņu aka dē mi jas ak cep tē ta un ap stip ri nā ta MK Zi nāt ņu sa rak stā Mi li tā rā zi nāt ne. 
2) Lat vi jā ir zi nāt nes žur nāls par dro šī bu un aiz sar dzī bu – Mi li tā rais Ap skats. 
3) Saei mā ot ra jā la sī ju mā ir Aug stā kās iz glī tī bas li ku ma pro jekts, ku rā pa re dzēts, ka aka dē mi jā 

ir jā būt vis maz vie nai ba ka lau ra, ma ģis tra un dok to ra stu di ju prog ram mai. Pa pil dus ir pra sī bas par 
zi nāt nes pē tī ju miem, par iz dev nie cī bu, par aka dē mis kā per so nā la kva li tā ti. NA A ir li cen cē tas trīs 
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in teg rē tās ba ka lau ra prog ram mas: „Sau sze mes spē ku mi li tā rā va dī ba”, „Jū ras spē ku Mi li tā rā va dī ba”, 
„Gai sa spē ku Mi li tā rā va dī ba”.

4) AZPC ap zi na ie spē jas kļūt par zi nāt nis ko in sti tū ci ju. To var iz da rīt, ja sa ņe mam AM un NBS 
va dī bas at bal stu un ne pra sot pa pil dus fi nan šu lī dzek ļus

5) Par Bal ti jas Aiz sar dzī bas ko le džas sta tu su. Ja gri bam ka ra vī riem, kas tur mā cās, pie šķirt aka
dē mis kos kre dīt pun ktus at bil sto ši Bo lo ņas prin ci piem, tad ne pie cie šams šo mā cī bu ie stā di ak re di tēt 
kā augst sko lu.

Pie li kums – tāds bi ja mans priekš li kums par se mi nā ra or ga ni zē ša nu.

2008. ga da 12.de cem brī plkst. 10.00 NA A tel pās (Ezer ma las ie la 6/8 – tas ir pie Ķīš eze ra) 
tiek plā nots se mi nārs

„Kom pleksā nā kotne – Mul ti ple Fu tures”
(Drošī bas izai ci nā jumi un NATO 21.gad simtā)

Se mi nā ra tē ma ir ļo ti pla ša. Pri ori tā rie jau tā ju mi, par ku riem plā nots uz sākt dis ku si jas:
A. NA TO val stu re dzē jums par pa sau les at tīs tī bu līdz 2030. ga dam:
1. Ār ējā dro šī ba:
a) glo bā lās dro šī bas ten den ces pa sau lē. Kon flikts Gru zi jā;
b) NA TO un ES vie ta nā kot nes dro šī bas sis tē mā;
c) Bal ti jas jū ras re ģi ona ten den ces, kas ie tek mē Lat vi ju.
2. Iek šē jā dro šī ba – sa bied rī bas in teg rā ci jas, eko no mis kās at tīs tī bas, or ga ni zē tās no

zie dzī bas un ci tas pro blē mas. Lat vi jas ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi ja līdz 2030. ga dam.
B. Kā dus NBS mēs gri bam vei dot? 
1. Kā da aiz sar dzī bas sis tē ma vai NBS va ja dzī gi at ka rī bā no dro šī bas (mi li tā ra jiem) drau

diem – ris kiem? Valsts mēr ķi (am bī ci jas) NA TO un ES mi li tā ra jās struk tū rās. 
2. Vai Lat vi jas NBS ir jā būt kla sis kiem ar vis iem spē ku vei diem, vai jā mek lē „ni šas”, un 

uz svars jā liek uz spe ci ali zē ta jām vie nī bām?
3. NBS un ci tu valsts dro šī bas struk tū ru fun kci ju sa da le valsts krī zes pār val des sis tē mā, 

pie mē ram, GS un Valsts ro bež sar dzes he li kop te ri, vai GS veic slim nie ku eva ku āci ju, uguns grē ku 
dzē ša nu no gai sa, vai to da ra ci tas struk tū ras? Valsts ro bež sar dzes un JS Kras ta ap sar dzes 
fun kci jas Jū ras lī cī, IeM pret te ro ris ma vie nī bas, NBS SUV un ci ti pie mē ri.

4. Kā da ir un kā da nā kot nē būs ZS no zī me valsts aiz sar dzī bas sis tē mā? Šo jau tā ju mu vē
lams iz ska tīt bez po li tis kās ie tek mes, tā dēļ, iz sa kot priekš li ku mus, tie ir lo ģis ki jā pa ma to.

5. Mi li tā rās iz glī tī bas kon cepts. 
6. LRVA – Lat vi jas re zer ves virs nie ku aso ci āci jas un par re zer ves ka ra vī ru no zī me un vie ta 

Lat vi jas Valsts aiz sar dzī bas sis tē mā.
C. Kā di gro zī ju mi ir jā iz da ra nor ma tī va jos ak tos:
1. Starp tau tis ka jos li ku mos, vie no ša nās un ci tos nor ma tī va jos ak tos. 
2. Lat vi jas nor ma tī va jos ak tos. Pie mē ram, AM un NBS fun kci ju sa da le un dub lē ša nas lik

vi dē ša na. 

Pēc se mi nā ra vis i tā ma te ri āli tiks pub li cē ti žur nā lā „Mi li tā rais Ap skats,” lai tie, kas 
ne ti ka uz se mi nā ru, va rē tu ar ma te ri āliem ie pa zī ties un sa bied rī bā va rē tu tur pi nāt dis ku si jas 
par šiem Lat vi jas val stij ļo ti sva rī ga jiem jau tā ju miem.

