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Kopsavilkums

Rakstā apskatīta Latvijas kā mazas valsts aizsardzības stratēģija un Latvijas kolek-
tīvās aizsardzības garantiju tiesiskie aspekti, kas izriet ne tikai no Ziemeļatlantijas līguma, 
bet arī citiem starptautiskajiem dokumentiem. No juridiskā aspekta Latvijai kā mazai 
valstij ir dubultās kolektīvās aizsardzības garantijas. Kolektīvās aizsardzības princips ir 
integrēts Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā, bet Līguma par Eiropas Savienību 42.7. pantā 
ietverta savstarpējās palīdzības klauzula. Taču svarīga ir arī solidaritātes klauzula, kas 
ietverta Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. pantā. Grozījumi Līgumā par Eiropas 
Savienību un Līgumā par Eiropas Savienības darbību (iepriekšējais nosaukums – Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgums), iekļaujot savstarpējās palīdzības un solidaritātes klauzulu, 
tika izdarīti ar Lisabonas līgumu.

Katrai valstij ir svarīga tās pašnoteikšanās, kas nav ierobežojama ar bruņotu agre-
siju, tādēļ rakstā tiek skatīts ne vien kolektīvās aizsardzības garantiju aspekts Latvijai, bet 
arī analizēta bruņotas agresijas būtība. Veiktā izpēte ir politiski tiesisko aspektu apkopo-
jums, kas Latvijas aizsardzības politikas veidotājiem ir kā instruments, kas izriet no kolek-
tīvās aizsardzības principa un solidaritātes klauzulas valsts pastāvēšanas nodrošināšanai.

Atslēgvārdi: Ziemeļatlantijas līguma organizācija, Eiropas Savienība, drošība, aiz-
sardzība, Lisabonas līgums, bruņots uzbrukums.

Ievads

Pēdējos gados pasaule ir strauji mainījusies un ir iestājusies Krievijas prezidenta 
Vladimira Putina un Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa ēra. Šis ir 
sarežģīts laiks, jo aizvien nav atrisināts jautājums par Krievijas militāro agresiju Ukrainā, 
turpinās konflikts Sīrijā un nestabilitāte vērojama arī citur pasaulē. Šajā neviennozīmīgajā 
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laikā ikviens ir aculiecinieks tam, ka bruņoti konflikti notiek pie Eiropas Savienības (ES) 
robežām, tie tiek īstenoti netipiskā veidā, ar augsti izstrādātām stratēģijām, pārkāpjot 
starptautiskās tiesības un ignorējot to, ka jebkurai tautai ir tiesības uz suverenitāti un 
tās valsts teritorijas nedalāmību.

Krievijas agresija Ukrainā ir plaši pētīta gan no politiskā, gan no juridiskā aspekta, 
un ir skaidrs, ka Krievija pārkāpusi vairākas starptautiskās tiesību normas. Šis agresijas 
akts rosināja ne vien plašāk pievērsties katras valsts individuālo aizsardzības stratēģiju 
un spēju pārskatīšanai, bet arī pagriezt jaunā gultnē kolektīvās aizsardzības izpratni un 
nepieciešamību stiprināt kolektīvās aizsardzības spējas. Latvijas kolektīvās aizsardzības 
pamats un prioritāte ir tās dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), un sekun-
dāra loma atvēlēta dalībai ES drošības un aizsardzības ietvarā – ES Kopējā drošības un 
aizsardzības politikā.

Plaši izklāstot Latvijas aizsardzības izaicinājumus un prioritātes, tiek vērsta uzma-
nība uz Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu, tajā ietverto kolektīvās aizsardzības principu, 
tomēr minimāli vai gandrīz netiek izteikti viedokļi un skaidrojumi par līdzvērtīgu regu-
lējumu un kolektīvās aizsardzības garantijām, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 
42.7. pantā ietvertās savstarpējās palīdzības klauzulas un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 222. pantā noteiktās solidaritātes klauzulas.

