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2.Vidzemes brigādes 
27. kājnieku bataljona 
1. kājnieku rotas 
virsseržants Arnolds
BAhmAnis uzsver, 
ka tehnoloģijām un 
laikam ir jāiet līdzi, 
jo īpaši bruņotajos 
spēkos:

“Arī mēs ar nepacietī-
bu gaidīsim šos “Patria”
bruņutransportierus mū-
su bataljonā, jo tas ļaus
kļūt mobilākiem, ātrāk
pārdislocēt savu spēkus
uz vajadzīgo vietu. Katru
gadu ekipējums, bruņo-
jums papildinās, uzlabo-
jas, zemessargiem atliek
tikai apgūt visu jauno,

bet labs ekipējums mācī-
bās ļauj justies komfor-
tablāk, savukārt moderni
ieroči ir efektīvāki, tos ie-
spējams izmantot no lie-
lāka attāluma. Pozitīvi,
ka visos bruņotajos spē-
kos, arī Zemessardzē ir
vienādi standarti, kas
ļauj justies vienotiem.” 

ViedokLis

Tāpēc Latvijas bruņoto spē-
ku rīcībā nonāk jauns, moderns
bruņojums. Jau saņemti pirmie
ASV militārie helikopteri “Black
Hawk”, plānots iegādāties raķešu
artilērijas sistēmas “HIMARS”.
Šajā nedēļā priecīga vēsts
Zemessardzes 2.Vidzemes brigā-
dei - 22. kaujas nodrošinājuma
bataljons saņēma pirmos bruņu-
transportierus “Patria” 6x6.

Jau vairākkārt esam rakstījuši
par šiem bruņutransportieriem,
kuru gala komplektācija notiek
Cēsīs. Tagad tie sākuši ceļu pie
Vidzemes brigādes zemessar-
giem. Kā stāsta 22. kaujas nodro-
šinājuma bataljona komandieris
pulkvežleitnants Dmitrijs Oreš -
kins, atjaunotās Latvijas laikā šie
ir pirmie jaunie bruņutransportie-
ri: “Īpašs prieks, ka pirmie saņem-
sim šo tehniku, kas ļaus aizstāt
vecās kravas mašīnas, kas pārva-
dāja zemessargus, karavīrus, to
tenti absolūti nepasargāja pat pret
pistoles šāvienu vai improvizē-
tiem spridzināšanas līdzekļiem.
Bruņutransportieris pasargā no
vieglajiem strēlnieku ieročiem.
Šī, protams, nav tehnika, ar ko do-

ties pretī tankiem, citai smagajai
kara tehnikai. Mēdz teikt, ka bru-
ņutransportieris ir kara lauka tak-
sometrs, kas ļauj relatīvi droši
kājniekus nogādāt līdz operācijas
vietai.” 

“Patria” 6x6 ir bruņots un
ātrs, spējīgs pārvietoties un uzsākt
kustību dažādos apvidos, un tas
būtiski paaugstina vienību mobili-
tātes spēju. Bruņu transportieru
nodošana Zemessar dzes bataljo-
niem ir kārtējais apliecinājums, ka
Zemessardze arvien vairāk ie-
kļaujas kopējos Nacionālajos bru-
ņotajos spēkos. Arī NBS koman-
dieris Leonīds Kalniņš vairākkārt
norādījis, ka zemessargi tiek saga-
tavoti, trenēti pēc tām pašām pra-
sībām, kādas ir regulārajā armijā,
un vajadzīgs atbilstošs tehniskais

nodrošinājums. 
22. kaujas nodrošinājuma ba-

taljons ir pirmais Vidzemes brigā-
dē, kas sāk saņemt šādu tehniku,
drīzumā to saņems arī citi brigā-
des bataljoni. Zināms, ka šogad
bruņutransportierus saņems arī
31.kājnieku bataljons Alūksnē,
turpmāk pārējie brigādes bataljo-
ni, arī 27.kājnieku bataljons. Ir lē-
mums, ka katrā bataljonā būs bru-
ņutransportieru rota, ir 11 tehni-
kas vienības, iespējams,  nākotnē
skaits tiks papildināts.

