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Latvijas drošība un aizsardzība – ikviena valsts patriota goda lieta: ko
Latvijas drošības labā varu darīt es?
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Mūsdienu nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā arvien biežāk Eiropu un visu pasauli apdraud
terorisms un citi draudi. Mēs, Latvija iedzīvotāji, varam sniegt savu ieguldījumu mūsu dzimtenes
drošībā. Katrs no mums savos ikdienas darbos sniedz savu ieguldījumu ne tikai Latvijas, bet arī
Eiropas un visas pasaules drošībā.
2004.gadā Latvija iestājās ES un NATO. Iestāšanās šajās organizācijās bija viens no
svarīgākajiem lēmumiem Latvijas vēsturē. Jau no Latvijas Republikas pastāvēšanas pirmsākumiem
Latvijas ārpolitika bija vērsta uz iesaistīšanos visās Eiropas drošības struktūrās. Viens no, manuprāt,
izcilākajiem politiskajiem darbiniekiem – Zigfrīds Anna Meierovics vēl mūsu valsts pirmsākumos
ir darījis visu iespējamo, lai Latvijā tiktu nodrošināts miers un valsts neatkarība. Arī mūsdienās
mūsu diplomātu pašaizliedzīgais un smagais darbs vainagojas ar panākumiem, pārstāvot Latvijas
intereses Eiropas un pasaules politiskajā arēnā. Jānovērtē arī mūsu pašreizējā ārlietu ministra
Edgara Rinkēviča ieguldījums. Laika gaitā esmu sapratis, ka viņš ir viens no tiem politiķiem, kurš
ciena un dara visu iespējamos un citreiz pat “neiespējamo”, lai Latvijas vārds tiktu nests plašajā
pasaulē, kā arī tiktu sekmēta ne tikai mūsu valsts, bet arī visas Eiropas drošība. Mēs esam tik stipri,
cik tādi vēlamies būt.
Ikviens Latvija iedzīvotājs savu ieguldījumu Latvijas drošībā var sniegt stājoties Nacionālo
bruņoto spēku vai Zemessardzes rindās. Arī jaunieši savu patriotismu apliecina, stājoties
Jaunsardzē. Šobrīd Jaunsardze apvieno vairāk kā 8000 bērnu un jauniešu vecumā no 10-21 gadam,
dodot tiem iespēju saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Liela daļa jaunsargu savu turpmāko dzīvi saista
ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi, Valsts policiju, Robežsardzi, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām struktūrām. Daļa jauniešu, pēc skolas absolvēšanas,
izvēlas studijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tādējādi veidojot savu karjeru miliārajā
profesijā. Tas vistiešākajā veidā apliecina viņu gatavību un vēlmi kalpot savas dzimtenes labā.
Zemessardze – veids, kā ikviens Latvijas Republikas pilsonis var brīvprātīgi kalpot savai valstij,
rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Ar katru dienu zemessargu skaits pieaug, un tas parāda,
cik vienoti mēs esam. Mums rūp mūsu drošība. Nebūtu lieki piebilst, ka Zemessardze šogad svin
savu 25.gadadienu. Citējot Zemessardzes komandieri brigādes ģenerāli Leonīdu Kalniņu : „Ikdienā
Zemessardze ir Tev apkārt – katrā pilsētā, ciemā, novadā, tā apvieno dažādu paaudžu cilvēkus, kas
diendienā ir Tev līdzās – Zemessardzē dien gan skolotāji, gan zemnieki, gan uzņēmēji, gan
strādnieki, gan studenti - visdažādāko profesiju pārstāvji. Tautas patriotisms un valsts mīlestība ir
ļāvusi saglabāt Zemessardzes pastāvēšanu un organizācijas spēku divdesmit piecu gadu
garumā.” Es ticu, ka laikam ejot, Zemessardze arvien augs un attīstīsies, dodot iespēju ikvienam būt
savas zemes aizstāvim.
Jau 12 gadus mēs esam daļa no spēcīgākās alianses - Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
(NATO). Latviešu karavīru profesionalitāti augstu novērtē mūsu sabiedrotie. Tieši šī iemesla dēļ ir

jāturpina pildīt mūsu apņemšanās ar katru gadu novirzot arvien lielākus līdzekļus aizsardzības
budžetā un jau 2020.gadā sasniedzot 2% no IKP. Kurš gan cits, ja ne mūsu karavīri būs tie, kuri
nepieciešamības gadījumā aizsargās mūsu dzimteni - Latviju - no naidīgi noskaņotā ienaidnieka.