Nepieciešams arī plašāk skaidrot, kas ir agresija un starptautisko tiesību pārkā-
pums no juridiskā aspekta. Latvijas minimālisms, pievēršoties ES līgumos ietvertajam 
drošības un aizsardzības ietvaram, nav neparasts, jo Latvijas prioritāte vērsta uz dalību 
NATO, bet ES kā aizsardzības aktoram atvēlēta sekundāra loma. Tomēr ir vajadzīgs 
plašāks redzējums par to, kādas ir Latvijas iespējas un kādas garantijas Latvijai jāsniedz 
citām ES dalībvalstīm, saņemot lūgumu par palīdzību kolektīvai aizsardzībai, kas izriet 
no Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību (grozījumi 
izdarīti ar Lisabonas līgumu).

Ne visas ES dalībvalstis ir arī NATO dalībvalstis (piemēram, Zviedrija un Somija). 
Nepieciešamības gadījumā tās var lūgt kolektīvās aizsardzības palīdzību no citām ES 
dalībvalstīm atbilstīgi ES līgumiskajam ietvaram. Šādā gadījumā arī Latvijai būtu jāsniedz 
atbalsts, jo Latvija ir ne tikai drošības un aizsardzības garantiju saņēmēja, bet arī sniedzēja.

Darba mērķis ir izanalizēt Latvijas dubultās aizsardzības garantiju aspektus.

Mazas valsts aizsardzības stratēģijas izpratne

Latvijas valstiskuma pirmsākumi meklējami starpkaru periodā, kad, pateico-
ties tā laika diplomātiskajiem centieniem, 1918. gadā Latvija tika atzīta de facto, bet 
jau 1921. gadā notika Latvijas atzīšana de iure. Ar 1940. gada Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienības (PSRS) okupācijas un nelikumīgas aneksijas aktu Latvija zaudēja 
valstiskumu. Latvijas valstiskums tika atjaunots 1990. gadā ar Augstākās Padomes dek
larāciju “Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”. Virzība uz Latvijas drošības 
nodrošināšanu un integrēšanos Rietumu valstu drošības sistēmā notika ilgi, tās gaitā 
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notika izmaiņas gan politiskajos procesos, gan Latvijas stratēģiskajos politikas plāno-
šanas dokumentos, gan tika veikti plaši normatīvo aktu grozījumi. Latvijas iekļaušanās 
Rietumu pasaules drošības sistēmā nosacīti sākās ar 1991. gadu, kad Latvija tika uzņemta 
Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO), un noslēdzās ar 2004. gadu, kad notika Latvijas 
uzņemšana gan NATO, gan ES. Latvijas aizsardzības stratēģija ir balstīta uz mazas valsts 
izpratni un statusu.

Nav šaubu, ka Latvija ir maza valsts gan atbilstoši dažādiem vispārpieņemta-
jiem mazas valsts (small state, small power, weak power) nosaukumiem, kurus apkopojis 
Guntis Štamers [17, 10–19], gan definēšanas kritērijiem (kvantitatīvajiem, kvalitatīva-
jiem, strukturālajiem), kurus plaši analizējis Toms Rostoks [16, 33–45], attiecinot tos uz 
visām Baltijas valstīm. No mazas valsts aizsardzības perspektīvas nozīmīgākie mērķi ir 
saglabāt tās teritoriālās integritātes nedalāmību un nodrošināt valstiskuma neatkarību. 
Hanss Jirgens Vīlbergs, Klauss Messeršmits un Laila Niedra norāda: “[..] attiecībā uz 
jēdzienu “valsts” Administratīvā tiesa Ķelnē, piemērojot starptautisko tiesību kritērijus, 
savā spriedumā konstatējusi sekojošo: Lai eksistētu valsts starptautisko tiesību izpratnē, 
nepieciešami trīs priekšnosacījumi: jāeksistē valsts teritorijai, kuru apdzīvo valsts tauta, 
un valsts tautai jāpakļaujas valsts varai” [18, 2].