Zemessardzes 2. Vidzemes bri-
gādes komandieris pulkvedis Gu -
nārs Kauliņš “Druvai” atzina, ka
brigādei ir nozīmīga bruņutran-
sportieru “Patria” 6x6 saņemšana,
jo būtiski palielināsies vienības
mobilitāte, līdz ar to kaujas spē-

jas: “Bruņu trans portieru saņem-
šana dod arī emocionālo stimulu
tālākai attīstībai. Savukārt man kā
komandierim tagad ir svarīga
“Patria” 6x6 rotu nokomplektēša-
na ar motivētiem un mācīties gri-
bošiem zemessargiem, lai tās spē-
tu pildīt tos uzdevumus, kuri pare-
dzēti vienībām ar šo bruņutehni-
ku.”

Var jau būt, ka iespēja kļūt par
tādas bruņumašīnas vadītāju var
pamudināt ne vienu vien gados
jaunu cilvēku, kuru aizrauj tehni-
ka, izvēlēties dienestu Zemes -
sardzē. 

22.bataljona komandieris D.
Oreškins stāsta, ka daļa bruņuma-
šīnu vadītāju jau izgājusi kursus
Ādažos, iepazīstoties ar bruņuteh-
nikas uzbūvi, kā pareizi to eks-

pluatēt, kādas ir ārkārtas procedū-
ras, kā veikt ātros remontus, kā arī
mācoties praktisko vadīšanu gan
bezceļos, gan piedaloties satik-
smē: “Šie vīri veidos kodolu, kuri
apmācīs pārējos. Mūsu bataljons
gada pirmajos mēnešos saņems
visu komplektu, 11 bruņutran-
sportierus, tad varēsim vingrinā-
ties kopīgi kā vienība, un plāno-
jam, ka pirmais nopietnākais pār-
baudījums būs šī gada rudens mā-
cībās “Namejs”. Bruņutehnika
tiks izmantota visā 22. bataljona
atbildības teritorijā, kas ir gana
liela, no Salacgrīvas līdz Pals -
manei, visa Latvijas ziemeļu daļa.
Ja būs uzdevums no brigādes ko-
mandiera, varam pārvietoties pa
visu Vidzemi, pat visu Latviju.” 

Viņš stāsta, ka arī pats ins-
truktora vadībā sēdies pie “Patria”
stūres un varot teikt, ka transporta
līdzekli vadīt ļoti viegli, patīkami,
kā moderna smagā automašīna.
Galvenā atšķirība no kravas mašī-
nas tā, ka šis ir kaujas transportlī-
dzeklis, kas ir bruņots, daudz
smagāks, garāks un platāks. At -
šķiras braukšanas specifika bez-
ceļos, kā arī tā braukšanas uzsāk-
šana dažādās vidēs gan pret kalnu,
gan mitrā apvidū, gan ūdenī. 

Bataljons abus pirmos tikko
saņemtos bruņutransportierus ap-
rīkojis ar bruņojumu, uz viena uz-
stādīts lielkalibra ložmetējs, uz ot-
ra – granātšāvējs. 

“Tas ir bataljona bruņojums,
ko vajadzības gadījumā uzliekam
uz bruņutransportieru stacionāra-
jiem statīviem,” stāsta bataljona
komandieris. “No ražotāju puses
gādāts, lai būtu    savietojamība,
lai ieroču uzstādīšana un noņem-
šana būtu ātra un samērā vienkār-
ša. Līdzīgi ar sakaru iekārtām, ir
iebūvēta pamata instalācija, kam
varam pieslēgt savas ierīces un
lietot. Esmu gandarīts par jauno
tehniku, kas ļaus būtiski uzlabot
vienības kaujas spējas.” q

uDrošāK. Karavīri, zemessargi, kuri atradīsies jaunās tehnikas iekšpusē, ir aizsargāti ar bruņu, kas
pasargā no vieglajiem strēlnieku ieročiem. 
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Pirmie jaunie bruņutransportieri
atjaunotās Latvijas laikā