Pie bil de. Pirm kārt, lū gums šo in for mā ci ju uz ska tīt par ie lū gu mu un in for mēt vi sus, kas 
grib pie da lī ties ša jā se mi nā rā, jo se mi nārs ir at klāts, lai sa bied rī bā tik tu uz sāk tas dis ku
si jas par valsts dro šī bas jau tā ju miem. 

Otr kārt, lū gums pie teik ties uz stā ties ša jā pa sā ku mā. Būs no dro ši nā ta ie spē ja pre zen tēt 
sa vu ma te ri ālu uz ek rā na, iz man to jot da to ru. Pa gai dām tiek vei do ta se mi nā ra die nas kār tī ba 
un ap zi nā ti zi ņo tā ji, tā dēļ bū šu pa tei cīgs par ie ro si nā ju miem se mi nā ra sa tu ra piln vei do ša nai.

Ar cie ņu 
Rez. brģen., Dr.ha bil.sc.ing. Kār lis Krēs liņš

vai attēliem 
nepieciešami paraksti?
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1999. – 2004.

Se mi nārs ti ka or ga ni zēts un no ti ka, bet ĢK bied ri bi ja ļo ti aiz ņem ti, un vi ņu da lī ba se mi nā rā bi ja 
mi ni mā la. Daž reiz ro das jau tā jums par cil vē ku pri ori tā tēm, par vi ņu ak ti vi tā tēm un dzī ves po zī ci ju. 
Da žiem šķiet liet de rī gi pie da lī ties ti kai ta jos pa sā ku mos, ku rus ap mek lē „priekš nie cī ba”, un kas ļauj 
pa rā dī ties ma su sa zi ņas lī dzek ļos.

Es kād reiz sa lī dzi nu to ar spor ta vei diem: vie na lie ta ir spor ta vei di, kad cī ņa no tiek ska tī tā ju 
priekš ā, bet pa vi sam ci ta – tā di spor ta vei di kā slē po ša na, brauk ša na ar ve lo si pē du vai tri at lons, kad 
cil vēks cī nās ar se vi par la bā ko re zul tā tu. Es mu šo spor ta vei da cie nī tājs un cī nos, lai sa snieg tu sa vu 
ie spē ju la bā ko re zul tā tu.

II I da ļas kop sa vil kums

Pēc sek mī gas Lat vi jas ie stā ša nās NA TO va ja dzē ja in ten sī vi iz strā dāt NBS trans for mā ci jas jau tā ju
mus. Tas bi ja laiks, kad dzī ve un nā kot ne rā dī jās ro žai nās krā sās. Aiz sar dzī bas mi nis tri jas un NBS bu
džets strau ji pie au ga. AM dar bi nie ku vi dē jie ie nā ku mi mē ne sī (al gas, pie mak sas, prē mi jas), kas 2006.
ga dā bi ja Ls 146516, 2007.ga da pir ma jā pus ē bi ja Ls 1640. To lie lums ne bi ja stin gri ko re lēts ar pa da rī to 
dar bu un dar ba kva li tā ti, bet bi ja at ka rīgs no aug stā ka priekš nie ka lē mu ma. Tas ne ra dī ja mo ti vā ci ju 
la bam un ra do šam dar bam. Tā ne bi ja vi sās mi nis tri jās, jo, pie mē ram, Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jā 
šie skait ļi bi ja at bil sto ši Ls 697 un Ls 785 jeb di vas rei zes ma zā ki. NBS ka ra vī ri sa ņē ma ma zāk, bet šī 
pe ri oda bei gās arī vi ņu al gas pa lie li nā jās.

Ne ti ka pār strā dāts NBS 12 ga du ilg ter mi ņa at tīs tī bas plāns DOK1. At bil sto ši Lat vi jas plā no ša nas 
sis tē mas pre zen tā ci jai 2003.ga da RPDN DOK1 va ja dzē ja pār strā dāt sā kot nē ji 2004.ga dā pēc ie stā ša
nās NA TO un tad 2008.ga dā. Tas nav ne rei zi pār strā dāts, kopš to pie ņē ma MK 2000.ga da 11.jū li jā. 
Aiz sar dzī bas sis tē mā bi ja ie stā ju sies stag nā ci ja.

Ka ra vī ri pil dī ja sa vus paš rei zē jos uz de vu mus: tre nē jās, mā cī jās, ga ta vo jās starp tau tis ka jām mi si
jām un pie da lī jās ta jās, bet ne bi ja lo ģis ki pa ma to ta re dzē ju ma par NBS vie tu Lat vi jas dro šī bas sis tē mā, 
par NBS at tīs tī bu un nā kot ni. Tas bi ja sva rī gi, plā no jot NBS trans for mā ci ju un ko pu mā aiz sar dzī bas 
sis tē mas res truk tu ri zā ci ju un op ti mi zā ci ju.

Pēc MVP ne veik smī ga mē ģi nā ju ma re ģis trēt mi li tā ro zi nāt ni Lat vi jas zi nāt ņu re ģis trā, es ie sais tī jos 
ša jā pro ce sā un, sa ņe mot at bal stu no ma niem ko lē ģiem da žā dās Zi nāt nes pa do mēs, ti ka pa nākts po
zi tīvs re zul tāts. Ti ka pie dā vā ti va ri an ti sa kār tot un uz la bot dar bu gan mi li tā rās iz glī tī bas, gan mi li tā rās 
zi nāt nes jo mā. Tas iz de vās ti kai da ļē ji. Ko pu mā 2005.–2008. bi ja zau dē tie ga di la bu ide ju īs te no ša nai.

16   Algas ministrijās aug straujāk nekā uzņēmumos.  Diena, 2007, 26.sept.