Valsts eksistence ir nozīmīgākais aspekts, par kuru jārūpējas katras valsts poli-
tiskajai elitei, gan izvēloties atbilstošu politisko virzienu un ievirzot valsti atbilstošā 
valsts attīstības stratēģijā, gan pareizi interpretējot un piemērojot starptautiskās tiesības. 
Atbilstīgi vēsturiskās pieredzes aspektam un agresoru lielvaras (Krievijas) klātesamībai 
Latvijas izvēlētā stratēģija, integrējoties kolektīvās aizsardzības sistēmā ar iesaistīšanos 
aliansēs, ir dabiska un pašsaprotama. Heincs Gertners (Heinz Gärtner) norāda: “[..] 
īpaši mazajām valstīm lēmums pievienoties aliansēm ir atkarīgs no kopējiem ieguvu-
miem pretstatā samaksai, un galvenais jautājums ir, vai uztvertie draudi attaisno izde-
vumus” [12, 2].

Latvijas izvēlētais politikas stratēģijas virziens atspoguļots Elisones Beilsas (Alyson 
J. K. Bailes), Žana Marka Riklija (Jean Marc Rickli) un Baldura Torhalsona (Baldur 
Thorhallsson) akcentētajās stratēģijās mazajām valstīm:

 1) tuvākās spēcīgākās valsts aizsardzība;
 2) attālas lielvaras aizsardzība no tuvākās lielvaras;
 3) sagrupēšanās un apvienošanās ar partneriem līdzsvara noturēšanai, t. i., pirmās 

divas iespējas var traktēt kā t. s. bandwagoning veidu.
Izvirzītās trīs stratēģijas formāli var izpausties gan divpusējās, gan daudzpusējās 

aliansēs, un tās neizslēdz cita citu. [9, 35]
Latvijas iesaiste kolektīvās aizsardzības sistēmā gan NATO, gan ES atspoguļo vis-

aptverošu redzējumu par drošības izaicinājumiem, kas Beilsas, Riklija un Torhalsona 
pētījumā ietverti drošības izaicinājumu matricā:

 • militārie izaicinājumi (kādas valsts uzbrukums, iesaistīšana konfliktā, valdības 
gāšana un sabotāža, politiskā un ekonomiskā šantāža, ārvalstu iniciēts apvēr-
sums, bruņots konflikts valsts iekšienē, civiliedzīvotāju nemieri);
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 • vardarbība (terorisms, organizētā noziedzība, stratēģisku preču kontrabanda, 
kiberuzbrukumi, nelegālā migrācija un cilvēku tirdzniecība);

 • ekonomiskie apdraudējumi (ekonomiskās un finansiālās sistēmas dzīvotspēja, 
apgādes drošība, piemēram, ar pārtiku, energoresursiem u. tml.);

 • nelaimes gadījumi un dabas stihijas (kodolkatastrofas, bioloģiskās, ķīmiskās 
katastrofas, pandēmijas, vides degradēšanās un resursu izsīkums, klimata 
izmaiņas). [9, 35]

Latvijas dubultās aizsardzības garantijas un saistības

Latvija ir suverēna, neatkarīga un pilntiesīga Rietumu valstu sabiedrības dalīb-
niece, kura saņem kolektīvās aizsardzības garantijas gan no NATO, gan no ES. Kolektīvā 
aizsardzība izpaužas ne tikai to saņemšanā, bet arī sniegšanā. Faktiski Latvijai ir dubultas 
aizsardzības garantijas, kuras sniedz gan NATO, gan ES.

Arī Latvijai pašai jāspēj sniegt kolektīvās aizsardzības palīdzību partnervalstīm, ar 
tām solidarizējoties, ja rastos šāda nepieciešamība. Palīdzība būtu vajadzīga, piemēram, 
dalībvalsts pašnoteikšanās tiesību pārkāpšanas gadījumā, ja pret valsti vērsta agresija. 
Paš noteikšanās princips un individuālās vai kolektīvās pašaizsardzības princips agre sijas 
gadījumā ietverts vairākos dokumentos. Juris Bojārs norāda, ka tautu un nāciju paš no-
teikšanās tiesības ietver to tiesības izveidot suverēnu, neatkarīgu valsti, brīvi noteikt 
tās politisko iekārtu, iekšējo un ārējo politiku, kā arī nācijas suverenitāte valsts iekšējās 
tiesībās nozīmē, ka valstī visa vara pieder tautai [11, 125]. Šādas tiesības nav ierobežojamas 
ar agresijas aktu.