Krievijas iebrukums
Ukrainā daudziem 
agresorvalsts kaimiņiem
licis īpaši akcentēt savas
valsts aizsardzību, tostarp
modernizējot bruņojumu.
Ukrainas piemērs skaidri
parāda, ja gribam 
nosargāt savu valsti,
mums pirmajiem par to
jārūpējas, vien pēc tam 
varam gaidīt palīdzību.

u

Latvijas un Somijas aiz-
sardzības ministri 2020. gada 29.
janvārī  parakstīja tehnisko vie-
nošanos par kopīgas pētniecības
un attīstības programmas uzsāk-
šanu sauszemes spēku mobilitā-
tes uzlabošanai. Mērķis bija iz-
strādāt jaunu bruņumašīnu sistē-
mu, kuras pamatā ir “Patria” ra-
žotie 6x6 bruņutransportieri.
Latvija parakstīja līgumu par vai-
rāk nekā 200 bruņumašīnu iegā-
di, izvirzot nosacījumu, ka no-
teiktai ražošanas daļai jāpiesaista
Latvijas uzņēmumi, tā palielinot
aizsardzības piegāžu drošību un
radot priekšnoteikumus valsts
aizsardzības nozares attīstībai. 

Pērn bruņutransportieru gala
komplektāciju Cēsīs sāka SIA
“Defence partnership Latvia”,
proti, no Somijas saņem brauco-
šu transportlīdzekli, kuram   uz-
stāda salona aprīkojumu.  Pēc uz-
ņēmuma operāciju direktora

Vasilija Gračova teiktā, bruņoto
spēku rīcībā nodotas vairāk nekā
30 transporta vienības. Taču nav
atmesta doma par jaunas rūpnī-
cas būvi ar pilnu ražošanas ciklu.
V. Gračovs norāda, ka iecerētajā
vietā Cēsīs, Saulrītos, to necels,
jo zemē atrasts padomju laika at-
stāts piesārņojums. Taču sagla-
bāts nosacījums, ka rūpnīca būs
Vidzemē, atklāts jautājums –
Cēsīs vai Valmierā. 

V.Gračovs uzsver, ka svarīga
ne tikai vieta, kur būvēt  rūpnīcu,
bet arī darbinieku piesaiste:
“Saprotam, ka Latvijā   pieredzes
bruņutransportieru ražošanā nav,
taču, ja kāds savas jomas speci -
ālists  būtu gatavs mācīties, mēs
kandidatūru izskatīsim. Pieredzi
varēs gūt rūpnīcā Somijā.”     

Somijas aizsardzības nozares
uzņēmuma "Patria" Latvijas mei-
tas uzņēmuma “Patria Latvia”
veidotajā klasterī bruņutranspor-
tieru ražošanā iesaistās arvien

vairāk Latvijas uzņēmumu.
“Mūsu “Defence partnership
Latvia” ir tikai viens no tiem.
Mēs veicam komplektāciju, bet ir
uzņēmumi, kuri gatavo detaļas.
Piedāvājums palielinās, tāpēc va-
ram domāt par pilna cikla veikša-
nu tepat uz vietas,” saka V. Gra -
čovs.

Bruņutransportieriem nepie-
ciešama arī apkope, remonts .
“Defence partnership Latvia”
servisa un ražošanas vadītājs
Cēsīs Kristiāns Jansons pastāsta,
ka šo transportlīdzekļu ekspluatā-
cijas mūžs paredzēts līdz pat 50
gadiem, pamata apkopes veic lie-
totājs: “Ja nepieciešami sarežģī-
tāki remonti, varam to uzņemties.
Pozitīvi, ka remonta bāze ir tepat,
netālu no lietotāja, mums plašā
klāstā ir arī rezerves daļas, bet
vajadzības gadījumā loģistikas
ķēde no Somijas ir atstrādāta un
ātra.” q

Ražošanu paplašinās, 
vieta vēl jāizvēlas

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva”.


