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Anotācija 
 

Promocijas darba “Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācija par 

Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politiku (2004–2020)” mērķis ir izpētīt 

Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes transformāciju par Eiropas 

Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politiku (KDAP) laika periodā no 2004. līdz 

2020. gadam. 

Latvijas aizsardzības nozare ir izvēlēta par centrālo šī darba elementu. Tai, kā ikvienai 

citai militārai sistēmai, ir specifiska militārā kultūra. Aizsardzības institūciju aktori ir kā neliela 

sabiedrība, kas ir atšķirīga no kopējā valsts sabiedrības ietvara. Tā ir relatīvi izolēta, un to 

raksturo gan civilās, gan militārās organizācijas aspekti. Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidne, tāpat kā domāšanas veidne par KDAP Latvijā līdz šim nav pētīta. 

Domāšanas veidne ir secīga shēma, darbību saistīts secīgums. Normas un vērtības, tās 

atkārtojot, kļūst par neapzinātu domāšanas veidni. Ar darbības atkārtošanu aktori internalizē 

normas un seko domāšanas veidnei. 

Promocijas darbā ir izvirzītas trīs hipotēzes: 1) Latvijas aizsardzības nozares 

institucionālās domāšanas veidnes konverģence ar KDAP sākās pēc Lisabonas līguma spēkā 

stāšanās; 2) Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes konverģencē ar KDAP noteicošā 

loma ir bijusi Aizsardzības ministrijas (AM) augstākajām amatpersonām; 3) Latvijas 

aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes konverģenci ar KDAP veicināja AM 

domāšanas veida briedums un Krievijas militārā agresija Ukrainā. 

Pirmā hipotēze apstiprinājās daļēji. Latvija ir pievienojusies KDAP. Latvijas KDAP 

ietvaros straujākā aktivitāte bija pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Savukārt no politikas 

plānošanas dokumentos ietvertā pirms KDAP ieviešanas rodas iespaids, ka Latvija neplānoja 

izmantot jaunās KDAP iespējas. Latvijai nebija pietiekamu resursu šim virzienam un pati 

politika šajā jautājumā nebija nopietni uztverama. Latvijas domāšanas veidnes konverģence ar 

KDAP notika pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, jo tajā brīdī tika ieviesta KDAP, tai 

attīstoties uz Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) bāzes. 

Otrā hipotēze apstiprinājās. Analizējamajā periodā AM augstākās amatpersonas ir 

darbojušās noteiktā noteikumu un prakses rāmējumā. Nostāja par KDAP ir bijusi stabila un 

pēctecīga. Līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās Latvijas augstāko amatpersonu skatījums par 

ES militāro aspektu bija kopumā skeptisks. Pēc 2010. gada domāšanas tendenci par KDAP var 

raksturot kā stabilu un elastīgāku, kā arī atbilstošu inerces principam. Atsevišķu augstāko 

amatpersonu loma ir bijusi īpaši nozīmīga Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes 

konverģencē ar KDAP. 
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Arī trešā hipotēze apstiprinājās. Latvijas iesaistes pieredze ES drošības un aizsardzības 

mehānismos veidojās pakāpeniski. Institucionālā brieduma sasniegšanai bija jāpaiet noteiktam 

laikam. Aptuvenais periods ir desmit gadi kopš Latvijas iestāšanās ES. Tas izpaužas 

pakāpeniskā Latvijas aizsardzības politikas attīstībā. Tā ir arī augstāko amatpersonu un 

institūcijas pielāgošanās tendencēm, kuras KDAP ietvarā īpaši ietekmēja Krievijas agresija 

Ukrainā 2014. gadā. Pastiprinoties diskusijām par KDAP, 2016. gadā tika pieņemta ES Globālā 

stratēģija. Savukārt 2017. gadā parakstīts paziņojums par Pastāvīgu strukturētu sadarbību 

(PESCO) un tajā pašā gadā izveidots Eiropas Aizsardzības fonds (EAF). 

Atslēgvārdi: jaunais institucionālisms, socioloģiskais institucionālisms, domāšanas 

veidne, Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politika, Latvijas aizsardzības 

politika. 
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Abstract 
 

The aim of the doctoral thesis “Transformation of the Cognitive Script of Latvia’s 

Defence Sector on the Common Security and Defence Policy of the European Union  

(2004–2020)” is to investigate the transformation of the institutional cognitive script of the 

Latvian defence sector on the Common Security and Defence Policy of the European Union 

(CSDP) in the period from 2004 to 2020. 

Latvia’s defence sector is selected as the central element of the thesis. The sector in 

Latvia as elserwhere, has a specific military culture. Defence institutions are like a small 

societies, different from the general population and other institutions. It is relatively isolated 

and espouses aspects of both civilian and military organizational aspects. The cognitive script 

of the Latvian defence sector as such, as well on the CSDP has not been studied so far. 

A cognitive script is a sequential scheme, a sequence of actions. Norms and values through 

repetition become an unconscious cognitive script. By repeating am action, actors internalize 

norms and follow a certain cognitive script.  

The thesis presents three hypotheses: 1) The convergence of the institutional cognitive 

script of the Latvia's defence sector with the CSDP began after the Lisbon Treaty had come into 

force; 2) The highest officials of the Ministry of Defence have played the decisive role  

in the convergence of the cognitive scripts of the Latvia’s defence sector with the CSDP;  

3) The convergence of the institutional cognitive script of Latvia’s defence sector with  

the CSDP was promoted by the maturity of thinking of Ministry of Defence and the Russian 

military aggression in Ukraine. 

The first hypothesis was partially confirmed. Within the framework of CSDP, Latvia 

gained momentum after the entry into force of the Lisbon Treaty. Based on the policy planning 

documents before the implementation of the CSDP, it Latvia did not intend to take advantage 

of the new opportunities provided by CSDP. Latvia did not have sufficient resources for this 

direction and the policy itself was not taken seriously. The convergence of Latvia's thinking 

with the CSDP took place after the entry into force of the Lisbon Treaty as the CSDP was 

introduced at that time based on the European Security and Defence Policy (ESDP). 

The second hypothesis was also confirmed. During the period of analysis, the highest 

officials of the MoD have operated within a certain framework of rules and practices. Position 

on the CSDP has been stable and successive. Until the entry into force of the Lisbon Treaty, 

views of Latvia's highest ranking officials on the military aspect of the EU were more sceptical. 

After 2010, the thinking pattern towards CSDP became more stable and more flexible, as well 

as in line with the principle of inertia. The role of certain highest officials has been particularly 
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significant in the convergence of the Latvian defence institutional cognitive script with the 

CSDP. 

Finally, also the third hypothesis was confirmed. The experience of Latvia's 

involvement in the EU security and defence mechanisms developed gradually. It took some 

time to reach an institutional maturity. The approximate period is ten years since Latvia's 

accession to the EU. This is reflected in the gradual development of Latvia's defence policy.  

It is also about the adjustment of the highest ranking officials and institutions in line with  

the trends that were particularly affected in the framework of the CSDP by Russia's aggression 

in Ukraine back in 2014, as well as the discussions on CSDP intensified; also while the EU 

Global Strategy was adopted in 2016, the Permanent Structured Cooperation (PESCO) was 

signed in 2017 and the European Defence Fund (EDF) established the same year. 

Keywords: new institutionalism, sociological institutionalism, cognitive script,  

the European Union Common Security and Defence Policy, Latvia’s defence policy. 
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Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

AM Latvijas Aizsardzības ministrija 

ASV Amerikas Savienotās Valstis  

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

ĀDD Eiropas Savienības Ārējās darbības dienests 

ĀM Latvijas Ārlietu ministrija 

CARD Eiropas Savienības Ikgadējais koordinētas aizsardzības  

plānošanas pārskats 

CIVCOM Eiropas Savienības Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteja 

CPVC Eiropas Savienības Civilās plānošanas un vadības centrs 

ES Eiropas Savienība 

ES Augstais pārstāvis Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības  

politikas jautājumos 

EAA Eiropas Aizsardzības aģentūra 

EAF Eiropas Aizsardzības fonds 

EDAP Eiropas Drošības un aizsardzības politika 

ESMK Eiropas Savienības Militārā komiteja 

EDAK Eiropas Savienības Eiropas drošības un aizsardzības koledža 

EI2 Eiropas Intervences iniciatīva 

ESDII Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts 

FACA Centrālāfrikas Republikas Bruņotie spēki 

INTCEN Eiropas Savienības Izlūkošanas un situāciju centrs 

KĀDP Eiropas Savienības Kopējā ārējā un drošības politika 

KDAP Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politika 

KVPD Eiropas Savienības Krīžu vadības un plānošanas direktorāts  

MK Latvijas Ministru kabinets 

NATO Ziemeļatlantijas līguma organizācija 

NBS Latvijas Nacionālie bruņotie spēki 

NDK Latvijas Nacionālās drošības koncepcija 

OC Eiropas Savienības Operāciju centrs 

PDK Eiropas Savienības Politikas un drošības komiteja  

PMG Eiropas Savienības Politiski militāro jautājumu darba grupa  

PESCO Eiropas Savienības Pastāvīga strukturēta sadarbība 

VAK Latvijas Valsts aizsardzības koncepcija 
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Ievads 
 

Viens no valsts  pienākumiem ir miera un mierīgas līdzāspastāvēšanas īstenošana, kā arī 

drošības nodrošināšana. Drošība ir īpaši nozīmīga. Tā ir stāvoklis un apstākļi, lai nebūtu 

apdraudējuma un nepastāvētu pakļaušana briesmām. Ņemot vērā Latvijas vēsturisko pieredzi, 

drošība ir īpaši svarīga. Tas ir jautājums par valsts suverenitāti un eksistenci. Valstīm 

savstarpējās attiecībās ir tiesības uz individuālo un kolektīvo pašaizsardzību bruņota 

uzbrukuma gadījumā. Tajā pašā laikā, veidojot drošības un aizsardzības politiku, ārējā vide 

nevar tikt atrauta no valsts iekšējā stāvokļa. 

Spēka lietošana starp valstīm maina pastāvošo kārtību un prasa pārskatīt to savstarpējās 

attiecības, drošības un aizsardzības politiku, kā arī tā ietekmē aizsardzības politikas 

institucionālo ietvaru un šī ietvara domāšanu, veidojot noteiktu veidni jeb skriptu. Institūcijām 

ir nozīmīga loma politikas iznākumos. Izteikti tas redzams valsts pārvaldes institucionālajā 

sistēmā ar sadalītām institūciju atbildības jomām valsts politikas izstrādē un īstenošanā. Valsts 

pārvaldes sistēmā ministrijas līmenis ir augstākais iestādes līmenis, kura padotībā atrodas 

virkne citu valsts pārvaldes iestāžu. Valsts politikas izstrādē un īstenošanā institūcijas nav 

atrautas no notikumiem valsts iekšienē un ārpus tās. 

Pēdējo gadu nozīmīgākie satricinājumi Latvijas drošības un aizsardzības politikai bija 

Krievijas agresija Ukrainā, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (turpmāk – 

ES), neviennozīmīgā Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) politika prezidenta Donalda 

Trampa prezidentūras laikā. Ne mazāk svarīga loma drošības dimensijā, ietekmējot arī 

aizsardzības jomu, ir bijusi Covid-19 pandēmijai. Krievijas agresija Ukrainā īpaši ietekmēja ne 

tikai atsevišķu valstu aizsardzības politiku, bet arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

politiku (turpmāk – NATO) un ES Kopējās drošības un aizsardzības politiku (turpmāk – 

KDAP) (pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās – Eiropas Drošības un aizsardzības politikas 

(turpmāk – EDAP) ietvaros īstenotās darbības). 

Latvijas drošības un aizsardzības politikas veidošanā kā vienots organisms ir iesaistīts 

plašs institūciju un amatpersonu loks. Par šī darba centrālo analīzes elementu ir izvēlēta Latvijas 

aizsardzības nozare. Tā ir īpaša, jo tās institūcijām ir specifiska militārā kultūra. Aizsardzības 

institūciju aktori ir kā neliela sabiedrība, kas ir atšķirīga no kopējā sabiedrības ietvara. Tā ir 

relatīvi izolēta, un to raksturo gan civilās, gan militārās organizācijas aspekti. Socioloģiskā 

institucionālisma ietvaros tiek izzināts, kā tiek uztvertas konkrētas situācijas un gadījumi 

institucionālās struktūras ietvaros un rāmējumā; kā arī tas, kā šīs situācijas un gadījumi tiek 

ietekmēti un mainās lēmumu pieņemšanā. Institūciju aktori savā rīcībā vadās no noteiktas 

domāšanas veidnes, kuru tajā pašā laikā tie var arī mainīt. 
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Latvijas aizsardzības politikas izstrādāšana un īstenošana ir Latvijas Aizsardzības 

ministrijas (turpmāk – AM) atbildībā.1 Latvijas aizsardzības politikas pamatu veido vairāki 

elementi. Tā ir dalība NATO, Latvijas individuālās aizsardzības spējas, kā arī svarīga ir Latvijas 

iesaiste KDAP un tās sniegtajos instrumentos – rīkos. Latvija pakāpeniski ir apzinājusies savu 

vietu, lomu un iespējas veidojot savu drošības un aizsardzības politiku. Aizsākums tam 

meklējams pamatnostādnēs par integrāciju ES un NATO, līdz plašākai iesaistei un kļūšanai par 

līdztiesīgu partneri citām valstīm. Latvijas drošības un aizsardzības politika ir definēta Latvijas 

Nacionālās drošības koncepcijās (turpmāk – NDK) un Latvijas Valsts aizsardzības koncepcijās 

(turpmāk – VAK). NDK sagatavo Latvijas Ministru kabinets (turpmāk – MK), savukārt VAK, 

balstoties uz militāro draudu analīzi, sagatavo AM. Abus dokumentus apstiprina Saeima. 

Konceptuālajos valsts aizsardzības dokumentos tiek ietverti aizsardzības politikas 

pamatprincipi, definētas pamatnostādnes, izteikti darbības virzieni u. c. aspekti par aizsardzības 

politiku. Tādā veidā ir izsekojamas un identificējamas pamatnostādnes tās attīstībā. 

ES ir viena no Latvijas aizsardzības un drošības sistēmām, kuras pamats ir KDAP ar 

dažādām sadarbības iespējām jeb kopām. Latvijas AM, plānojot un nosakot aizsardzības 

politiku, ir jāņem vērā Latvijas uzņemtās saistības un iespējas, tai skaitā arī KDAP. KDAP 

pakāpeniski paplašinoties un mainoties, ir notikušas izmaiņas arī nacionālajā līmenī, tostarp 

domāšanas veidnē par KDAP. Aizsardzības nozares institucionālais ietvars ir specifisks ar 

noteiktu domāšanas veidni. Normas un vērtības, tās atkārtojot, kļūst par neapzinātu domāšanas 

veidni. Ar darbības atkārtošanu aktori internalizē normas un seko domāšanas veidnei. 

Tādējādi šī darba mērķis ir izpētīt Latvijas aizsardzības nozares institucionālās 

domāšanas veidnes transformāciju par KDAP laika periodā no 2004. līdz 2020. gadam. 

Mērķa izpildei izvirzīti šādi darba uzdevumi: 

1) izpētīt jaunā institucinālisma attīstību un svarīgāko strāvojumu būtiskākos 

aspektus; 

2) izzināt socioloģiskā institucinālisma atbilstības loģiku un domāšanas veidni 

aizsardzības nozares kontekstā; 

3) veikt KDAP kā institucionālās domāšanas veidnes ietekmējošā ietvara izpēti; 

4) izzināt Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes par KDAP transformācijas 

formālo dabu un tās izpausmi caur praktiskajiem spēju elementiem; 

5) analizēt Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju lomu domāšanas veidnes 

par KDAP transformācijā.  