Pašnoteikšanās tiesības un suverenitāte noteiktas vairākos starptautiskajos 
dokumentos:

 • norma par katras nācijas līdztiesības un pašnoteikšanās principa respektēšanu 
ietverta 1945. gada 26. jūnijā parakstīto ANO statūtu 1. panta otrajā daļā [1];

 • ANO 1966. gada 16. decembrī pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoņu un 
politiskajām tiesībām 1. panta pirmajā daļā [2];

 • ANO 1970. gada 24. oktobra Deklarācijas par starptautisko tiesību principiem, 
kas attiecas uz draudzīgām attiecībām un sadarbību starp valstīm saskaņā ar 
ANO statūtiem 5. un 6. pantā [3].

Pašnoteikšanās ir visaptveroša, to nedrīkst ierobežot ar iejaukšanos no ārpuses. 
Šāda ierobežošana notiek kādas valsts agresijas rezultātā. Jebkuras valsts agresija ir 
sais tīta ar kara noziegumu, jo notiek teritoriālās integritātes un politiskās suverenitātes 
pārkāpums.

ANO statūtu 2. panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka starptautiskajās attiecībās 
valstīm jāapņemas atturēties no draudiem lietot spēku vai tā lietošanas pret jebkuras 
valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, izņemot bruņota uzbrukuma 
gadījumā, kad saskaņā ar ANO statūtu 51. pantu pieļaujama individuālā vai kolektīvā 
pašaizsardzība [1].
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Aizliegums iejaukties kādas valsts iekšējās lietās ir noteikts ar ANO Deklarāciju par 
iejaukšanās valstu iekšējās lietās nepieļaujamību (pieņemta 1981. gada 9. decembrī ar ANO 
rezolūciju Nr. A/RES/36/103). Tajā teikts, ka iejaukšanās valsts iekšējās un ārējās lietās 
attiecināma uz valsts suverenitāti, politisko neatkarību, teritoriālo integritāti (pirmās 
daļas a punkts) un nav pieļaujama jebkāda veida spēka lietošana valsts robežu pārkāpšanai 
attiecībā uz valsts iekšējām lietām (otrās daļas a punkts) [4].

Kolektīvās aizsardzības ideja ir inkorporēta ANO dokumentos, kā arī Ziemeļ atlan-
tijas līgumā un citos starptautiskos dokumentos.

Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā ir noteikts: “Puses vienojas, ka bruņotu uzbrukumu 
vienai vai vairākām no tām Eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām 
dalībvalstīm, tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām, izman tojot 
individuālās un kolektīvās pašaizsardzības tiesības, kas paredzētas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Hartas 51. pantā, sniegs palīdzību Pusei vai Pusēm, kas pakļautas uzbru-
kumam, individuāli un kopā ar citām Pusēm, veicot pasākumus, kurus tās uzskata par 
nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spēka lietošanu, lai atjaunotu un saglabātu Ziemeļ-
atlantijas reģiona drošību [..]” [6].

Kolektīvās aizsardzības princips ir ietverts ne tikai Ziemeļatlantijas līgumā, bet tas 
arī izriet no Līguma par Eiropas Savienību 42.7. pantā ietvertās savstarpējās palīdzības 
klauzulas (grozījumi izdarīti ar Lisabonas līgumu). Ar Lisabonas līgumu ieviestajā savstar-
pējās palīdzības klauzulā noteikts, ka “gadījumos, kad kāda dalībvalsts kļūst par bruņotas 
agresijas upuri savā teritorijā, pārējām dalībvalstīm ir pienākums sniegt tai atbalstu un 
palīdzību ar visiem to rīcībā esošajiem līdzekļiem saskaņā ar ANO Statūtu 51. pantu” [5].