Mūsu karavīru pašaizliedzīgais darbs veicina drošību gan šeit, Latvijā, gan citās pasaules malās. Jau
kopš 2010.gada Nacionālie buņotie spēki aktīvi iesaistījušies ES kaujas grupā, kuras galvenais
uzdevums ir sniegt atbalstu un palīdzību ES dalībvalstīm, kā arī citām valstīm, kuras lūdz palīdzību,
kurās izraisās krīze un to nav iespējams atrisināt diplomātiskā ceļā, vai arī, ja valstī izceļās nemieri,
konflikti un citi draudi, kuri skar valsts drošību gan iekšēji, gan ārēji. Jāatcerās, ka arī mūsu valsts
drošību var apdraudēt naidīgi noskaņotie kaimiņi, tāpēc ir jāveicina arvien lielāku sabodroto
klātbūtni gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs. Ikgadu uz mācībām Latvijā ierodas tūkstošiem
NATO karavīru no citām valstīm, gan arī mūsu karavīri un zemessargi dodas uz mācībām ārpus
Latvija teritorijas. Tuvojās NATO Varšavas sammits, kura laikā būs iespēja atskatīties uz jau
paveiktajiem darbiem kopš Velsas sammita, gan arī nostiprināt nākotnes plānus un uzdevumus.
NATO līguma 5.pants nosaka, ka uzbrukums vienam loceklim nozīmē uzbrukumu visām NATO
dalībvalstīm. Mēs sagaidām drošību un palīdzību no mūsu sabiedrotajiem, bet tas nozīme, ka mums
pašiem arī ir jāspēj tikt galā ar sev uzticētajiem pienākumiem. Manuprāt, ir svarīgi, lai Latvijas
valsts pildītu savu apņemšanos un jau 2020.gadā Latvijas aizsardzības budžets sasniegtu 2% no
IKP. Palielinoties finansējumam ir jāizprot tā sadale atbilstoši mūsu armijas vajadzībām, lai mūsu
karavīri būtu spējīgi pildīt NATO noteiktos mērķus. Mums ir skaitliski neliela, taču profesionāla
armija, kuras karavīrus augsti novērtē mūsu sabiedrotie. Mēs nespējam sniegt sklaitlski lielu
atbalstu, kā piem., ar tehniku, bet pēc nepieciešamības, savu spēju ietvaros, mēs spējam sniegt
atbalstu ar profesionāliem karavīriem. Kā piemēru var minēt Latviešu karavīru, pēc notikušajiem
teroraktiem Parīzē un Francijas lūguma, nosūtīšanu uz Mali, kur tie apmāca vietējos karavīrus. Arī
šajā situācijā mēs sniedzam savu nelielo, taču neatņemamo ieguldījumu Eiropas un pasaules
drošībā.
Nedrīkstam aizmirst arī par kiberdraudiem. Laikam ejot, vairākkārt ir mainījusies "kara
māksla". Mūsdienās arvien biežāk priekšroku ņem "hibrīdkarš". Visiem ir zināms, ka sociālie
mediji tiek izmantoti gan politisko, gan militāro mērķu īstenošanai. Cilvēku dzīves nav
iedomājamas bez sociālajiem tīkliem. Tieši sociālajos tīklos bieži vien tiek rekrutēti topošie
teroristi. Teroristiskais grupējums "Daīš" zin, kā efektīvi pielietot sociālajā mārketingā pieejamās
metodes. Diemžēl interntetu "izslēgt" nav iespējams. Tieši šī iemesla dēļ ir jāveicina arī mūsu
kibertelpas drošība. Pagājušā gada vasarā Latvijā tika atklāts NATO Stratēģiskās komunikācijas
izcilības centrs. Tā direktors, bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, uzsver : "NATO un
Eiropas vienotība ir jautājums, pie kura jāstrādā nepārtraukti, jo tas ir viens no priekšnosacījumiem,
lai mēs būtu droši. Jebkas, kas dod iemeslus, ka NATO, Eiropa var tikt sašķelti, mūsus drošības

situāciju samazina." Manuprāt, tieši kiberdrošība ir viens no tuvākā laika izaicinājumiem, jo
sabiedrībai ir jāsaņem precīza un patiesa informācija. Mūsu jaunieši nedrīkst sociālo tīklu iespaidos,
pieņemt nepareizus lēmums, kā piem., pateicoties "Daīš" istenotajai mērķtiecīgajai darbībai
"Twitterī", iestāties teroristu veidotajos grupējumos.
Arī šobrīd, kad pasaulē arvien biežāk mēs dzirdam un izjūtam apdraudējumu, mums ir
jāiesaistās notiekošajos procesos. Mēs esam maza, bet spēcīga valsts. Mūsu spēks slēpjas mūsu
atbildībā un spējā pieņemt lielus izaicinājumus. Savu ieguldījumu Latvijas drošībā mēs sniedzam
savos ikdienas darbos, neskatoties uz to vai cilvēks ir karavīrs, zemessargs, diplomāts, aizsardzības
nozarē strādājošais vai arī vienkārši pilsonis, kurš „x stundā” būs gatavs aizstāvēt mūsu dzimteni –
Latviju. Mūsu drošība ir mūsu pašu rokās!