  

                                                           
1  Nacionālās drošības likums. 14.12.2000. Latvijas Vēstnesis. 473/476. https://likumi.lv/doc.php?id=14011 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek izvirzītas šādas darba hipotēzes: 

1) Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes konverģence ar 

KDAP sākās pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās; 

2) Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes konverģencē ar KDAP noteicošā 

loma ir bijusi AM augstākajām amatpersonām; 

3) Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes konverģenci ar 

KDAP veicināja AM domāšanas veida briedums un Krievijas militārā agresija 

Ukrainā. 

Pētījums izstrādāts ar kvalitatīvām pētniecības metodēm – dokumentu analīzi un daļēji 

strukturētajām intervijām. Pētījumā veikta plaša teorētiskās literatūras, starptautisko līgumu, 

normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, empīrisko pētījumu izpēte un izvērtēšana par 

KDAP un Latvijas aizsardzības politikas attīstību. 

Kopskaitā notika 21 daļēji strukturēta intervija ar Latvijas aizsardzības politikas 

amatpersonām un pētniekiem, kuri tieši vai pastarpināti ir bijuši iesaistīti lēmumu pieņemšanā 

un jautājumu risināšanā par Latvijas aizsardzības politiku un KDAP. Daļa interviju tika sniegtas 

ar nosacījumu par anonimitātes ievērošanu, kā arī atsevišķu jautājumu padziļinātai 

noskaidrošanai divas amatpersonas no AM tika intervētas divas reizes. Lai nodrošinātu darba 

teorētiskās daļas saikni ar darba empīrisko daļu, veicot intervijas, tika aptverts plašs 

amatpersonu loks no dažādām institūcijām (tostarp AM, Saeima, Latvijas pārstāvji ES 

institūcijās); kā arī interviju jautājumi tika strukturēti un veidoti, lai noskaidrotu nianses par 

KDAP attiecīgās amatpersonas darbības laikā. Virkne intervējamo amatpersonu ir ieņēmušas 

augstus amatus ne tikai Latvijā, tai skaitā ar aizsardzības nozari saistītos amatos, bet arī ES un 

NATO institūcijās, kas ievērojami paplašina šo amatpersonu kompetenci un redzējumu par 

Latvijas aizsardzības nozari un Latvijas aizsardzības nozares institucionālo domāšanas veidni 

par KDAP. No intervijām īpaši jāizceļ intervijas ar aizsardzības ministriem Ģ. V. Kristovski 

(amatā no 1998. gada 26. novembra līdz 2004. gada 9. martam), I. Lieģi (2009. gada 12. marts – 

2010. gada 3. novembris), R. Vējoni (2014. gada 22. janvāris – 2015. gada 8. jūlijs), 

R. Bergmani (2015. gada 8. jūlijs – 2019. gada 23. janvāris) un A. Pabriku (2010. gada 

3. novembris – 2014. gada 22. janvāris, 2019. gada 23. janvāris – pašreiz), kā arī bijušo Latvijas 

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) komandieri R. Graubi (1999. gada 1. februāris – 

2003. gada 31. janvāris, 2010. gada 6. jūlijs – 2017. gada 26. janvāris). Intervijās iegūtā 

informācija kopsakarā ar citām izmantotajām metodēm ļauj identificēt būtiskus aspektus par 

Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformāciju par KDAP. 
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Iegūtās informācijas interpretēšanai, kopsakarību un tendenču identificēšanai darbā 

izmantota arī kvantitatīvā pētījumu metode kontentanalīze. Nozīmīga darba daļa ir arī politikas 

plānošanas un rīcībpolitikas dokumentu, kā arī normatīvo aktu un daļēji strukturēto interviju ar 

Latvijas aizsardzības politikas esošajām un bijušajām amatpersonām analīze. 

Šī darba novitāte ir saskatāma vairākos aspektos. Ar domāšanas veidnes konceptu 

darbā tiek izzināta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidne par KDAP, kas līdz šim nav 

pētīta. Izzinot jautājumus par Latvijas aizsardzības politiku un KDAP, šī darba autoram 

neizdevās identificēt darbus par Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidni, tostarp par 

KDAP (tika identificēts, ka promocijas darbā lietotais socioloģiskais institucionālims līdz šim 

Latvijā ir lietots pētījumā par pašvaldību sadarbību).2 Šis pētījums ļauj ieskatīties arī Latvijas 

aizsardzības nozares domāšanas specifikā. Tādējādi tiek identificēti aspekti par Latvijas 

aizsardzības nozares lēmumu pieņemšanu par KDAP un ietvaru, kādā darbojas nozares 

augstākās amatpersonas. Ar aptverošu jaunā institucionālisma analīzi, fokusējoties uz 

socioloģiskā institucionālisma domāšanas veidni, ir identificējami specifiski institucionālās 

darbības aspekti. Šī darba centrālais elements ir institūcija, identificējot tik nozīmīgu aspektu 

kā tās domāšanas veidne. Tā kā domāšanas veidne ir kaut kas abstrakts, tiek veikta plašāka 

analīze, raugoties tālāk par formalizēto institucionālo struktūru un darbību. Darba tēma no 

teorētiskā aspekta aktualizē jautājumus par jauno institucionālismu, socioloģiskā 

institucionālisma atbilstības loģiku, kā arī plaša darba sadaļa ir veltīta institucionālajai 

domāšanas jeb kognitīvajai (domāšanas) veidnei. Domāšanas veidnes konceptu, apskatot to kā 

atsevišķu aspektu pētījumā par aizsardzības nozari, ir veicis Toms Dīsons (Tom Dyson) darbā 

“The Politics of German Defence and Security. Policy Leadership and Military Reform in Post-

Cold War Era”. Pētījumā ir secināts, ka Vācijas aizsardzības ministri rīkojas atbilstoši 

domāšanas veidnei, kā arī vadās no vēsturiski pamatotām idejām par to, kas būtu un ir jādara.3 

Latvijas aizsardzības politikā ir secīgi palielinājusies KDAP nozīme, paplašinot dažādu 

nianšu noskaidrošanas nepieciešamību Latvijas aizsardzības politikas ietvarā. Tostarp 

domāšanas veidnes izzināšanu par KDAP. Iesaiste KDAP ir izaicinājums Latvijai, jo dalība 

NATO ir galvenā prioritāte. Iestājoties ES, Latvija uzņēmās noteiktas saistības, un KDAP ir 

viens no ES politikas virzieniem. AM Latvijas aizsardzības politikas plānošanai un īstenošanai 

ir īpaša loma, jo tiek noteikts politikas iznākums, tādējādi institucionālais aspekts ir svarīgs 

izpētei. Šī darba gaitā gūtie rezultāti ne tikai sniedz ieskatu Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanā un institucionālās domāšanas veidnē par KDAP, bet arī identificē aspektus par 

                                                           
2  Bite, D. 2012. Pašvaldību sadarbība Latvijā: promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 65. 
3  Dyson, T. 2007. The Politics of German Defence and Security. Policy Leadership and Military Reform  

in the Post-Cold War Era. New York: Berghahn Books, 191. 
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Latvijas aizsardzības politikas un KDAP attīstību. Vienlaikus tas ir arī ieguldījums pētījumos 

par Latvijas aizsardzības nozari, tiek identificēta domāšanas veidne par KDAP, kā arī tas ir 

pienesums aizsardzības politikas veidotāju rīcības izpētē Latvijā. 

Nostādne, ka Latvijas aizsardzības balsts ir dalība NATO, bet ES ar KDAP ir 

papildinoša loma, ir kā dogma kopš Latvijas pievienošanās NATO un iestāšanās ES. Arī 

pētījumu ziņā Latvijas aizsardzības politikas jomā ir tikusi pievērsta mazāka uzmanība KDAP 

izpētei, salīdzinot ar NATO. Tomēr KDAP un Latvijas aizsardzības politikas izpēte ir aktuāla, 

tai tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Kā piemērs tam ir Žanetas Ozoliņas raksts 

“European Security and Defence Policy: The Latvian perspective”,4 Arta Pabrika raksts “ES 

un NATO integrācija – vienīgais risinājums mūsdienu drošības izaicinājumiem”,5 Aira Rikveiļa 

raksts “Latvija un tās stratēģiskā kultūra. Cits skatījums uz ES drošības identitāti”,6 Edgara 

Kiukucāna raksts “Latvia and the CSDP”,7 Māra Andžāna raksts “Prospects of the 

Development of the Common Security and Defence Policy of the European Union: Perspectives 

from Latvia”8 un “Latvia. Strategic Autonomy and the Defence of Europe. On the Road to  

a European Army?”,9 Toma Rostoka raksts “Eiropeizācija Latvijas ārpolitikā”.10 Īpaši jāatzīmē, 

ka kopš 2011. gada jautājumi par Latvijas interesēm ES, tostarp Latvijas aizsardzības politiku 

un KDAP, tiek skatīti izdevumā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”. 

Prominents virziens jautājumu, kas saistīti ar institūcijām, izpētei ir jaunais 

institucionālisms. Viens no tā veidiem ir socioloģiskais institucionālisms. Par socioloģisko 

institucionālismu Simons Balmers (Simon Bulmer), Ouvens Pārkers (Owen Parker), Īans Bašs 

(Ian Bache), Stīvens Džordžs (Stephen George) un Šarlote Bērnsa (Charlotte Burns) norāda, 

ka tas atrodas pa vidu starp pozitīvismu un postpozitīvismu, jo, viņuprāt, no ontoloģiskā aspekta 

sociālā realitāte ir pārsvarā sociāli konstruēta, savukārt no epistemoloģiskā aspekta – zināšanas 

                                                           
4  Ozoliņa, Ž. 2008. European Security and Defence Policy: The Latvian perspective. In: Clive Archer ed. New 

Security Issues in Northern Europe: The Nordic and Baltic states and the ESDP. Routledge: Oxfordshire, 115. 
5  Pabriks, A. 2012. ES un NATO integrācija – vienīgais risinājums mūsdienu drošības izaicinājumiem.  

Latvijas intereses Eiropas Savienībā. 2, 7. https://politologubiedriba.lv/wp-content/uploads/2019/01/Latvijas_ 

intereses_es_2012_2.pdf 
6  Rikveilis, A. 2012. Latvija un tās stratēģiskā kultūra. Cits skatījums uz ES drošības identitāti. Latvijas  

intereses Eiropas Savienībā. 2, 27. https://politologubiedriba.lv/wp-content/uploads/2019/01/Latvijas_ 

intereses_es_2012_2.pdf 
7  Kiukucans, E. 2015. “Latvia and the CSDP”. In: Daniel Fiott ed. The Common Security and Defence Policy: 

National Perspectives. Belgium: The Royal Institute for International Relations, 65. 
8  Andžāns, M. 2016. Prospects of the Development of the Common Security and Defence Policy of the European 

Union: Perspectives from Latvia. Andris Sprūds and Diāna Potjomkina ed. Coping with Complexity in the 

Euro-Atlantic Community and Beyond: Rīga Conference Papers. 2016. Riga: Latvian Institute of International 

Affairs, 41. 
9  Andžāns, M. 2017. Latvia. In: Hans-Peter Bartels, Anna M. Kallner and Uwe Optenhogel ed. Strategic 

Autonomy and the Defence of Europe: On the Road to a European Army? Bonn: Dietz, 255. 
10  Rostoks, T. 2020. Eiropeizācija Latvijas ārpolitikā. In: Daunis Auers ed. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 

2019/2020. Latvijas eiropeizācija. Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, 33. 
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var tikt iegūtas ar objektīviem novērojumiem.11 Realitāte ir sociāli konstruēta, un institūcijas kā 

tās daļa ir svarīgas, tās mijiedarbojas ar apkārtējo realitāti un nav atrautas no tās. Institūcijas ir 

centrālais jaunā institucionālisma elements, kā arī institucionālistus vieno premisa, ka 

institūcijas ir svarīgas. Sociālajās zinātnēs nav iespējams pilnībā vai ir iespējams tikai daļēji 

identificēt pētāmā fenomena pazīmes un robežas. Institūciju aspektā ir iespējams novērot to 

formalizēto dabu, savukārt institūciju augstāko amatpersonu domāšanu un institūciju 

domāšanas veidnes aspektu ir iespējams identificēt tikai daļēji. Šajā darbā, pārbaudot izvirzītās 

hipotēzes ar pozitīvisma un postpozitīvisma sintēzi, tiek veikta Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidnes par KDAP izpēte. 

Institūciju izpēte pēdējo 50 gadu laikā ir strauji mainījusies, tai kļūstot aizvien 

nozīmīgākai. Tas ir noticis, uzsverot institūciju nozīmi politikas iznākumu noteikšanā. Jaunais 

institucionālisms ir turpinājums vecajam jeb tradicionālajam institucionālismam. Džeimss 

Māršs (James G. March) un Juhans Ulsens (Johan P. Olsen) tiek uzskatīti par tā aizsācējiem. 

Jaunā institucionālisma saknes meklējamas 20. gadsimta 80. gados. Jaunais institucionālisms 

savā attīstībā nozīmē ne tikai teoretizēšanu, bet arī diverģenci un plašu fragmentāciju. Tā 

attīstības cikliskums tiek iedalīts jaunajā un vecajā institucionālismā, kā arī trijos periodos: 

izpētes un atkārtotas atklāšanas periods no 30. līdz 70. gadiem, diverģences un sadalīšanas no 

80. līdz 90. gadiem, konverģences un konsolidācijas periods no 2000. gada sākuma līdz 

mūsdienām. Pirmajā posmā tika apvienota un pārskatīta vecā institucionālisma izpratne jaunā 

institucionālisma pieejā, ko veicināja izmaiņas racionālās izvēles un biheiviorisma teorijā. 

Otrajā posmā, balstoties uz racionālās izvēles, socioloģisko un vēsturisko institucionālismu, 

notika strauja jaunā institucionālisma attīstība dažādos virzienos, to papildinot ar tik 

abstraktiem virzieniem kā diskursīvais un feminisma institucionālisms. Trešajā posmā notiek 

jaunā institucionālisma pieeju apvienošana. Ņemot vērā jaunā institucionālisma dažādos 

virzienus, pastāvīgi aktuāls ir jautājums – vai pastāv viens jaunais institucionālisms vai arī ir 

vairāki jaunie institucionālismi. 

Jaunajā institucionālismā ir dažādi strāvojumi, no kuriem pamata ir vēsturiskais, 

racionālās izvēles un socioloģiskais institucionālisms. Racionālās izvēles institucionālisms 

balstās uz aprēķina loģiku (logic of calculation), vēsturiskais institucionālisms uz pagātnes 

pēctecīgumu (path dependence), savukārt socioloģiskais institucionālisms uz atbilstības loģiku 

(logic of appropriateness). Ar vēsturisko institucionālismu tiek pētītas noteiktā laikā izdarītās 

institucionālās izvēles ilgtermiņa ietekme, kā arī pagātnes pieņemto lēmumu ietekme uz 

tagadni. Pagātnes nozīme ir centrālais vēsturiskā institucionālisma elements. Racionālās izvēles 

                                                           
11  Bulmer, S. etc. 2015. Politics in the European Union. 5th. eds. New York: Oxford University Press, 68–69. 
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institucionālismā centrālais elements ir indivīds ar tā racionalitāti. Ar to var pētīt, kā indivīdi 

izmanto institūciju savu interešu īstenošanai. Atbilstoši socioloģiskā institucionālisma 

atbilstības loģikai institūciju normas un formālie noteikumi ietekmē un veido institūcijas 

spēlētāju rīcību, kuri darbojas, balstoties uz tiem. Institūcijas aktori rīkojas atbilstoši, vadoties 

no piemērotības un atbilstības principa. Atbilstības loģika ietver arī kognitīvo aspektu. 

Domāšanas veidne atšķir socioloģisko institucionālismu no citiem jaunā institucionālisma 

veidiem. Jaunais institucionālisms tiek plaši lietots arī drošības un aizsardzības institūciju 

izpētē. Kā piemērs tam ir minētais T. Dīsona pētījums par Vācijas aizsardzības politiku, 

Džoljana Hovorta (Jolyon Howorth) darbs “Security and Defence Policy in the European 

Union”, Kourisa Kaligana (Kouris Kalligan) darbs “A Historical Institutionalism Analysis of 

the Security and Defence Policy of the European Union”, Heidijas Hārdsas (Heidi Hards) darbs 

“Lessons in Crisis. Institutional Memory in International Organizations”, Fabiana Broiera 

(Fabian Breuer) darbs “Explaining the EU’s Common Security and Defence Policy. Theory in 

Action”. 

Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009. gadā KDAP ir pakāpeniski attīstījusies. Tā 

ir daļa no Kopējās ārējās un drošības politikas (turpmāk – KĀDP). Arī ES drošības un 

aizsardzības stratēģija kopš pirmās Eiropas Drošības stratēģijas “Droša Eiropa labākā pasaulē” 

apstiprināšanas 2003. gadā līdz 2016. gada ES Globālajai stratēģijai ārlietu un drošības 

politikas jomā ir pakāpeniski transformējusies no izpratnes par mierīgu līdzāspastāvēšanu līdz 

nepieciešamībai pēc militārajām spējām. ES dalībvalstīs jautājumi par KDAP īpaši aktualizējās 

pēc Krievijas agresijas Ukrainā 2014. gadā un Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras no 

ES uzsākšanas. Nozīmīgākie no tiem ir par Eiropas armijas izveidi, ES stratēģisko autonomiju, 

ES militārajām spējām, Eiropas Aizsardzības fondu (turpmāk – EAF), Pastāvīgo strukturēto 

sadarbību (turpmāk – PESCO) un Eiropas Intervences iniciatīvu (turpmāk – EI2). KDAP ietvars 

ar tā transformāciju ir kā institucionālo domāšanas veidni ietekmējošais ietvars. 

Latvijai ir saistoša KDAP. Ņemot vērā Latvijas iestāšanās laiku ES, šī darba 

hronoloģiskā robeža empīriskajai izpētei ir no 2004. līdz 2020. gadam. Lai gan ir noteiktas 

analizējamā perioda robežas, atsevišķās darba daļās autors sniedz arī ieskatu vēsturiskajā 

KDAP un Latvijas drošības un aizsardzības politikas attīstībā. Šis pētījums ar specifisku 

aspektu, balstot to uz socioloģisko institucionālismu, iegulstas kopējā pētījumu laukā par 

Latvijas drošības un aizsardzības politiku. Vienlaikus tas ir uzskatāms par ieguldījumu pētījumu 

virzienā par jauno institucionālismu un KDAP kopumā. 

Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācija par KDAP tiek 

identificēta caur formālo aspektu, kas izpaužas Latvijas aizsardzības politikas stratēģiskajos 

dokumentos, tiesiskajā regulējumā, procedūrās un institucionālajā ietvarā. Formālā aspekta 
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identificēšanai tiek analizēta KDAP transformācija, tās tiesiskais regulējums un procedūras, kā 

arī institucionālais ietvars. Tā ir daļa no noteikumu kopuma, kas nosaka institūcijas aktoru 

rīcību, kā arī ir domāšanas veidnes ietekmējošais ietvars. Tas izriet arī no socioloģiskā 

institucionālisma teorētiskajiem aspektiem, jo aktori rīkojas noteiktā rāmējumā, vadoties no 

piemērotības un atbilstības principa. Papildus tiek analizēta ietekme caur praktiskajiem spēju 

elementiem, kā arī Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju loma un ietekme uz 

domāšanas veidni par KDAP. Darbā netiek vērtēta Latvijas aizsardzības nozares zemāka un 

vidēja līmeņa amatpersonu ietekme uz lēmumu pieņēmējiem. 

Darba struktūra ir izveidota, balstoties uz izvirzīto mērķi un uzdevumiem. Darbs sastāv 

no trim nodaļām, kas sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā nodaļā, vadoties pēc Dž. Mārša, J. Ulsena, 

Gaja Pītersa (Guy B. Peters), Tedas Skospolas (Theda Skocpol), Pītera Hola (Peter A. Hall) un 

Rozmarijas Teilores (Rosemary C. Taylor) u. c. autoru darbiem par institucionālismu, tiek 

iezīmēta institucionālisma vieta starp svarīgākajām starptautisko attiecību teorijām, tiek 

apskatīta institūcijas un institucionālisma attīstība, kā arī tiek izvērtēti jaunā institucionālisma 

strāvojumu būtiskākie aspekti. Izvērtējot socioloģisko institucionālismu, tiek izcelta atbilstības 

loģika, aizsardzības nozares specifika un domāšanas veidne kā socioloģiskā institucionālisma 

aspekts. Tādējādi tiek iezīmēti būtiskākie teorētiskie aspekti empīriskās analīzes veikšanai, lai 

pārbaudītu darbā izvirzītās hipotēzes. 

Darba otrajā nodaļā, vadoties pēc Elisones Beilsas (Alyson J. Bails), Maikla Smita 

(Michael E. Smith), Dž. Hovorta, Hermana Blankes (Hermann Blanke) u. c. autoru darbiem, kā 

arī veicot dokumentu analīzi, tiek izzināts KDAP kā domāšanas veidni ietekmējošs ietvars. 

Minētais ietver ES drošības un aizsardzības stratēģijas transformācijas salīdzinošo analīzi, 

KDAP juridiskā pamata, procedūru un institucionālā ietvara izpēti, KDAP spēju elementu 

attīstības un paplašināšanās analīzi. Tādējādi kā priekšnoteikums tiek iezīmēti empīriskie 

aspekti Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes transformācijas par 

KDAP izpētei, lai pārbaudītu darbā izvirzītās hipotēzes. 

Trešā nodaļa ir veltīta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācijai 

par KDAP. Nodaļā, balstoties uz dokumentu analīzi, intervijām un iepriekšējās nodaļās izpētīto, 

tiek analizēta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes formālā daba. To veicot, tiek 

apskatīti Latvijas aizsardzības politikas stratēģiskie dokumenti, normatīvais, procedūru un 

institucionālais ietvars. Nodaļā tiek izzināta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidne 

caur praktiskajiem spēju elementiem, kā arī Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju 

loma un ietekme uz domāšanas veidni par KDAP. 
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1. Institucionālās domāšanas veidne un aizsardzības institūcijas 
 

Starptautisko attiecību izpētei ir dažādas pieejas. Pakāpeniski starptautisko attiecību 

pētniecībā ir palielinājusies arī interese par institūcijām. Pastiprināti institūcijas tika pētītas 

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, kam sekoja minimālisma periods līdz intereses par tām 

atjaunošanai. Institūciju izpēte un institucionālisma attīstība nav bijusi atrauta no sociālo 

zinātņu attīstības un kopējās sabiedrības izpratnes veidošanās. Izpratne par tām ir bijusi 

mainīga – no otršķirīgas līdz aizvien nozīmīgākai. 

Debates par institūciju būtību un tās izzināšanu ir plašas, ne velti jaunajam 

institucionālismam ir trīs pamata un virkne citu strāvojumu. Institucionālismā nav vienots 

viedoklis par to, kas ir institūcijas, bet tā pamatā ir apgalvojums, ka institūcijas ir nozīmīgas. 

Ņemot vērā darba mērķi – noskaidrot Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas 

veidnes transformāciju par KDAP –, nodaļā tiks apskatīta institucionālisma būtība un tā vieta 

starp nozīmīgākajām politikas zinātnes un starptautisko attiecību teorijām. Bez minētā nodaļā 

tiks veikta analīze par institūcijām un institucionālisma attīstību, tiks apskatīti institūciju izpētes 

strāvojumu būtiskākie aspekti, kā arī socioloģiskais institucionālisms un atbilstības loģika, 

aizsardzības nozares specifika un kognitīvā (domāšanas) veidne socioloģiskajā 

institucionālismā. 

 

1.1. Institucionālisms starp nozīmīgākajām politikas zinātnes  

un starptautisko attiecību teorijām 

 

Akadēmiskajā vidē politikas pētniecība nostiprinājās 20. gs. 30. gados. Tās attīstības 

gaitā pakāpeniski ir pieaudzis arī teorētisko virzienu daudzums. No tiem prominentākie ir 

reālisms, liberālisms, angļu skola un konstruktīvisms. Valstu analīzi starptautiskajās attiecībās 

var veikt, izzinot dažādus līmeņus, piemēram, indivīda, valsts, reģiona un starptautiskās 

sistēmas. Valsts uzvedību var skaidrot ar režīmu, politisko kultūru, identitāti, institūcijām un to 

ietekmi. Katra no starptautisko attiecību izpētes pieejām ir specifiska, tās sniedz ieskatu dažādos 

starptautisko attiecību izpētes aspektos. Tajās ir saskatāma saskare ar institucionālismu. 

Starptautisko attiecību izziņa teorētiskā līmenī tiek apskatīta četrās “lielajās diskusijās”. Katra 

no tām ir saistīta ar izmaiņām uzsvaros par starptautisko attiecību izpēti. Pirmā diskusija notika 

20. gs. 30. gados, savukārt ceturtā lielā diskusija aizsākās 20. gs. 80. gadu vidū. Arī jaunais 

institucionālisms pakāpeniski ir kļuvis par standarta teorētisku instrumentu. Lai gan ir dažādi 

tā strāvojumi, tas turpina mainīties, paplašinot ieguldījumu disciplīnā. 
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No teorētiskajām pieejām vēsturiski nozīmīgākā ir reālisms. Reālismā vadošais aktors 

starptautiskajās attiecībās ir valsts, bet indivīdu un organizāciju loma ir otršķirīga. Lēmumu 

pieņēmēji ir racionāli aktori, kas rīkojas valsts interesēs, bet valstij ir jāsaglabā eksistence, 

anarhiskā vidē paļaujoties tikai uz sevi. Šajā pieejā starptautiskā vide balstās uz cīņu par varu. 

Klasiskajā reālismā starptautiskā politika tiek skaidrota ar cilvēka dabu.12 Viens no tā 

nozīmīgākajiem autoriem ir Hanss Morgentaus (Hans Morgenthau). Pēc Otrā pasaules kara 

reālisma teorētiskā pieeja pakāpeniski attīstījās, un mūsdienās tam ir vairāki virzieni. 

Neoreālismā pamats cīņai par varu ir starptautiskās sistēmas struktūra. Tā ir anarhiska, un 

cilvēka daba nav cēlonis cīņai par varu. Par neoreālisma nozīmīgākajiem autoriem tiek uzskatīti 

Kenets Volcs (Kenneth N. Waltz) un Džons Mēršaimers (John J. Mearsheimer). Atšķirībā no 

neoreālisma neoklasiskajā reālismā svarīgi ir iekšpolitiskie faktori. Tie ir nozīmīgi, lai valstis 

pielāgotos spiedienam starptautiskajā sistēmā. Šī virziena ietekmīgākie autori ir Gideons Rouzs 

(Gideon Rose) un Viljams Volforts (William C. Wohlforth). Institucionālais aspekts reālismā 

ir sekundārs, jo valstis var institūcijas izmantot savu interešu īstenošanai. 

Pretēji reālismam liberālismā starptautisko attiecību pamatā ir sabiedrības un valsts 

attiecības, starptautiskās institūcijas un to darbība. Liberālisma klasiķi ir Džons Loks (John 

Locke), Nikolo Makjavelli (Niccolo Machiavelli) un Imanuels Kants (Immanuel Kant). 

Klasiskajā liberālismā indivīdi ir galvenais izpētes objekts , nevis grupas, sabiedrība vai 

valsts. Liberālisms ir alternatīva reālismam, kas strauji attīstījās 20. gs. otrajā pusē. Tajā ir 

vairāki pamata pieņēmumi. Demokrātiskajā liberālismā demokrātiskās valstis nekaro. Tajā pašā 

laikā pastāv agresija ar nedemokrātiskām valstīm. Šī virziena autori ir Maikls Doils (Michael 

W. Doyle) un Džons Ouens (John M. Owen). Atbilstoši savstarpējās atkarības liberālismam 

savstarpējā atkarība mazina bruņotu konfliktu izcelšanos starp valstīm. Būtiska ir tieši 

savstarpējā atkarība ekonomikā. Pazīstamākie savstarpējās atkarības liberālisma autori ir 

Džozefs Najs (Joseph S. Nye, Jr.) un Roberts Koheins (Robert O. Keohane). Plašs 

institucionālais akcents liberālismā ir starptautisko institūciju liberālisma pieejā. Šī pieeja 

paredz, ka, izveidojot institūcijas, samazinās riski un starptautiskās attiecības tiek padarītas 

stabilākas un redzamākas. Institūcijas tiek konstruētas indivīdu interešu aizsardzībai, 

ierobežojot politisko varu. Ideja tiek balstīta uz to, ka starptautiskās institūcijas, organizācijas 

un normas ir būvētas uz identiskiem pamatiem kā valstu nacionālās liberālās institūcijas un 

normas, un starptautiskie likumi, kas kopā veido starptautisko sistēmu. To pārstāv R. Koheins 

un Ernsts Hāss (Ernst B. Haas). Interešu grupu liberālismā akcents tiek likts uz 

psiholoģiskajiem faktoriem un lēmumu pieņemšanas procesu, jo, pieņemot lēmumus, notiek 

                                                           
12  Ari, T. 2018. Contending Issues and Major Theories in IR. In: Tayyar Ari and Elif Toprak ed. Theories  

of International Relations I. Turkey: Anadolu University Press, 3–4. 
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interešu sadursme, un tā ir politikā iesaistīto cīņa par varu. Pieņemot ārpolitikas lēmumus, tiek 

noliegta racionalitāte. Nozīmīgākais šī virziena autors ir Greiems Elisons (Graham 

T. Allison). Institucionālisms pamatā iekļaujas liberālajā tradīcijā. 

Angļu skolas nosaukumu ieviesa Rojs Džonss (Roy Jones) 1981. gadā, bet tās 

pirmsākumi ir 20. gs. 50. gados.13 Angļu skola ir savienojums starp reālistu izpratni par varu, 

spēka līdzsvaru un liberālisma skatījumu par to, kā starptautiskās tiesības, normas, noteikumi 

un institūcijas rīkojas starptautiski.14 Angļu skola ir klasiskā reālisma un liberālisma sintēze. 

Angļu skolas teorētiskajā pieejā tiek apskatītas un noteiktas atšķirības starp starptautisko 

sistēmu, starptautisko sabiedrību un pasaules sabiedrību. Nozīmīgākie angļu skolas autori ir 

Hedlijs Bulls (Hedley Bull) un Barijs Buzans (Barry Buzan). Starptautiskā sabiedrība kā 

centrālais angļu skolas elements ir kopīga normu, noteikumu un institūciju izveidotāja, kā arī 

to uzturētāja. Angļu skolas pieejā termina “institūcija” izpratne atšķiras no termina 

“organizācija” izpratnes. Institūcijas tiek attiecinātas uz valstu ilgtermiņa praksi (diplomātija, 

likums un kara darbība), nevis uz starptautiskajām birokrātiskajām struktūrām, organizācijām, 

kuru dibināšanas mērķis ir valsts sadarbības sekmēšana. 

20. gs. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā par vienu no prominentām starptautisko 

attiecību pieejām kļuva konstruktīvisms. Tā nozīmīgākie autori ir Aleksandrs Vents (Alexander 

Wendt), Nikolass Onufs (Nicolas Onuf) un Džefrijs Čekels (Jeffrey T. Checkel). 