Individuālās vai kolektīvās aizsardzības realizēšanas un starptautiskā miera un 
drošības atjaunošanas, kā arī starptautisko tiesību noziedzīgas darbības kvalificējošā 
pazīme ir bruņots uzbrukums. Latvijai nav un, visticamāk, arī nebūs tādu aizsardzības 
spēju, lai individuāli varētu pilnvērtīgi aizsargāties no bruņota lielvaras uzbrukuma, bet 
tas ir izdarāms ar kolektīvām spējām. Pašreiz reģionāli vienīgā lielvara ar agresīvu poli-
tiku ir Krievija. Spilgts Krievijas agresijas piemērs ir notikumi Ukrainā kopš 2014. gada.

Runājot par lielvalstīm, jāņem vērā, ka valsts lielums ir relatīvs un var tikt dažādi 
interpretēts. Lielvara, kā to konstatējis Fazls Rabija (Fazle Rabby), pamatojoties uz Hansa 
Morgentava (Hans Morgenthau) atziņām, ir valsts, kas var realizēt savu gribu pār mazu 
valsti, kura nespēj realizēt savu gribu pār lielvaru. Rodas jautājums, kas ir bruņots uzbru-
kums (agresija)? Neviens iepriekš apskatītais dokuments to neizskaidro. [13]

Valsts agresijas izpausmes

Termins “bruņots uzbrukums” jādefinē, balstoties uz 1974. gada 14. decembra ANO 
rezolūcijas Nr. A/RES/29/3314 3. punktu, kurā agresija tiek skaidrota kā:

 • invāzija vai citas valsts teritorijas bruņoto spēku uzbrukums, vai jebkāda militāra 
okupācija, kas var būt arī pagaidu un kas izriet no invāzijas vai uzbrukuma, vai 
jebkāda aneksija, lietojot spēku;
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 • valsts teritorijas bombardēšana, ko veic citas valsts bruņotie spēki, vai jebkādu 
ieroču lietošana, ko veic valsts pret citu valsti;

 • ostu vai piekrastes blokāde, ko veic valsts bruņotie spēki pret citu valsti;
 • citas valsts bruņoto spēku sauszemes, jūras vai gaisa uzbrukums utt. [7]
Tātad bruņots konflikts aptver visas iespējamās valsts agresijas izpausmes (oku-

pāciju, aneksiju u. tml.) un bruņotu konfliktu nevar saistīt tikai ar konvencionālo kara-
darbību. Džeikobs Kellenbergs (Jacob Kellenberg) norāda: “1949. gada Ženēvas konvencija 
speciāli pieņēma vispārīgu terminu “bruņots konflikts”, lai aptvertu visas iespējamās 
situācijas un lai izvairītos no juridiskiem argumentiem par precīzu kara definīciju” 
[14, 34–35].

Drošības un aizsardzības garantijas Latvijai izriet arī no Līguma par Eiropas Savie-
nības darbību 222. pantā ietvertās solidaritātes klauzulas, kas nozīmē, ka ES ievēro soli-
daritātes principu, sniedzot savstarpējo palīdzību teroristu uzbrukumu, dabas vai cilvēku 
izraisītu katastrofu gadījumos. Tas ES ļauj mobilizēt ne tikai civilos, bet arī militāros 
dalībvalstu resursus [5]. Saskaņā ar līgumu solidaritātes klauzulas īstenošanas kārtība 
jānosaka ar ES Padomes lēmumu, balstoties uz Eiropas Komisijas un ES augstā pārstāvja 
ārlietās un drošības politikas jautājumos kopēju priekšlikumu, bet militārajos un aizsar-
dzības jautājumos lēmums jāpieņem atbilstīgi Māstrihtas līguma regulējumam, informējot 
Eiropas Parlamentu [5].

Kolektīvās aizsardzības, savstarpējās palīdzības un solidaritātes princips sniedz 
pietiekamas garantijas Latvijai bruņotas agresijas gadījumā ne tikai konvencionāla, bet 
arī jaunās paaudzes (asimetriska) apdraudējuma pārvarēšanai. Jaunās paaudzes apdrau-
dējuma gadījumā var tikt izmantota dažādu veidu militārā taktika (sākotnēji var būt 
apgrūtināta iespēja identificēt kaujinieku piederību kādai valstij pēc formastērpu atšķi-
rības zīmēm un citām pazīmēm), tāpēc atbalsts no citām valstīm var tikt lūgts atbilstīgi 
solidaritātes klauzulai. Šādā gadījumā neidentificējamās personas var tikt traktētas kā 
teroristi, kas veic teroristisku uzbrukumu.

Kolektīvās garantijas Latvija ne tikai var saņemt, bet tās arī jāsniedz citām valstīm. 
Ne visas ES dalībvalstis ir arī NATO dalībvalstis (Zviedrija un Somija), tādēļ politikas 
veidotājiem ir jāatsaucas ne tikai uz Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu, bet arī plašāk jāpie-
vēršas Līguma par Eiropas Savienību 42.7. pantā ietvertajai savstarpējās palīdzības klau-
zulai un Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. pantā iekļautajai solidaritātes 
klauzulai. Viens no piemēriem, kas liecina par Latvijas aizsardzības politikas veidotāju 
minimālismu šeit minētajā aspektā, ir 2012. gadā pieņemtā Valsts aizsardzības kon-
cepcija, kas ir vienīgais valsts aizsardzības politikas plānošanas stratēģiskais doku-
ments, kurā ir atsauce uz Lisabonas līgumā ietverto savstarpējās palīdzības klauzulu 
(42.7. pants) [8].

Krievijas agresijas izpausme ar tā dēvēto zaļo cilvēciņu parādīšanos Ukrainā ir 
spilgts piemērs. Zaļajiem cilvēciņiem, kā rakstīja Šeins R. Rīvzs (Shane R. Reeves) un 
Dāvids Volless (David Wallace), bija aizsegta seja, olīvzaļš formastērps bez atšķirības 
zīmēm, viņi sazinājās krievu valodā, izmantoja Krievijā ražotos ieročus, un viņiem bija 
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nozīmīga loma Krimas okupācijā un civilajā konfliktā Austrumukrainā [15, 393]. Krievija 
gan sākotnēji noliedza kādu saikni ar šiem bruņotajiem aktoriem, taču tagad vispārīgi 
atzīts ir fakts, ka zaļie cilvēciņi bija Krievijas īpašie spēki, kuri, lietojot maskēšanos vai 
militāro maldināšanu, izmantoja formastērpus bez atšķirības zīmēm, lai viņu aktivitātes 
netiktu identificētas ar Krieviju [15, 393].

Šādas vai līdzīgas aktivitātes jaunās paaudzes jeb asimetriskā kara veidā var notikt 
gan NATO, gan ES dalībvalstīs, kuras nav NATO. Jānis Bērziņš savā pētījumā konstatēja, 
ka “jaunās paaudzes kara darbībā dominē informatīvais un psiholoģiskais karš, lai panāktu 
pārākumu attiecībā uz karaspēka un ieroču kontroli, morāli un psiholoģiski nomācot 
ienaidnieka bruņoto spēku personālu un civiliedzīvotājus” [10, 5].

Jaunās paaudzes kara darbības veidi un izpausmes var būt dažādas, būtiskākais ir 
politiskais un juridiskais ietvars, uz kuru balstoties Latvijas politikas veidotāji var pieņemt 
lēmumus kolektīvajai valsts aizsardzībai jebkurā apdraudējuma eskalācijas posmā. Jāņem 
vērā, ka Latvija nav tikai aizsardzības garantiju saņēmēja, bet nepieciešamības gadījumā 
Latvijai ir jāsniedz atbalsts citām partnervalstīm atbilstīgi gan Ziemeļatlantijas līguma 
5. pantam, gan Līguma par Eiropas Savienību 42.7. pantam, gan Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 222. pantam.