Konstruktīvisma uzsvars ir uz normatīvajām un materiālajām struktūrām, identitātes lomu uz 

politikas uzvedības ietekmi, kā arī attiecībām starp aģentiem un struktūru.15 Konstruktīvismā 

tiek uzsvērtas domas un rīcība, kas konstruē starptautiskās attiecības, parādot, ka realitāte nav 

fiksēta un ir mainīga; kā arī valstu uzvedības pamatā ir ne tikai materiālā vara, labklājība un 

ģeogrāfiskie apstākļi, bet arī idejas, identitātes un normas. Tā ir kustība pret klasiskajām 

starptautisko attiecību teorijām, un tās tapšana jāsaista ar t. s. ceturto “lielo diskusiju” 

starptautiskajās attiecībās. Konstruktīvismā identitātes, noteikumi un normas tiek apvienoti 

atbilstības loģikas konceptā.16 Par atbilstības loģiku S. Balmers, O. Pārkers, Ī. Bačs, S. Džordžs 

un Š. Bērnsa norāda, ka tieši sociālā konstruktīvisma pieeja ir saistīta ar socioloģisko 

institucionālismu, jo abi virzieni uzsver, ka aktoru uzvedību ietekmē atbilstības loģika vai 

normas, kas tiek definētas kā kolektīvās gaidas aktoru atbilstošai rīcībai noteiktās identitātes 

ietvarā.17
 

                                                           
13  Ari, T. 2018. English School of International Relations. In: Tayyar Ari and Elif Toprak ed. Theories  

of International Relations I. Turkey: Anadolu University Press, 161. 
14  Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 2012. International Relations Theory. 5th. ed. New York: Longman, 239. 
15  Bozdaglioglu, Y. 2019. Constructivist Theories. In: Tayyar Ari and Elif Toprak ed. Theories of International 

Relations II. Turkey: Anadolu University Press, 28. 
16  Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 2012. International Relations Theory. 5th. ed. New York: Longman, 289. 
17  Bulmer, S. etc. 2015. Politics in the European Union. 5th. eds. New York: Oxford University Press, 68–70. 
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Par politisko dzīvi un institūcijām pirmo reizi sistēmiski tika domāts jau senatnē. Tā bija 

interese par pārvaldes institūcijām, jo tās strukturē indivīda uzvedību. Aristotelis, Džeimss 

Medisons (James Madison) un Tomass Hobss (Thomass Hobbss) saprata politisko institūciju 

nozīmīgumu politiskās uzvedības strukturēšanā. Platona darbs “Valsts” ir dažādu valsts formu 

salīdzinājums, kurā tiek izzināts, kā institūcijas ietekmē politisko uzvedību un tās iznākumu, 

bet Platona darbs “Politika” ir turpinājums politisko institūciju analīzei, kurā īpaši tiek izcelta 

institucionālā struktūra, jo tā ietekmē politiskos motīvus un normatīvās vērtības.18 Kā piemēru 

minot Aristoteļa darbu “Politika”, G. Pīterss izceļ, ka tieši pirmie politikas filozofi atzina un 

analizēja institūciju panākumus, kas, balstoties uz novērojumiem, ļāva izteikt ieteikumus citu 

institūciju dizainam.19 Tādējādi politikas zinātnē tika ielikti pamati sistemātiskai institūciju un 

to ietekmes uz sabiedrību un politiku izpētei. Tas redzams arī vēlākā periodā. Atbilstoši Janam 

Leinam (Jan E. Lane) un Svantem Ersonam (Svante Ersson) vieni no nozīmīgākajiem 

ieguldījumiem institūciju izpētē ir Dž. Loka pētījumi par cilvēktiesībām un pārvaldi, kā arī 

Monteskjē (Montesquieu) valsts varas dalīšanas teorija, pētot izpildvaru, tiesu un likumdošanas 

varu.20 

Sociālajām zinātnēm parādoties kā atsevišķai akadēmiskajai disciplīnai 19. gs. beigās 

un 20. gs. sākumā, politikas pētnieki ASV un Eiropā plaši pievērsās institūciju izpētei, 

analizējot konstitucionālo iekārtu un politisko (morālo) uzvedību.21 Šajā periodā labākas 

sabiedrības izveidošanai pētnieki dažkārt izstrādāja nākotnes institūciju dizainus. Tas bija arī 

jautājums par ideālas konstitūcijas izveidošanu. Atpazīstamākais gadījums un vienlaikus tā 

laika lielākā institūciju izpētes neveiksme bija Veimāras Republika. Pasaulē tika veidota 

izcilākā demokrātija, kura neizdevās. Idejas neizdošanās veicināja neapmierinātību ar 

institūciju izpēti, kura pēckara periodā pakāpeniski pārauga skepticismā un naidīgumā.22 

Periodā pēc Otrā pasaules kara politikas zinātnē, īpaši ASV, tika atbalstīts biheiviorisms 

un racionālās izvēles teorija. Formālā un pārvaldes institūciju izpēte Eiropā, galvenokārt Vācijā, 

liecināja par to, ka politikas zinātne izzināja valsti, kas mūsdienās tiek saukta par zināšanām 

par valsti. Atbilstoši S. Steinmo, lai kļūtu “zinātniskāki”, sociālo zinātņu vadošie pētnieki 

(galvenokārt ASV) novirzījās no vēsturiskās analīzes un deskriptīvās pieejas, jo bija jābūt daudz 

                                                           
18  Steinmo, S. 2008. Historical Institutionalism. In: D. Della Porta and M. Keating ed. Approaches and 

Methodologies in the Social Sciences: A Pluralistic Perspective. New York: Cambridge University Press, 119. 
19  Peters, B. G. 2012. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism. 3th. ed. New York:  

The Continuum International Publishing Group, 3. 
20  Lane, J. E. and Ersson S. 2002. The New Institutional Politics: Performance and Outcomes. Routledge: Taylor 

& Francis Group, 3. 
21  Steinmo, S. 2008. Historical Institutionalism. In: D. Della Porta and M. Keating ed. Approaches and 

Methodologies in the Social Sciences: A Pluralistic Perspective. New York: Cambridge University Press, 119. 
22  Ibid., 119. 
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precīzākiem un kvantitatīviem.23 Šādu pavērsienu ietekmēja arī biheivioristi, kuri uzskatīja, ka 

zinātne pati sevi ierobežo līdz izmērāmiem faktoriem (uzskaite, salīdzināšana un analīze). 

Minētais nozīmēja, ka nepieciešams pētīt izmērāmu uzvedību (sociālo un ekonomisko stāvokli, 

attieksmi vai balsis), bet ne institūcijas. Biheivioristu skatījumā sociālā zinātne atradās tās 

sākotnējā attīstības stadijā, jo modeļi, metodes un dati nebija pilnīgi.24 Vienkārša aprakstīšana 

netika atzīta par zinātni. Pēc S. Steinmo, institūcijas ir gan sociālo problēmu funkcionāls 

risinājums, gan vienkārša arēna, kur notika politiskās batālijas.25 Arī Dž. Māršs un J. Ulsens 

pētījumos 1984. gadā26 un 1989. gadā27 norādīja, ka no biheivioristu perspektīvas formāli 

organizētās sociālās institūcijas tika attēlotas vienkārši kā arēnas, kurās norisinās politiskā 

uzvedība, to nosakot ar daudz fundamentālākiem faktoriem. 

G. Pīterss atzīmē, ka angloamerikāņu politiskajā tradīcijā tika pievērsta mazāka 

uzmanība valsts izpētei, salīdzinot ar kontinentālajām tradīcijām, tomēr tika pievērsta uzmanība 

formālajām institūcijām.28 Institūciju izpēte tika aizstāta ar indivīdu kā centrālo izpētes 

elementu. Vivjēna Loundsa (Vivien Lowndes) norāda, ka vēsturiski līdz pat 20. gs. 50. gadiem 

institucionālās pieejas dominance, ietverot politikas zinātni, izpaudās minimāli, jo tās 

pieņēmumi un prakse tika reti norādīta un plaši kritizēta, bet metodoloģiskās un teorētiskās 

premisas tika atstātas neizpētītas aiz akadēmiskā veselā saprāta.29 20. gadsimta 60. un 70. gados 

sociālās zinātnes ievirzījās plašā neteorētiskas politiskās uzvedības mikroanalīzē un 

neempīriskā makroteorētiskā analīzē.30 Daudzi politikas pētnieki turpināja pievērsties politikas 

un vēstures izpētei, to veicot mezolīmenī (meso-level) un vidēja līmeņa teorijās (middle-range 

theory). Tas veicināja institūciju aspekta parādīšanos pētījumos. 

Saskaņā ar S. Steinmo reālās pasaules un institūciju izpētē būtiska loma bija 

T. Skospolai. Viņas idejas 1970. gadā un 80. gadu sākumā veicināja reālās pasaules gadījumu 

salīdzināšanu.31 Jāatzīmē Ellena Imerguta (Ellen Immerguts), kura veica plašus pētījumus 

institūciju izpētē. Apskatot veselības aprūpes politikas specifiskos gadījumus, viņa secināja, ka 
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institūcijas ne tikai nodrošina apstākļus politiskās izvēles veikšanai, bet arī strukturē pieejamo 

izvēli dažādās iekārtās.32 S. Steinmo vērš uzmanību, ka politikas iznākumu dažādību nav 

iespējams izskaidrot, nepievēršoties veidiem, kā institūcijas strukturē gan veselības 

apdrošināšanas dalībniekus, gan spēles noteikumus, kurā viņi piedalās.33 Tas ir piemērs, kādā 

veidā pakāpeniski institūciju nozīmīgums parādījās no jauna un tām tika pievērsta plašāka 

uzmanība. Kā norāda Andrē Lekors (Andrē Lecours), interese par institūcijām tika atjaunota 

pēdējo gadu laikā, šī tendence ir plaši atzīta, diskutēta un debatēta. Uzsverot institūciju 

teorētisko nozīmīgumu, ir divi jaunā institucionālisma raksturojošie izteicieni: “atgriezt valsti” 

un “politikas strukturēšana”.34 Veicot pētījumus, zinātnieki pievēršas dažādiem politikas un 

sociālo zinātņu konceptiem, tostarp institucionālismam. Tā nozīmīgums ir palielinājies arī 

drošības un aizsardzības politikas pētījumos. Institucionālismam pakāpeniski attīstoties, ir 

izveidojušās dažādas pieejas. Bens Rozamunds (Ben Rosamond), analizējot institūcijas, ir 

secinājis, ka tās tiek veidotas un balstītas uz acīmredzami banālu apgalvojumu, ka “institūcijas 

ir svarīgas”.35 Plašākā kontekstā ideja par institūciju nozīmīgumu ietverta K. Heja paustajā, ka 

politisko izturēšanos un uzvedību veido institucionālais konteksts, kurā tas notiek un iegūst 

nozīmību.36 

Jaunā institucionālisma saknes ir 20. gs. 80. gados. Tas ir turpinājums vecajam 

institucionālismam, un tā aizsākums bija biheiviorisma revolūcija, kā arī interese par racionālās 

izvēles teoriju. Par tā aizsācējiem uzskatāmi Dž. Māršs un J. Ulsens. Kolins Hejs (Colin Hay) 

jauno institucionālismu pieskaita vienas no mūsdienu svarīgākajām politikas izziņas teorijām.37 

G. Pīterss veco institucionālismu asociē ar modernisma laikmetu (1930–1970), norādot, ka 

viena no nozīmīgākajām atšķirībām starp veco un jauno institucionālismu ir izpausme divās 

atšķirīgās fāzēs.38 Kā jau tika apskatīts, institucionālisms var tikt dalīts divos nosacītos posmos: 

vecajā un jaunajā institucionālismā. Plašāk iezīmējot tendences un jaunā institucionālisma 

plašumu, šī darba autors apskatīs institūcijas caur institucionālisma attīstību. Minētais ļaus 

ieskicēt jaunā institucionālisma plašumu un galvenās atšķirības starp tā pieejām, tādējādi 

nonākot līdz socioloģiskā institucionālisma un aizsardzības nozares specifikas izklāstam. 
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1.2. Institūcijas caur vecā un jaunā institucionālisma attīstības prizmu 

 

Ir notikusi pakāpeniska institucionālisma attīstība, kā arī izpratnes transformācija par 

institūcijām. Pēc Ē. Haisinga un J. Olsona, vecā institucionālisma tradīcija ir joprojām svarīga 

empīriskajos pētījumos, jo ar to tiek pētīti formālie noteikumi un organizācijas.39 Ar 

formālajiem noteikumiem un organizācijām tiek skaidrota politiskā dzīve un tās iznākums. 

Savukārt jaunais institucionālisms ir plašāks un izpaužas vismaz trīs dažādos pamata 

strāvojumos. G. Pīterss izdala vecā institucionālisma piecas pazīmes, kuras ļauj to atšķirt no 

jaunā institucionālisma: likumība, strukturālisms, holisms, historicisms un normatīvā analīze. 

Likumība tiek attiecināta uz tiesību aktiem un to lomu pārvaldē; ar strukturālismu tiek pieņemts, 

ka struktūra nosaka uzvedību; savukārt holismā visas valdības sistēmas bieži tiek pētītas kā 

unikālas; historicisms nosaka, ka politiskās sistēmas ir iestrādātas to vēsturiskajā attīstībā un 

sociālekonomiskajā kontekstā; bet normatīvās analīzes pamatā ir mērķis sasniegt labu 

pārvaldību.40 

K. Hejs norāda, ka jaunais institucionālisms radās 20. gs. 80. gados gan kā apzināta 

atbilde uz biheiviorisma revolūciju, gan pieaugošo interesi par racionālās izvēles teoriju 

nākamajā desmitgadē (sk. 1.1. attēlu).41 Jaunais institucionālisms novirzījās no vecā 

institucionālisma divos aspektos, tas noraidīja pieņēmumu vienkāršošanu, kas ļāva racionālās 

izvēles teorijām modelēt politikas uzvedību, kā arī izaicināja pieņemto cilvēka uzvedības 

sistemātiskumu.42 Ir vairāki autori, kuru darbi uzskatāmi par jaunā institucionālisma 

pirmsākumu: Dž. Mārša un J. Ulsena “The New Institutionalism: Organizational Factors in 

Politics” (1984), “Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics” (1989), 

Duglasa Norta (Douglass North) “Institutions, Institutional Changes and Economic 

Performance” (1990), S. Steinmo, Franka Longstreta (Frank Longstreth) un Katlīnas Thelenas 

(Kathleen Thelen) “Structuring Politics” (1992), Pola Pīrsona (Paul Pierson) “Dismantling the 

Walfare State?” (1994).43 Jaunā institucionālisma aizsācēji ir Dž. Māršs un J. Ulsens. 

Salīdzinot ar veco institucionālismu, jaunajam institucionālismam ir ticamāki 

pieņēmumi, kuru mērķis ir notvert un atspoguļot sociālo un politisko izmaiņu procesa sarežģīto 

dabu.44 Dimitris Krisočko (Dimitris N. Chryssochoou), Kostas Ifantis (Kostas Ifantis), Stelios 
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Stavridis (Stelios Stavridis) un Mihails Tsinisizeli (Michael J. Tsinisizelis) jaunajā 

institucionālismā institūcijas apskata kā instrumentus, kuri spēj veidot politiskās uzvedības 

modeļus, virzoties tālāk par formālo valsts pārvaldes izpēti, iekļaujot standarta procedūras.45 

Institūcijas ietekmē un izmaina sabiedriskās dzīves organizēšanas procesu, jo tās nav tikai 

epifenomens (epiphenomena), tās veido daudz plašāku un pamatīgāku izpratni par komplekso 

sociālo realitāti.46 

Savukārt V. Loundsa un M. Roberts piedāvā trīs veidus, kā var nošķirt jauno no vecā 

institucionālisma: jaunā institucionālisma pētnieki ir paplašinājuši interesi, kas ietver institūciju 

neformālos aspektus, neuztverot institūcijas kā pamatvērtību, bet drīzāk kritiski apskatot, kā 

institūcijas darbojas praksē, kā arī noraidot vecā institucionālisma determinismus, saglabājot 

tendenci, ka institūcijas plašākā izpratnē ierobežo aktoru uzvedību, nosakot to lomu institūciju 

stabilitātei.47 Pēc S. Balmera, jaunais institucionālisms ir vidēja mēroga teorija un tas nodrošina 

plašāku interpretāciju par to, kas ir institūcijas, izveidojot pāreju no formālās un konfigurējamās 

pieejas uz jauno pieeju, ņemot vērā neformālās politikas jomas.48 A. Lekors par jauno 

institucionālismu izvirza ideju, ka institūcijas ir autonoms spēks politikā.49 Tādējādi institūcijas 

ir patstāvīgas to funkciju īstenošanā. 