Secinājumi

Valstu solidarizēšanās, balstoties uz Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā ietverto kolek-
tīvās aizsardzības principu, var izpausties dažādi, piemēram, Latvijā ir izvietota Kanādas 
vadītā kaujas grupa. Pieņemti daudzi politiskie lēmumi, kas atbilst solidarizēšanās un 
palīdzības sniegšanas principam. Latvijas lielākais drošības izaicinājums ir Krievijas 
agresīvā politika, sevišķi ņemot vērā, ka 2014. gadā notika Krievijas agresija Ukrainā, 
pārkāpjot vairākas starptautisko tiesību normas.

Latvijas aizsardzības politika tiek balstīta uz Latvijas dalību NATO, bet ES kā aiz-
sardzības aktoram ir atvēlēta sekundāra loma. Tas ir jāsaista ar katras organizācijas mēr-
ķiem un spējām. Latvija ir uzņēmusies gan Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā ietvertās 
saistības un garantijas, gan arī saistības, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 
42.7. panta un Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. panta.

Lielākais apdraudējums Latvijai potenciāli var būt no Krievijas. To apliecina 
2014. gadā uzsāktā jaunās paaudzes (asimetriskā) kara darbība Ukrainā, izmantojot zaļo 
cilvēciņu taktiku. Šāda valsts rīcība ir uzskatāma par agresiju. 1974. gada 14. decembra 
ANO rezolūcijā Nr. A/RES/29/3314 ir skaidrots, kas ir agresija. Valstu agresijai ir dažādas 
izpausmes, svarīgākais ir fakts, ka tā aptver dažādus bruņota konflikta, tostarp arī jaunās 
paaudzes (asimetriskos), veidus.

Latvijas politikas veidotājiem jāņem vērā, ka kolektīvās aizsardzības garantiju 
pamats, veidojot dubulto aizsardzības “lietussargu” Latvijai, izriet ne tikai no Ziemeļ-
atlantijas līguma 5. panta, bet arī no Līguma par Eiropas Savienību 42.7. panta un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 222. panta. Atbilstīgi normatīvajam regulējumam Latvijai 
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jāspēj sniegt garantijas jebkurai NATO un (vai) ES dalībvalstij, ietverot ne tikai solidarizē-
šanos politiskajā līmenī, bet arī normas iekļaujot nacionālā līmeņa tiesību aktos, politikas 
plānošanas dokumentos un izglītojot sabiedrību šajā aspektā.

Pateicos Rīgas Stradiņa universitātes docentam Dr. sc. pol. Mārim Andžānam un 
profesorei Dr. iur. Sandrai Kaijai par ieguldījumu un atbalstu šī pētījuma veikšanā.

Double Security Guarantees for 
Defence Policy Makers of Latvia

Abstract

The article discusses the concept of Latvia as a small state, a small state’s defence 
strategy, legal aspects of collective defence guarantees of Latvia, incorporated not only 
in the North Atlantic Treaty, but also in the Lisbon Treaty and other international docu-
ments. From a legal perspective, Latvia as a small state has double collective defence 
guarantees. The principle of the collective defence is comprehensively integrated into 
the Article 5 of the North Atlantic Treaty. Additionally, in the Article 42.7 of the Treaty 
on the European Union a mutual defence clause can be found and in the Article 222 
of the Treaty on the Functioning of the European Union Solidarity clause can be seen 
(amended by the Treaty of Lisbon).

The article analyses not only the legal aspect of the collective defence guarantees for 
Latvia, but also the essence of the term “armed aggression” and state self-determination. 
For defence policy makers of Latvia, the research shows that Latvia legally receives double 
defence guaranties and, if necessary, Latvia should be ready to provide appropriate assistance 
in the field of defence not only to the NATO member states, but also to the EU countries.

Keywords: the North Atlantic Treaty organisation, European Union, security, 
defence, the Lisbon Treaty, armed aggression.
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