Tendences institucionālisma attīstībā ir bijušas dažādas. Balstoties uz P. Pīrsona un 

Tedas Skodpolas veikto izpēti, jaunā institucionālisma aizsācēji Dž. Māršs un J. Ulsens 

atzinuši, ka tā nozīme politikas zinātnē ir dramatiski mainījusies pēdējo 50 gadu laikā – no 

“lamu vārda” līdz apgalvojumam, ka “tagad mēs visi esam institucionālisti”.50 Par 

institucionālismu Edvīns Amenta (Edwin Amenta) un Kellija Remzija (Kelly Ramsey) norāda, 

ka svarīgākā atšķirība pastāv starp tā vadošajām skolām.51 Savukārt Klauss fon Beime (Klaus 

von Beime) uzskata institucionālismu par politikas zinātnes vectētiņu.52 B. Rozamundam tā ir 

plaša kustība mūsdienu politikas zinātnē ar mērķi atjaunot un pilnveidot institūciju izpēti kā 
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nozīmīgu elementu politiskajā dzīvē.53 Institūciju aspekts ir iesakņojies un svarīgs. Tajā pašā 

laikā institucionālismā ir arī izaicinājumi. Atbilstoši P. Holam un R. Teilorei, pastāv apjukums 

par to, kas tad ir jaunais institucionālisms un ar ko tas atšķiras no citām pieejām, vai kāda veida 

problēmas tas atklāj.54 

Dž. Māršs un J. Ulsens biheiviorisma un racionālās izvēles pieeju raksturo ar piecām 

politikas zinātnes iezīmēm: kontekstuālismu (contextualism), redukcionismu (redusctionism), 

utilitārismu (utilitarianism), funkcionālismu (functionalism) un instrumentālismu 

(instrumentalism).55 Jaunais institucionālisms ir šo iezīmju aizstājējs. 

Par kontekstuālismu G. Pīterss norāda, ka Dž. Mārša un J. Ulsena laikā politikas zinātnē 

piemita tendence saskaņot politiskos fenomenus ar kontekstuāliem fenomeniem, tādiem kā 

ekonomiskā izaugsme, sociālo klašu struktūras un sociālekonomiskā noslāņošanās.56 Atšķirībā 

no tradicionālās institucionālisma domāšanas Dž. Māršs un J. Ulsens uzsvēra sabiedrības 

nozīmīgo lomu valstīm, kas atšķīrās no tradicionālās pieejas, ka sabiedrība ir atkarīga no valsts 

un tās likumiem. Redukcionisms ir saistīts ar kolektīvās uzvedības pārveidošanu uz indivīda 

uzvedību.57 Tas nozīmē, ka jebkuram kolektīvam raksturīgās iezīmes ir atvasinātas no indivīda 

izvēles, nevis indivīds izdara izvēli, vadoties no kolektīvajām iespējām. Dž. Māršs un J. Ulsens 

izcēla indivīdu ietekmi uz sabiedrības normām, vērtībām un likumiem institūcijās. 

Dž. Māršs un J. Ulsens, aprakstot utilitārismu, apskata vērtības nodrošinošos lēmumus, 

kuru rezultātā tie ietekmē indivīda rīcību, nevis atspoguļo savu vērtību.58 Utilitārisms tiek 

saistīts vairāk ar racionālās izvēles analīzi nekā ar biheiviorismu, jo fundamentālais racionālās 

izvēles teorijas uzskats ir, ka cilvēki uzvedas ar mērķi palielināt savu personīgo interesi un 

ieguvumus. Vēsturiski centrālais analīzes virziens socioloģiskajā institucionālismā ir 

normatīvie elementi. To apstiprina Dž. Mārša un J. Ulsena norādītais, ka “lēmumu pieņemšana 

ir būtiska un mēs nevaram zināt, kas būs mūsu interešu lokā nākotnē, tamdēļ racionāli ir 

paļauties uz noteiktiem institucionāliem kritērijiem, pieņemot lēmumus, nevis lai censtos 

palielināt indivīda labklājību”.59 
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Funkcionālisms atspoguļo sava veida racionālās izvēles un biheiviorisma kritiku. Pēc 

G. Pītersa, politikas zinātņu dominējošās skolas parāda, ka vēsture ir produktīvs process ceļā 

uz līdzsvaru: strukturālie funkcionālisti uzskata, ka sabiedrības attīstās no zemākām uz 

augstākām politiskās organizācijas formām, kā arī politisko partiju pārstāvji apgalvo, ka partijas 

attīstās savstarpējā sacensībā, kas balstīta uz apzinātām “politiskā tirgus” prasībām.60 

Par instrumentālismu Dž. Māršs un J. Ulsens norādījuši, ka mūsdienu politikas zinātne 

ir raksturīga ar instrumentālisma iezīmēm. Tādējādi procesa iznākums dominē pār pašu 

procesu, kas nozīmē, ka politiskā dzīve tiek analizēta, izmantojot publiskā sektora prizmu, nevis 

kā kompleksa mijiedarbība starp simboliem, vērtībām un politiskā procesa emocionālajiem 

aspektiem.61 Tādas vērtības kā tradīcijas svinīgu darbību formā un ceremonijas, kas svinīgi 

norisinās pēc noteiktas kārtības, vairs netiek uzskatītas tik nozīmīgas mūsdienas politiskajā 

zinātnē. 

Institucionālisma cikliskā attīstība ir notikusi, izpaužoties dažādās jaunā 

institucionālisma pieejās, kas nozīmē ne tikai radošu teoretizēšanu, bet arī diverģenci un plašu 

fragmentāciju. Literatūrā par institucionālismu tiek piedāvāti dažādi tā attīstības etapi. K. Hejs 

un G. Pīterss izdala divus attīstības posmus, savukārt V. Loundsa un Marks Roberts (Mark 

Roberts) analizē trīs attīstības posmus (sk. 1.1. attēlu): pirmais posms – izpētes un atkārtotas 

atklāšanas periods no 20. gs. 30. līdz 70. gadiem, tajā tiek apvienota un pārskatīta vecā 

institucionālisma izpratne (pēc izmaiņām racionālās izvēles un biheiviorisma teorijā) jaunā 

institucionālisma pieejā; otrais posms – diverģences un sadalīšanas periods no 80. līdz 

90. gadiem jauno institucionālismu iezīmēja kā strauji augošu dažādos virzienos, tam par 

pamatu ņemot vērā racionālās izvēles, socioloģisko un vēsturisko institucionālismu, tos 

papildinot ar tik abstraktiem virzieniem kā diskursīvo un feminisma institucionālismu; trešais 

posms – konverģences un konsolidācijas periods no 2000. gada sākuma līdz mūsdienām 

apvieno dažādas institucionālisma pieejas, veicot pamatjēdzienu un svarīgāko dilemmu izpēti, 

notika tā pastāvīga attīstība ar nepilnībām, kuras tiek apstrīdētas.62 

Pirmajā institucionālisma attīstības periodā gan ekonomikas disciplīnā, gan organizāciju 

teorijā, gan politikas zinātnē tika pētīts institucionālisma teorijas potenciāls. Otrajā 

institucionālisma attīstības periodā, neskatoties uz katra institucionālisma veida atšķirību, kā 

visu institucionālisma pieeju teorētiskais skatījums pārklājas atsevišķos virzienos. Tādējādi tika 

iezīmēta tendence – tas ir daudz plašāks par institucionālisma dogmu, ka politiskajā dzīvē 
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institūcijas ir svarīgas. Trešajā periodā notiek konsolidēšanās un konverģences process. 

Konsolidācijas izpausme vērojama vairākos konceptos: noteikumos, naratīvos, izmaiņās, 

praksēs; kā arī tā ir saskatāma vairākos “sāpīgos” jautājumos: aģenti, vara, laiks un telpa.63 

 

 

1.1. attēls. Institucionālisma attīstība* 

*Avots: autora izveidots grafiks. 

 

Saskaņā ar A. Lekoru vecajā institucionālismā institūcijas tika definētas kā materiālas 

struktūras, ar to saprotot valdību, parlamentu, tiesu, armiju, kā arī partiju sistēmu.64 Ar 

institūcijām tika saprasta valsts un tās pārvalde, savukārt jaunajā institucionālismā, kā to 

apkopojusi Seta Abrutīna (Seth Abrutin), institūcijas tiek lietotas divos savstarpēji pretējos un 

vienlaikus arī papildinošos veidos. Laurēna Edelmane (Lauren B. Edelman), Marks Šūmans 

(Mark C. Suchman) un Viljams Skots (William Scott) institūcijas apskata kā vidi, kura ietekmē 

un ierobežo organizatorisko mijiedarbību un apmaiņu (šim veidam ir saskatāmas paralēles ar 

veco institucionālismu).65 Procesuālajā lietojumā Džons Meijers (John W. Meyer) un Braiens 

Rouvans (Brian Rowan) institūcijas apskata kā mītus, bet Pols Dimadžio (Paul J. Dimaggio) 

un Valtērs Pauvels (Walter Powell) institūcijas aplūko kā izomorfiskus spēkus, D. Nortam tās 

ir spēles noteikumi.66 
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Tieši Dž. Māršs un J. Ulsens nosauca jaunā institucionālisma kustību par tādu.67 

Jāatzīmē, ka Dž. Māršs un J. Ulsens institūcijas definē gan kā savstarpēji saistītu noteikumu un 

rutīnu kopumu,68 gan kā politikas struktūras, kā likumdevēja varu, legālo sistēmu un valsti,69 

gan likumu un birokrātiju, veidu, kā politiskā uzvedība ir iestrādāta noteikumu, normu, 

ekspektāciju un tradīciju institucionālajā struktūrā.70 Abi autori institūcijas skaidro arī kā 

nostiprinātu relatīvi patstāvīgu noteikumu kopumu, ar mērķi to praktiski īstenot sabiedrībā, kas 

sakņojas nozīmju struktūrās un avotos, kuri ir relatīvi nemainīgi un patstāvīgi attiecībā uz to 

piemērošanu indivīdam.71 Šāds likumu kopums ir relatīvi elastīgs attiecībā uz indivīda 

personiskajām vēlmēm un izvēlēm, kā arī mainīgajiem ārējiem apstākļiem. Minētajiem 

autoriem institūcijas ir arī struktūras, noteikumu standarta procedūru apkopojums, kam ir daļēji 

autonoma loma politikā.72 No G. Pītersa secināms, ka institucionālismā izaicinājums ir vienota 

izpratne par to, kas ir institūcijas trūkums.73 

No jaunā institucionālisma pamata strāvojumiem vēsturiskā institucionālisma pārstāvji 

ir vistuvāk skaidrojumam, ka institūcijas ir formālas struktūras. Šīs pieejas pārstāvjiem ir tipiska 

tendence apskatīt idejas no normatīvās un vērtību prizmas. Atbilstoši A. Lekoram, racionālās 

izvēles institucionālisms atšķiras no vecā institucionālisma ar tiešāku fokusu uz politiskās 

spēles noteikumiem, kuri tiek asociēti ar materiālajām struktūrām, bet tajā pašā laikā tie nesatur 

tik taustāmus un acīmredzamus parametrus.74 Definējot institūcijas plašāk, socioloģiskā 

institucionālisma pārstāvji veidoja diskusiju par vērtībām, ticību un kognitīvajiem skriptiem.75 

Šādā kontekstā institūcijas internalizē izveidotos kultūras un normatīvā konteksta elementus.76 

Analizējot institūcijas, V. Skots identificējis trīs atšķirīgus institūciju pīlārus, kas izriet 

arī no to skaidrojumiem: regulatīvais, normatīvais un kognitīvais.77 Atbilstoši regulatīvajam 

pīlāram institūcijas ierobežo un regulē uzvedību, uzsvaru liekot uz noteikumu radīšanu, 

pārraudzīšanu un sodīšanu, kas var notikt, izmantojot gan neformālus mehānismus, gan 

formalizētā veidā ar pilnvaru nodošanu policijai un tiesai.78 Spēks, bailes un izdevīgums ir 
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centrālie elementi regulatīvajā pīlārā, kurus ierobežo neformālie uzskati vai formālie noteikumi 

un likumi.79 Normatīvais pīlārs ietver gan normas, gan vērtības. Kognitīvajā pīlārā tiek 

akcentēti institūciju kognitīvie elementi jeb noteikumi, kas veido realitāti un rāmējumu, ar kuru 

tiek veidota nozīme.80 A. Lekors norāda, ka K. Thelena jaunā institucionālisma skaidrojumus 

par institūcijām atbilstoši svarīgākajām iezīmēm iedala trijos veidos: materiālistisks, normatīvs 

vai idejas un domas formēšanas (ideational).81 Arī šādā skatījumā redzams institūciju 

skaidrojuma formālais un neformālais jeb kognitīvais aspekts. 

Institūciju regulatīvā aspekta izpēti, piemēram, ir veicis Ronalds Džepersons (Ronald 

Jepperson), J. Leins, S. Ersons un S. Steinmo. J. Leins un S. Ersons izmanto šaha spēles 

ontoloģiju kā modeli cilvēku mijiedarbības atspoguļošanai, jo, spēlējot šahu, cilvēki 

mijiedarbojas, izmantojot skaidri definētus un caurskatāmus spēles noteikumus.82 Ar šahu tiek 

domāta gan institucionalizēta prakse, gan noteikumi, gan organizācija, ja to spēlē sacensībās 

klubos. Līdzīgā veidā R. Džepersons institūcijas skaidro ar spēles noteikumiem.83 Savukārt 

S. Steinmo asociē institūcijas ar politiskās spēles noteikumu definēšanu, tādējādi tiek noteikts, 

kurš un kā ir tiesīgs spēlēt, kā arī institūcijas var noteikt arī uzvarētāju.84 Jāatzīmē, ka saskaņā 

ar V. Loundsu un M. Robertsu visaptverošu institūciju skaidrojumu piedāvā P. Hols un 

R. Teilore, definējot politiskās institūcijas, “ka tās nav vienkārši formālie noteikumi, 

procedūras vai normas, bet simbolu sistēma, kognitīvie skripti un morālās veidnes, kas 

nodrošina ietvaru, kas virza un nosaka cilvēka darbību”.85 Ar visaptverošo skaidrojumu tiek 

parādīts, ka institūciju izpēte ir veikta dažādos virzienos. Institūciju būtība un izskaidrošanas 

veids parādās arī jaunā institucionālisma dažādajos veidos. Tie parāda institūciju izpētes 

būtiskākos aspektus, kā arī iezīmē atšķirību starp jaunā institucionālisma veidiem. 

 

1.3. Institūciju izpētes strāvojumu būtiskākie aspekti 

 

Jans Olsons (Jan Olsson), analizējot Somjuelu Hantingtonu (Samuel P. Huntington), 

secina, ka jaunajā institucionālismā ir vienota izpratne par to, ka institūcijas veido noteikta 

līmeņa stabilu, vērtīgu un atkārtojošos uzvedības modeli, kas nozīmē, ka institūcijas ir 
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strukturāli veidojumi ar formālu statusu, kā arī neformāli veidojumi.86 Ēriks Haisings (Erik 

Hysing) un J. Olsons apskata piecus dominējošos jaunā institucionālisma pamatvirzienus: 

socioloģisko, racionālās izvēles, normatīvo, vēsturisko un diskursa institucionālismu.87 P. Hols 

un R. Teilore skaidro, ka ar pamata veidiem tiek mēģināts izskaidrot institūciju lomu sociālo 

un politisko iznākumu veidošanā, vienlaikus iezīmējot atšķirīgu politiskās pasaules uztveri.88 

Jaunajam institucionālismam pakāpeniski attīstoties, ir mainījies arī tā strāvojumu skaits un 

institūciju izpētes aspekti. 

J. Olsons apskata četrus dominējošos jaunā institucionālisma veidus: racionālās izvēles, 

normatīvo, socioloģisko un vēsturisko institucionālismu.89 J. Leins un S. Ersons socioloģisko 

institucionālismu sauc par holistisko institucionālismu.90 Kenets Ārmstrongs (Kenneth 

Armstrong) un S. Balmers saskaņā ar B. Rozamundu jauno institucionālismu sadala divās 

pieejās: vēsturiskais un racionālās izvēles institucionālisms.91 A. Lekors secinājis, ka G. Pīterss 

apskata septiņus dažādus jaunā institucionālisma veidus.92 Papildus vēsturiskajam, racionālās 

izvēles un socioloģiskajam institucionālismam tiek apskatīts normatīvais, empīriskais, interešu 

pārstāvēšanas un starptautiskais institucionālisms. 

Savukārt V. Loundsa un M. Robertss uzskaita deviņus jaunā institucionālisma veidus: 

normatīvo, racionālās izvēles, vēsturisko, empīrisko, starptautisko, socioloģisko, konstruktīvo 

(diskursa) (constructivist (discursive) institutionalism), feminisma un tīkla institucionālismu 

(network institutionalism).93 

Pēc Dž. Mārša un J. Ulsena uzskata, ar normatīvo institucionālismu tiek pētīts, kā 

normas un vērtības, kas ir ietvertas politiskajās institūcijās, ietekmē indivīdu uzvedību.94 

Normatīvais institucionālisms ir vistuvāk socioloģiskajam institucionālismam. Tā ir institūciju 

socioloģiska interpretācija. Tā ietvaros institūcijas aktoru uzvedību institūcijā nosaka atbilstības 

loģika. Šajā virzienā tiek uzsvērts, ka institūciju normas un formālie noteikumi ietekmē un 
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veido aktoru rīcību, tie darbojas to ietvarā. Normatīvajā institucionālismā institūcijas ir 

galvenais cilvēku uzvedības noteicošais faktors.95 Tā atpazīstamākie pārstāvji ir Dž. Māršs un 

J. Ulsens.96 Saskaņā ar G. Pītersu normatīvajā institucionālismā institūcijas veido indivīdus, 

tomēr, pieņemot lēmumu, tie var interpretēt un izvēlēties starp ietekmēm.97 Ē. Haisings un 

J. Olsons norāda, ka G. Pītersam normatīvais institucionālisms ir patstāvīga teorija, tajā pašā 

laikā tas var tikt iekļauts socioloģiskajā institucionālismā.98 Institūcijas aktori ievēro un seko 

noteikumiem, jo tie tiek skatīti kā dabiski, taisnīgi un likumīgi. Institūcijā tiek pildīta noteikta 

uzvedības loma, vadoties no uzvedību noteicošajiem noteikumiem, piederības noteiktai 

institūcijai, rīkojoties atbilstīgi konkrētai situācijai un iepriekš uzņemtajam kursam. 

Barija Veingasta (Barry Weingast) skatījumā racionālās izvēles institucionālismā 

politiskās institūcijas ir noteikumu un stimulu sistēmas, kuru ietvaros indivīdi mēģina 

maksimizēt savu labumu.99 Racionālās izvēles institucionālisma pamatā ir aprēķina loģika. Pēc 

B. Rozamunda, tajā tiek pētīts veids, kā institūcijas aktori izmanto to savu interešu 

īstenošanai.100 Šādā aspektā institūcijas ne tikai var ierobežot aktoru spējas interešu realizēšanā, 

bet arī samazināt mijiedarbības risku. S. Steinmo skatījumā, lai palielinātu personīgos 

ieguvumus, institūcijās aktori ievēro noteikumus, tādā veidā institūcijas nosaka indivīdu 

stratēģisko uzvedību.101 Racionālās izvēles institucionālisms kā viens no jaunā 

institucionālisma pamata veidiem tiek apskatīts atsevišķā šī darba nodaļā. 

Vēsturiskais institucionālisms tiek balstīts uz pagātnes pēctecīgumu. Tas pēta, kā 

izdarītās izvēles pagātnē ietekmē lēmumu pieņemšanu tagadnē. Saskaņā ar P. Hola un 

R. Teilores teikto vēsturiskajā institucionālismā institūcijas ir formālas vai neformālas 

procedūras, rutīna un normas, kas ir iestrādātas valsts pārvaldes organizatoriskajā struktūrā.102 

Tās tiek asociētas ar organizāciju formālo dabu. B. Rozamunds norāda, ka vēsturiskais 

institucionālisms pēta institucionālās izvēles ilgtermiņa ietekmi, jo institūcijas tiek izveidotas 

ar noteiktu mērķi, noteiktā laikā, noteiktos apstākļos, kā arī tām tiek piešķirtas noteiktas 
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pilnvaras.103 Saskaņā ar V. Loundsu un M. Robertsu šis virziens apskata visu valsts pārvaldes 

sistēmu, kā arī apskata institūciju attīstības tendences ilgtermiņā.104 Vēsturiskais 

institucionālisms kā viens no jaunā institucionālisma pamata veidiem tiek apskatīts atsevišķā šī 

darba nodaļā. 

V. Loundsa un M. Roberts secina, ka empīriskais institucionālisms līdzinās klasiskajām 

institucionālisma pieejām, jo tajā tiek klasificēti institūciju veidi, kā arī tiek analizēta institūciju 

praktiskā ietekme uz valdības sniegumu.105 G. Pīterss skaidro, ka empīriskajā institucionālismā 

tiek pētīts, vai institūcijas ir nozīmīgas politikas vai politiskās stabilitātes izvēlē, kā arī tiek 

pētītas formālās pārvaldes struktūras.106 Empīriskais institucionālisms paplašina iespējas tālāk 

teoretizēt diskusiju par formālajām valsts struktūrām. 

Viens no redzamākajiem starptautiskā institucionālisma autoriem ir Folkers Ritbergers 

(Volker Rittberger). Vadoties pēc šīs institucionālisma pieejas, valstu uzvedība tiek organizēta 

atbilstoši starptautiskās politiskās dzīves formālajiem un neformālajiem strukturālajiem 

ierobežojumiem.107 Starptautisko attiecību pētnieki aizvien vairāk pievērš uzmanību 

institūcijām un to nozīmei, kā arī dažādi izaicinājumi starptautisko attiecību kontekstā var tikt 

ierāmēti institūciju kontekstā. G. Pīterss pētījumos par institucionālo teoriju starptautisko 

institucionālismu izdala atsevišķi. Jāatzīmē, ka šī virziena ietvaros nacionālo institūciju 

izzināšanas jautājumi tiek attiecināti uz starptautiskajām institūcijām. 

Par socioloģisko institucionālismu Džons Meiers (Johan Mayer) un Braiens Rovans 

secinājuši, ka tas pēta, kādā veidā institūcijas piešķir nozīmi indivīdiem. Indivīdu darbība ir 

sociāli, kulturāli un subjektīvi jēgpilna, sociālas attiecības un struktūras veido institucionālo 

veidni. Socioloģiskā institucionālisma pamatā ir atbilstības loģika. Tā ietver kognitīvos un 

normatīvos komponentus. Tas izriet arī no šī virziena institūciju skaidrojumiem. Saskaņā ar 

G. Pītersu no V. Skota institūcijas sastāv no kognitīvām, normatīvām un regulatīvām 

struktūrām, kā arī darbībām, kas nodrošina stabilitāti un jēgu sociālai uzvedībai.108 Precīzāku 

un plašāku skaidrojumu sniedz R. Džepersons, norādot, ka institūcijas ir sociāli konstruētas, 

ikdienā veidotas programmas vai likumu sistēmas, kas operē kā apkārtējās vides relatīva 
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saistviela.109 Pastāv līdzība starp socioloģisko un normatīvo institucionālismu. Atsevišķi autori 

apvieno abus virzienus ar vienu nosaukumu, bet ir autori, kuri apskata tos kā atšķirīgas pieejas. 

Socioloģiskais institucionālisms plašāk tiek apskatīts atsevišķā šī darba nodaļā, īpaši 

pievēršoties tā kognitīvajam aspektam. 

Atbilstoši Deividam Māršam (David Marsh) un Rodam Roudsam (Rod A. W. Rhodes), 

tīkla institucionālisms parāda, kādā veidā noregulēti neformāli indivīdu un grupu mijiedarbības 

veidi nosaka politisko uzvedību.110 Kristofers Ansels (Christopher Ansell) uzsver, ka tīkla 

institucionālisms veic sistematizēšanu, jo politikas zinātnē ir dažādas interešu grupas, aģentūras 

vai valstis, kuru savstarpējās attiecības var tikt sauktas par koalīciju, aliansi vai frakciju.111 Ar 

tīkla institucionālismu tiek pētīti politikas tīkli, organizācijas, tirgus, politikas mobilizācija un 

sociālās kustības, sociālā ietekme utt.112 

Konstruktīvo (diskursa) institucionālismu var apskatīt divos veidos. K. Heja un 

Vivjēnas Šmitas (Vivien Schmidt) skatījumā institūcijas nosaka uzvedību caur nozīmes ietvaru 

(frames of meaning) – idejas, naratīvi, kas tiek izmantoti politiskās darbības izskaidrošanai, 

apzināšanai vai leģitimizēšanai.113 Savukārt Deivids Mūns (David Moon) un Eva Sorensone 

(Eva Sorenson), un Džākobs Torfings (Jacob Torfing) skaidro, ka institūcijas konstruē politisko 

subjektivitāti un identitāti.114 

Feministiskajā institucionālismā tiek izzināts, kā dzimuma normas darbojas institūciju 

ietvarā un kā institucionālie procesi konstruē un uztur dzimumu varas dinamiku. Šim veidam ir 

konstatēta feminisma vēsturiskā institucionālisma un feminisma diskursīvā institucionālisma 

pieeja.115 

Jaunais institucionālisms tiek skatīts arī mākslā. Atbilstoši Lūsijai Kolbai (Lucie Kolb) 

un Gabrielam Flukigeram (Gabriel Fluckiger), jaunais institucionālisms izskaidro kuratoru 

sērijas, mākslas izglītības un administratīvās prakses, veicinot izmaiņas mūsdienu mākslas 

institūcijās, kā arī definējot alternatīvas institūciju darbības formas.116 

Jaunā institucionālisma strāvojumi parāda ne vien to, kā tas ir attīstījies, bet arī tā 

kopējās iezīmes. V. Loundsa izdala sešas svarīgākās jaunā institucionālisma analītiskās 
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iezīmes. Pirmā no tām ir uzsvara maiņa no organizācijām uz noteikumiem, institūcijas 

nepielīdzinot politiskajām organizācijām, bet tās saprotot kā noteikumu kopumu. Otrā ir 

institūciju koncepta maiņa no formālās uz neformālo, jo pastāv formālie un neformālie 

noteikumi. Trešā ir institūciju koncepta maiņa no statiskā uz dinamisko, saprotot institūcijas kā 

procesu, kur iekšējie noteikumi pastāv ilgtermiņā un institūcijas procesus ietekmē indivīdi. 

Ceturtā ir vērtību maiņa no izzūdošām uz institūcijai būtiskām. Piektā ir pieejas maiņa no 

holistiskas (institūcijas pētīšana kā viens veselums) uz sadalītu institūciju konceptu (virziens 

vērsts uz institūciju izziņu no veseluma uz atsevišķu komponentu izzināšanu). Sestā ir konteksta 

maiņa no neatkarības uz konkrētu, jo institūcijas nav neatkarīgas vienības, kas pastāv neatkarīgi 

no apkārtējās vides.117 

Visiem jaunā institucionālisma veidiem ir raksturīga kopīga premisa, ka institūcijas ir 

svarīgas, kas neatkarīgi no konkrētā virziena paveida ļauj visas pieejas identificēt kā jauno 

institucionālismu. Plašāk jaunā institucionālisma pamatvirzienus, īpaši pievēršoties 

socioloģiskā institucionālisma kognitīvajam aspektam un aizsardzības nozares specifikai, 

autors apskatīs atsevišķā nodaļā. 

 

1.4. Institūciju izpētes pamata strāvojumi un institūcijas  

socioloģiskajā institucionālismā 

 

Jaunajam institucionālismam ir trīs pamata strāvojumi: vēsturiskais, racionālās izvēles 

un socioloģiskais institucionālisms. To analīze ļaus identificēt arī būtiskākos aspektus par 

socioloģisko institucionālismu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta socioloģiskā institucionālisma 

domāšanas veidnes aspektam un aizsardzības nozares institūciju specifikai. Pēc to 

identificēšanas tie tiks piemēroti turpmākā darba ietvaros, analizējot Latvijas aizsardzības 

nozares institucionālās domāšanas veidnes transformāciju KDAP ietekmē. 

 

1.4.1. Institūciju izpētes pamata strāvojumu būtiskākie aspekti 

 

Vēsturiskajā institucionālismā tiek pētīta institūciju izcelsme un attīstība laika gaitā. 

Šāds aspekts parādās Tomasa Riksena (Thomas Rixen) un Loras Vaiolas (Lora Viola) 

norādītajā, ka vēsturiskais institucionālisms ir vēsturisks.118 Ar vēsturisko institucionālismu tiek 

pētīta noteiktā laikā izdarītās institucionālās izvēles ilgtermiņa ietekme, šajā pieejā pieņemts, 

                                                           
117  Lowndes, V. and Roberts, M. 2013. Why Institutions Matter: The New Institutionalism in Political Science. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 97–101. 
118  Rixen, T. and Viola, L. A. 2016. Historical Institutionalism and International Relations: Toward Explaining 

Change and Stability in International Institutions. In: T. Rixen, L. A. Viola and M. Zūrn ed. Historical 

Institutionalism & International Relations: Explaining Institutional Development in World Politics. Oxford: 

Oxford University Press, 10. 



35 

 

ka aktori nav pilnībā informēti par izdarīto izvēļu sekām, kā rezultātā pašreizējo uzvedību 

ierobežo pagātnes izdarītās izvēles.119 

Pēc G. Pītersa uzskata, vēsturiskais institucionālisms ir pagātnes mantojums, un tā ir 

jaunā institucionālisma versija, kura tika aizsākta ar P. Hola 1986. gada darbu par ekonomikas 

politikas attīstību, bet 1984. gadā publicētais Dž. Mārša un J. Ulsena darbs par jauno 

institucionālismu tajā laikā netika vēl uzskatīts par izpētes virzienu institucionālismā.120 

Vēsturiskais institucionālisms ir visaptverošākā jaunā institucionālisma pamata pieeja. 

S. Balmērs norāda, ka tas ir jaunā institucionālisma “platais gals”, bet socioloģiskais 

institucionālisms ir “šaurais gals”.121 

Kā to identificē G. Pīterss, vēsturiskajā institucionālismā politiskā izvēle, izveidojot 

institūcijas, vai politikas uzsākšana turpinās arī nākotnē un ietekmē nākotnes politikas 

formēšanu.122 Vēsturiskā institucionālisma pagātnes nozīmi S. Steinmo pamato ar vairākiem 

aspektiem. Politiskie notikumi notiek noteiktā vēsturiskā kontekstā, radot tiešas sekas gan 

lēmumu pieņemšanā, gan rezultātā (industrializācijas procesam nav jānotiek atkārtoti, 

mūsdienās vairs nav jāatkārto pagātnē pieļautās kļūdas); institūcijas aktori var mācīties no 

pieredzes, jo uzvedība, attieksme un stratēģiskās izvēles norisinās noteiktā sociālā, politiskā, 

ekonomiskā un pat kultūras kontekstā, kas ļauj precīzi izskaidrot specifiskus notikumus; 

pagātnes ietekmē veidojas ekspektācijas (pagātnes uzvaras kara laukā ietekmē gaidas par 

nākotnes karadarbības iznākumu).123 Vēsturiskajā institucionālismā institūciju aktori ir gan 

normu ievērotāji un noteikumu sekotāji, gan pašieinteresēti racionāli aktori.124 

Analizējot vēsturisko institucionālismu, P. Hols un R. Teilore izdala četras atšķirīgas šī 

virziena pazīmes. Tā ietvaros tiek konceptualizētas attiecības starp institūcijām un individuālo 

uzvedību plašā griezumā, tiek uzsvērta varas asimetrija, kas saistīta ar iestāžu darbību un 

attīstību, institucionālā attīstība tiek skatīta, uzsverot pagātnē pieņemto lēmumu ietekmi uz 

tagadnes un nākotnes lēmumiem (pēctecīgums), kā arī institūciju izpētē tiek integrēti citi faktori 
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ietekmei uz politikas iznākumu.125 Saskaņā ar P. Pīrsonu pēctecīgums ir pastiprinošs process, 

tas tiek balstīts uz atgriezenisko saikni ar iepriekš pieņemtu politikas kursu (ieguvumu 

palielināšana).126 Šādā aspektā saskatāma līdzība starp vēsturisko un racionālās izvēles 

institucionālismu. Savukārt, pēc Ē. Haisinga un J. Olsona, pēctecīgumu var skatīt arī normatīvā 

institucionālisma ietvaros, to apskatot kā nepārtrauktības mehānismu, ar kuru tiek nodoti 

pagātnes noteikumi un likumdošana, tādējādi tie tiek piemēroti un atkārtoti arī nākotnē.127 

Pēctecīgumam J. Mahonijs apskata divus pētījumu virzienus. Pirmais ir ar 

pašpastiprinošo notikumu gaitu (self-reinforcing sequence), kas raksturo institūciju vides 

veidošanos, kā arī ilgtermiņa atražošanos ar noteicošo pazīmi, ko ekonomisti sauc par augošo 

atdevi (increasing return).128 Tas nozīmē, ka institūcijas ir sarežģīti pārveidojamas, kaut gan 

tas vainagotos ar plašākiem ieguvumiem un efektivitāti. Otrs ir ar reaģējošo notikumu gaitu 

(reactive sequence), kuru raksturo laikā sekojošu notikumu virkne, kas norisinās cēloniski un 

secīgi ar atbildes reakciju, jo iepriekšējie notikumi secīgi ietekmē katru nākamo.129 Notikumu 

secīguma virknē parasti plaši tiek pētīts pēdējais notikums, bet viss secīguma posms tiek skatīts 

kā ceļš uz iznākumu. Notikumu secīguma virknei ir jābūt relatīvi dabiskai, taču tajā pašā laikā 

ir notikumi, kas neatbilst šādai prasībai, tādēļ tie neatbilst pēctecīgumam.130 Jāatzīmē, ka 

J. Mahonijs un Daniels Šensuls (Daniel Schensul) izdala sešus notikumu gaitas veidus 

(pētījumu virzienus), kas izriet no pēctecīguma skaidrojumiem: pagātne ietekmē nākotni, 

sākotnējiem apstākļiem ir nozīmīga loma, iespējamiem notikumiem ir būtiska loma, pastāv 

vēsturiskie iegrožojumi (lock-in), pašpastiprinošā notikumu gaita un reaģējošā notikumu 

gaita.131 

Būtisku aspektu par vēsturisko institucionālismu norāda G. Pīterss. Ir jābūt aktoriem, 

kuri pieņem lēmumus, vienlaikus iztulkojot pagātnē pieņemtos lēmumus, kā arī izkalkulējot 

pieņemto lēmumu ietekmi.132 Saskaņā ar A. Lekoru metodoloģiski vēsturiskais 

institucionālisms izmanto periodizācijas paņēmienus (stratēģijas), kas izpaužas vēstures 
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sadalīšanā atsevišķās daļās.133 Īvans Lībermans (Evan Liberman) izdala četras stratēģijas. 

Pirmajā ar institūciju rašanās stratēģiju pētnieki salīdzina periodus pirms un pēc institūciju 

izveidošanas; otrajā ar institūciju izmaiņu stratēģiju fokuss tiek likts uz notikumiem, kas atbilst 

svarīgām un diskrētām izmaiņām institūcijās; trešajā eksogēna šoka stratēģija ietver 

salīdzināšanu pirms un pēc svarīgākajiem notikumiem starptautiskajā vidē; ceturtajā 

konkurējošo cēloņu stratēģijā tiek pētīta nepārtrauktība ne institucionālo izmaiņu kontekstā.134 

Vēsturiskā institucionālisma ietvaros tiek izzināts, kāpēc tika izdarīta noteikta izvēle, kā arī 

kāpēc iestājās noteikta veida iznākums. 

Otrs jaunā institucionālisma pamata strāvojums ir racionālās izvēles institucionālisms. 

Atbilstoši A. Lekoram, tas izveidojies no racionālās izvēles teorētiķu darbiem, kuri pievērsās 

un uzsvēra institūciju nozīmi aktoru stratēģiskajos aprēķinos.135 V. Loundsa un M. Robertss 

skaidro, ka “starp pētniekiem ir vērojama tendence prezentēt racionālās izvēles 

institucionālismu kā institucionālisma simulēšanu (“dzeguze ligzdā” – izlikšanās) – citiem 

vārdiem sakot, bērna adoptācijas simulēšanu ar noslieci iznīcināt savus konkurentus, ar mērķi 

izdzīvot”.136 Racionāli aģenti ir tādi, kas ierodas sociālā situācijā ar preferencēm pār iespējamo 

sociālo valsti, pārliecībā par pasauli un spēju prasmīgi lietot informāciju, to uzvedība izpaužas 

kā izvēle, kas tiek balstīta uz inteliģentu aprēķinu vai noteikumiem, kas atspoguļo optimālu 

pielāgošanos pieredzei.137 G. Pīterss skaidro, ka racionāli aģenti ir autonomi individuālisti, kuri 

izmanto jebkuru lēmumu pieņemšanas situāciju sava labuma palielināšanai.138 

No vienas puses, institūcijas ietekmē indivīdu uzvedību, bet, no otras puses, indivīdi 

ietekmē institūciju uzvedību, kā arī viņi ir institūciju darbības cēlonis.139 Jāņem vērā, ka labuma 

palielināšanai aktori sadarbojas. Turklāt lielākoties to mērķi ir organizēti hierarhiski, kā arī viņi 

veido savus ieguvumus, balstoties uz interesēm un mērķiem noteiktā institucionālajā kontekstā. 

Institūcijas ir noteikumu un pamudinājumu kopums, kas nosaka indivīdu uzvedības parametrus. 
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Tādējādi, atbilstoši G. Pītersam, šie noteikumi nodibina apstākļus racionalitātei, izveidojot 

“politisko telpu”, kurā daudzi savstarpēji saistīti aktori spēs funkcionēt.140 

Analizējot racionālās izvēles institucionālismu, P. Hols un R. Teilore iezīmē četras šī 

strāvojuma iezīmes: pirmkārt, ar to tiek postulēts, ka aktoriem ir fiksēts preferenču kopums un 

tie rīkojas augstā līmenī, stratēģiski ar aprēķinu un instrumentāli, maksimizējot preferences; 

otrkārt, politika ir kā kolektīvās rīcības dilemmu virkne – tie ir gadījumi, kad aktori, sasniedzot 

savu mērķi, izpilda savas preferences, vienlaikus kolektīvo interešu īstenošanai tas nav optimāls 

un pietiekams risinājums; treškārt, tā ieguldījums ir akcents uz stratēģisko mijiedarbības nozīmi 

politisko rezultātu noteikšanā – tas nozīmē, ka aktoru uzvedību virza ne tik daudz bezpersoniski 

vēsturiski spēki, cik stratēģisks aprēķins, kuru ietekmē aktoru gaidas par citu aktoru rīcību, kā 

arī šādu mijiedarbību strukturē institūcijas; ceturtkārt, ar to tiek izskaidrota institūciju 

eksistence, izklāstot, ka aktori vienojas par institūciju izveidošanu, lai iegūtu no savstarpējās 

sadarbības.141 

G. Pīterss identificē vadošā aģenta (principal-agent), spēles teorijas (game-theoretic) 

un noteikumos balstītu (rule-based) racionālās izvēles institucionālisma modeļus.142 Uz 

noteikumiem balstītā modelī institūcijas ir noteikumu un tās aktoru apkopojums, institūcijas 

aktori ievēro noteikumus labuma gūšanai no līdzdalības kopējā sistēmā.143 Atbilstoši spēles 

teorijai starp aktoriem spēlētā spēle (parasti likumdošanas) nodrošina citu aktoru atbilstību 

noteikumiem un rīcības iespējas plašumu.144 Atkārtotu spēļu ietvaros tiek nostiprināta 

savstarpēja aktoru sadarbība un kopīga labumu gūšana. Vadošā aģenta modelī institūcijas 

aģents ir pilnvarots rīkoties kā aģents savu padoto, kolēģu vārdā.145 

Racionālās izvēles institucionālismā institūcijas tiek konceptualizētas kā spēles 

noteikumi, jo tās sniedz specifisku pamudinājumu struktūru aktoriem, kuri, domājams, ir 

racionāli.146 Noteikumi nosaka spēles norises gaitu un kārtību, taču svarīga ir izvēlētā stratēģija, 

kas ir atkarīga gan no efektīvas novērošanas un analīzes, gan no soda smaguma par 

pārkāpumiem.147 Aktoru preferenču maksimizēšanai ir jāievēro formālie un neformālie 

noteikumi, tomēr pastāv godīga un negodīga rīcība, kas tiek balstīta uz prasmju, stratēģiju 
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kombināciju un koordināciju. J. Olsona skatījumā aktori rīkojas atbilstoši vienai un tai pašai 

rīcības loģikai. Džons Sīrls (John Searle) to sauc par klasisko racionalitātes modeli (the 

classical model of rationality), Džandomeniko Mahone (Giandomenico Majone) par izlēmību 

(decisionism), V. Šmita par aprēķinu loģiku (logic of calculation), savukārt Dž. Māršs un 

J. Ulsens par seku loģiku (logic of consequentalism).148 Aktoriem ir jāizvēlas pareizais rīcības 

modelis ieguvuma palielināšanai. J. Olsons secinājis, ka indivīdiem ir jāpielāgojas un jāapgūst 

institūciju vērtības, ja tie vēlas gūt panākumus institūciju ietvarā.149 

Vēsturiskā, racionālās izvēles un socioloģiskā institucionālisma pieeja institūciju izpētē 

atšķiras. Socioloģiskais institucionālisms ir pieeja institūciju izzināšanai, uzsverot to spēju 

socializēt aktorus, tādējādi ietekmēt intereses un identitāti.150 Socioloģijas nozīmīgums un 

saikne ar institucionālismu ir izteikta Emīla Dirkeima (Emile Durkheim) vārdos, ka “socioloģiju 

var definēt kā zinātni par institūcijām”.151 Saskaņā ar Mikingu Kimu (Mi-Kyung Kim) un Džonu 

Robertsonu (John D. Robertson) institūciju koncepts ir savstarpēji saistītu formālo un 

neformālo normu kopums, kas nosaka sociālās attiecības.152 Tie ir arī kognitīvie skripti, 

kategorijas un modeļi, kuri ir nepieciešami darbībai.153 

Apskatot socioloģisko institucionālismu, S. Steinmo skaidro, ka indivīdi neseko 

noteikumiem ar mērķi palielināt savus ieguvumus un maksimizēt savas intereses, kā tas 

raksturīgs racionālās izvēles institucionālismā.154 Indivīdi seko atbilstības loģikai, neuzdodot 

jautājumu par ieguvumiem, bet gan tiek jautāts par to, kas jādara un kas ir atbilstošs un 

piemērots.155 

Dž. Māršs un J. Ulsens skaidro, ka atbilstības loģika ir perspektīva, kas cilvēka rīcību 

uztver kā balstītu uz pastāvošajiem noteikumiem vai parauguzvedību, kas tiek organizēta un 

noteikta institūcijās.156 Noteikumu atbilstības loģika ietver gan kognitīvo, gan normatīvo 

komponentu.157 Atbilstības loģika izpaužas lomās, rutīnā, tiesībās, pienākumos, standarta 
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ikdienas procedūrās un praksē. Tās ir normas un regulatīvais jeb formālais institūciju ietvars. 

Noteikumiem tiek sekots, jo tie ir dabiski, pareizi, gaidāmi un likumīgi.158 Noteikumi tiek 

ievēroti, jo tie ir saistīti ar institūcijas aktoru lomu institūcijas kontekstā, identitāti, piederību 

konkrētai politiskajai kopienai (grupai), institūcijas etnosam, praksei un gaidām.159 Tamdēļ tie 

rīkojas piemēroti un atbilstoši specifiskajai situācijai. 

Dž. Māršs un J. Ulsens norāda, ka ar noteikumiem un atbilstības loģiku tiek īstenota 

kārtība, stabilitāte un paredzamība, kā arī elastīgums un pielāgošanās.160 Atbilstoša un pareiza 

rīcība nozīmē rīkoties saskaņā ar institucionalizēto praksi, kas balstās uz izpratni par to, kas ir 

pareizi, saprātīgi, dabiski un labi. Noteikumi nosaka, kas ir pareiza un atbilstoša rīcība, tie 

norāda uz līdzīgiem gadījumiem, kā interpretēt noteikumus un kāda ir pareizā interpretācija.161 

Valsts sistēma sastāv no dažādām institūcijām, katra balstās uz saviem principiem, 

noteikumiem, tām ir sava autonomija pār noteiktu atbildības jomu. Noteikumi ir mainīgi, tie 

attīstās pāri laikam atbilstoši konkrētai situācijai un pieredzei. Pieredze tiek ietverta 

noteikumos, noteikumi principos, kuri atspoguļo noteiktu sistēmu. Izmaiņas noteikumos var 

notikt ar jaunu pieredzi, jo iepriekšējais regulējums nenodrošina atbilstošas atbildes atbilstošai 

rīcībai, tam, kas ir pareizi un nepareizi, slikti vai labi.162 Institūcijas aktori mācās no 

satricinājumiem, jaunas pieredzes, krīzēm u.tml. 

V. Loundsa un M. Robertss uzskaita trīs socioloģiskā institucionālisma svarīgākos 

principus. Pirmais princips nosaka, ka cilvēku rīcība ir atkarīga no sociālā konteksta, kurā tā 

notiek, aģenti ir vairāk orientēti uz kontekstu, nevis uz mērķi (to īpaši ietekmē kultūras loģika); 

otrais princips paredz, ka konteksts ir institucionalizēts, institūciju ietekme izpaužas ne tikai to 

tiešajā darbības jomā un ietvarā, bet institūciju mijiedarbības rezultātā tiek ietekmēta arī 

sabiedrība; atbilstoši trešajam principam institūcijas darbojas arī zemapziņas līmenī, ar to tiek 

nodrošināta kultūras infrastruktūra sabiedrībā.163 

Savukārt P. Hols un R. Teilore socioloģiskā institucionālisma atšķiršanai izdala trīs tā 

īpašības. Atbilstoši pirmajai īpašībai socioloģiskajā institucionālismā institūcijas tiek definētas 

plašākā kontekstā, ietverot ne tikai formālos likumus, procedūras, normas, bet arī sistēmu, 
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simbolus, kognitīvos skriptus un morāles rāmjus, kas nodrošina cilvēku uzvedības domāšanas 

ietvarus.164 Šāds uzskatu formulējums nojauc konceptuālo atšķirību starp institūcijām un 

kultūru. Abi virzieni ir savstarpēji papildinoši, radot divas būtiskas ietekmes. Ar pirmo tiek 

apšaubītas robežas, kuras daudzi politikas zinātnes pētnieki cenšas novilkt starp institūciju 

skaidrojumu, balstītu uz organizacionālajām struktūrām un kulturālo skaidrojumu, kas balstīts 

uz konkrētas valsts kultūru kā kopīgu vērtību un attieksmju pamatu.165 Ar otro tiek mēģināts 

atkārtoti definēt kultūru kā institūciju, atspoguļojot kognitīvo pagriezienu socioloģijā, kas to 

attālina no apgalvojumiem, ka kultūra tikai tiek skatīta kā attieksmju un vērtību izpausme, kā 

rutīnu, simbolu, skriptu kopums, nodrošinot uzvedības paradigmu.166 

Otrā īpašība nozīmē, ka socioloģijā tiek pievērsta uzmanība izpratnei par institūciju un 

indivīda rīcības savstarpējo mijiedarbību, kas iekļaujas kultūras pieejā pētniecībā, izceļot 

vairākas raksturīgas iezīmes.167 Vecās paaudzes institucionālisti minēto aspektu apskatīja, pētot 

attiecības starp institūcijām un darbībām, institūcijām uzņemoties noteiktu lomu sabiedrībā un 

nosakot uzvedības normas. No šāda aspekta indivīdi, kuriem sabiedrībā ir noteiktas 

institucionālas lomas, apgūst kultūras un uzvedības elementus atbilstoši to lomai.168 To var 

uzskatīt par institucionālās ietekmes normatīvo dimensiju. Jāatzīmē, ka jaunās paaudzes 

institucionālisti liek uzsvaru uz institucionālās ietekmes kognitīvo dimensiju, apskatot veidu, 

kādā institūcijas ietekmē indivīdu uzvedību, nodrošinot tiem darbību veikšanai nepieciešamos 

kognitīvos ietvarus, kategorijas un modeļus. Institūcijas nodrošina ietvaru, ar kura palīdzību 

tiek skaidrota sociālās dzīves jēga. Socioloģiskie institucionālisti uzsver īpašo nozīmi 

savstarpējām saistībām starp institūcijām un indivīda darbībām. Šāda mijiedarbība tiek balstīta 

uz sava veida praktisko domāšanu, kur indivīds darbojas saskaņā ar pieejamām institucionālām 

paradigmām. Socioloģiskā institucionālisma pētnieki uzsver, ka indivīdu uzlūkotā racionāla 

darbība patiesībā ir sociāli formēta darbība.169 

Saskaņā ar trešo īpašību institucionālā prakse veidojas un mainās. Organizācijas bieži 

pieņem jauno institucionālo praksi ne tāpēc, ka tā attīsta organizācijas produktivitāti, bet tāpēc, 

ka tā veicina organizācijas vai tās dalībnieku sociālo leģitimitāti.170 Organizācijas ietver 

specifiskas institucionālās formas vai prakses, jo tās tiek novērtētas plašākā kultūras kontekstā. 

Šādā aspektā svarīgs ir jautājums par to, kas piešķir leģitimitāti vai sociālo savietojamību 
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atsevišķiem institucionāliem lēmumiem. Mijiedarbībā aktoriem, attīstot kopīgas kognitīvās 

vadlīnijas, tiek iemiesotas atbilstošas institucionālās prakses.171 Šādā veidā institūcijas tiek 

sociāli konstruētas. 

Iepriekš analizētajā par jaunā institucionālisma pamata strāvojumu specifiku pausti 

svarīgākie aspekti. Vēsturiskajā institucionālismā tiek analizēta institūciju izcelsme un attīstība 

laika gaitā un kā pagātnes izdarītās izvēles ierobežo pašreizējo uzvedību. Racionālās izvēles 

institucionālismā aktoriem ir fiksēts preferenču kopums un tie rīkojas augstā līmenī, stratēģiski 

ar aprēķinu un instrumentāli, maksimizējot preferences. Racionālās izvēles institucionālismā 

institūcijas tiek konceptualizētas kā spēles noteikumi. Tās sniedz specifisku pamudinājumu 

struktūru aktoriem. Noteikumi nosaka spēles norises gaitu un kārtību. Socioloģiskā 

institucionālisma pamats ir atbilstības loģika. Atbilstoši socioloģiskajam institucionālismam 

indivīdi seko atbilstības loģikai, uzdodot jautājumu, kas jādara un kas ir atbilstošs un piemērots. 

Cilvēka rīcība tiek balstīta uz pastāvošajiem noteikumiem vai parauguzvedību, kas tiek 

organizēta un noteikta institūcijās. Noteikumu atbilstības loģika ietver gan kognitīvos, gan 

normatīvos komponentus. Socioloģiskajā institucionālismā institūcijas ietver arī kognitīvo 

skriptu. Aktuāls ir jautājums par aizsardzības nozares specifiku un kognitīvo skriptu. 

 

1.4.2. Socioloģiskais institucionālisms un aizsardzības nozares specifika 

 

Atbilstoši Džozefam Soeteram (Joseph Soeters), Donnai Vinslovai (Donna Winslow) 

un Elisei Veibulai (Alise Weibull), tieši militārās institūcijas ir bijušas vienas no formālo 

organizāciju senākajiem un prominentākajiem izpētes virzieniem, piesaistot plašu sociālo 

zinātņu pētnieku interesi.172 Militārās organizācijas reprezentē specifisku, atšķirīgu un 

profesionālu kultūru, kura ir relatīvi izolēta no sabiedrības.173 Aizsardzības nozares institūcijām 

ir specifiska militārā kultūra, kā rezultātā aizsardzības nozarē iesaistītie ir nosacīta neliela 

sabiedrības daļa, kas ir atšķirīga no kopējā sabiedrības ietvara, kuru raksturo militārās 

organizācijas aspekti: hierarhija, disciplīna un kontrole, nepieciešamība spēt darboties pat 

visgrūtākajos apstākļos, atbildība par valsts drošību un aizsardzību, specifisks normatīvais un 

regulatīvais ietvars, kā arī atšķirīga domāšanas veidne. 

Militārā kultūra ir atšķirīga dažādās valstīs, un kultūra skaidro kopēju redzējumu par 

apkārtējo vidi, tā attiecas uz vērtībām un prioritātēm, idejām, interpretācijām un normām, tā ir 

izplatīta noteiktās grupās un var būt arī kā kolektīvās domāšanas programmēšana, atdalot 
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dažādas grupas.174 Par institūciju nozīmīgumu jāatzīmē Dž. Hovorta norādītais, ka bez 

institūcijām militārās spējas ir neizmantojamas.175 

V. Loundsa un M. Robertss vērš uzmanību, ka socioloģiskajā institucionālismā 

institūcijas ir vieta, kas institūcijas aktorus ierobežo vai arī tā sniedz iespējas noteiktajā 

organizatoriskajā kontekstā.176 Savukārt S. Steinmo skaidro, ka socioloģiskajā 

institucionālismā indivīdi ir apmierinātāji (satisficers), kas rīkojas pastāvīgi, bet institūcijas ir 

ietvars, kādā veidā indivīdi redz pasauli, kā arī institūcijas nav vienkārši noteikumi, kuru ietvarā 

ir jādarbojas.177 

Socioloģiskā institucionālisma tvērums ir atšķirīgs, salīdzinot ar pārējiem pamata 

strāvojumiem. Atbilstoši B. Rozamundam, tas izzina kultūras vai pārliecināšanas un 

komunikācijas lomu.178 Socioloģiskais institucionālisms indivīdus saskata kā sociālas būtnes, 

tādējādi indivīdi nav ne ieinteresēti, ne racionāli, kā tas raksturīgs racionālās izvēles 

institucionālismam. No V. Loundsas un M. Robertsa izriet, ka dažādo institucionālisma pieeju 

visaptverošu institūcijas skaidrojumu piedāvā P. Hols un R. Teilore, definējot politiskās 

institūcijas, “ka tās nav vienkārši formālie noteikumi, procedūras vai normas, bet simbolu 

sistēma, kognitīvie skripti un morālās veidnes, kas nodrošina jēgas ietvaru, kas virza un nosaka 

cilvēka darbību”.179 Socioloģiskajā institucionālismā institūcijas tiek skaidrotas visplašāk. 

Pretstatā jaunā institucionālisma pamata strāvojumiem socioloģiskajā institucionālismā 

akcents tiek likts uz normām un kognitīvajiem elementiem. G. Pīterss skaidro, ka Dž. Mārša un 

J. Ulsena sākotnējā jaunā institucionālisma versija, uzsākot diskusiju par institucionālismu 

politikā, balstīta vairāk uz socioloģisko institūciju konceptu.180 Dž. Mārša un J. Ulsena analīze 

būtiski atšķiras no citiem darbiem socioloģijā, abi autori vairāk akcentēja institūciju normatīvo 

dabu, kamēr vairums socioloģisko institucionālistu uzsver kognitīvos elementus.181 
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Socioloģisko institucionālismu raksturo atbilstības loģika. Dž. Māršs un J. Ulsens 

norāda, ka tā ietekmē aktoru uzvedību vairāk nekā seku loģika.182 G. Pīterss raksturo to kā 

jautājumu par institūciju efektivitāti, jo, institūcijām esot efektīvām, ietekmējot institūciju 

aktoru uzvedību, aktori domā par uzvedības atbilstību institūcijas normām, nevis par sekām, 

kas var iestāties.183 Militārās institūcijas ir specifiskas. Tādēļ labākais piemērs paustajam ir 

karavīri, kuri, neskatoties uz nāves briesmām, turpina rīkoties atbilstoši karavīriem uzticētajiem 

uzdevumiem. Tādi ir viņu uzdevumi un loma ar pielāgošanos videi, paražām, institucionālajam 

ietvaram ar noteiktiem noteikumiem. Socioloģiskā institucionālisma aspektā tā ir skaidrojama 

kā atbilstīga rīcība. Institūcijas aktoriem mijiedarbojoties, tiek attīstītas kopīgas kognitīvās 

vadlīnijas, tādā veidā veidojot atbilstošu institucionālo praksi. Katrai institūcijai tā ir atšķirīga 

un specifiska. 

Institūcijas ir mezolīmeņa struktūra, kas atrodas starp makro un mikro līmeni jeb 

sabiedrību un indivīdu. Tādējādi institūcijas ir svarīgas un ietekmē politikas iznākumu. 

Aizsardzības nozares institucionālajam ietvaram ir jāspēj reaģēt vissarežģītākajās situācijās, 

rīkoties atbilstoši normām, regulatīvajam mehānismam, izstrādātajiem plāniem utt. Tā ir 

pakāpeniski izveidojusies noteikta veida institucionālās domāšanas veidne. Izstrādājot 

aizsardzības politiku, tiek veidota stratēģiskā kultūra aizsardzības jomā. Katrai valstij tā ir 

unikāla. Tādā veidā tiek iezīmēta arī aizsardzības jomas institūciju unikalitāte un atšķirība no 

citām institūcijām. Izstrādājot un veidojot aizsardzības politikas kultūru, tiek noteiktas normas, 

kopīgi uzskati, vadlīnijas, idejas. Tādējādi veidojas domāšanas veidne. Dž. Hovorts, apskatot 

drošības un aizsardzības politiku ES stratēģisko kultūru drošības un aizsardzības jomā, 

izskaidro kā virkni kopīgu uzskatu, normu un ideju attiecīgajā sabiedrības kopumā, kas rada 

gaidas par attiecīgo kopienu vēlmēm un rīcību drošības un aizsardzības politikā.184 Vadošās 

amatpersonas (elite) tiek uzskatīta par stratēģiskās kultūras veidotāju un nesēju. No teorētiskā 

aspekta, socioloģiskais institucionālisms ir parādījis, ka normas un vērtības ietekmē ikdienas 

uzvedību, kura atkārtojoties kļūst par neapzinātu domāšanas veidni.185 Ar darbības atkārtošanu 

atbilstoši institūcijai aktori internalizē normas un vairs nefokusējas uz rīcības pamatojumu, bet 

nekritiski seko domāšanas veidnei.186 
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Katrai no valstīm ir atšķirīga institucionālā sistēma un specifiska aizsardzības nozare. 

Ar socioloģisko institucionālismu ir iespējams izzināt aizsardzības nozares domāšanas veidni. 

Tas izriet no atbilstības loģikas, jo tā ietver kognitīvo un normatīvo komponentu. No iepriekš 

apskatītajiem autoriem Dž. Māršs, J. Ulsens, G. Pīterss, S. Steinmo, P. Hols, R. Teilore, 

V. Loundsa un M. Robertss sniedz plašu jaunā institucionālisma analīzi. Tostarp tiek apskatīti 

arī socioloģiskā institucionālisma aspekti. Institūciju kognitīvā dimensija ir galvenā atšķirīgākā 

jaunā institucionālisma iezīme socioloģijā.187 Domāšanas veidnes aspekts tiek izdalīts atsevišķā 

darba sadaļā. 

 

1.4.3. Domāšanas veidne kā socioloģiskā institucionālisma aspekts  

un ietvars tālākai analīzei 

 

Institūciju ietvarā kognitīvie elementi ir sava veida likumi, kas veido realitātes raksturu 

(iezīmes) un ierobežojumus, ar kuriem tiek veidota nozīme. Cilvēka esības kognitīvajā 

dimensijā institūcijas aktors ir kā starpnieks starp stimula ārējām izpausmēm un atbildes 

reakciju, kas ir kā simbolisks pasaules atveidojums. Pēc V. Skota uzskata, simboli, vārdi, zīmes 

un žesti ietekmē nozīmju veidošanu, kas tiek piedēvētas objektiem vai darbībām.188 Nozīmes 

veidojas savstarpējā mijiedarbībā, tiek saglabātas un transformētas, lai formētu esošo procesu 

un notikumu jēgu. Bez objektīviem faktoriem ir svarīga arī aktoru subjektīvā interpretācija. 

Aktori pastāvīgi atrodas saskarē ar konkrētu sociālo realitāti esošās kultūras kontekstā. 

Kognitīvās perspektīvas ietvarā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība sociālās dzīves 

simboliskiem aspektiem. Tajā pašā laikā jāvērš uzmanība uz darbībām, kas saistītas ar cilvēku 

rīcības sistēmām. 

Saskaņā ar G. Pītersu vairumam politikas zinātnes pētnieku galvenais iemesls institūciju 

izzināšanai ir šo struktūru ietekme uz valsts politiku un citiem fundamentāliem politikas 

procesiem, kam kā pretstatījums ir socioloģiskais institucionālisms.189 Tas fokusējas uz 

institūciju pastāvēšanu, to iekšējiem procesiem un attiecībām ar citām institūcijām. Jāatzīmē, 

ka Lails Borns (Lail Born) un Nensija Ruso (Nensy Russo) skaidro, ka kognitīvie procesi ir 

norises, kuras iespējams veikt prātā, tās ir sarežģītas psihiskas darbības, kas norisinās laikā starp 

stimula iedarbību un atbildes reakcijas izpausmi.190 Ar kognitīvo psiholoģiju tiek pētīta 

apziņa.191 Kognitīvie procesi ietver problēmu risināšanu, jēdzienu veidošanu, spriešanu un 
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lēmumu pieņemšanu. Vispārējās psihiskās spējas, kas ir kognitīvo procesu pamatā, sauc par 

intelektu. L. Borns un N. Ruso vērš uzmanību, ka kognitīvo procesu pamatā ir tās zināšanas un 

iemaņas, kas tiek izmantotas domāšanai, klasificēšanai, abstraktu jēdzienu veidošanai, 

spriešanai, problēmu risināšanai, organizēšanai, plānošanai un lēmumu pieņemšanai.192 

Judīte Īgelsbeka (Judith Igelsböck) un Elke Šīslere (Elke  Schüßler) skaidro, ka literatūrā 

par institūcijām pastāv divi galvenie skripta koncepta lietošanas veidi: dziļāka kognitīvā 

izpratne par skriptiem – kā indivīdu darbība, shēma, rīcības veidne – un skripti, kas ir vairāk 

balstīti uz uzvedības modeļiem, ar kuriem tiek veidota savstarpēja sadarbība konkrētā 

sabiedrības ietvarā.193 Šajā darbā tiek piemērota un apskatīta kognitīvā izpratne par skriptiem. 

Kognitīvo skriptu teoriju ieviesa Rodžers Šanks (Roger C. Schank) un Roberts Eibelsons 

(Robert P. Abelson). Tā ir cēlusies no datorzinātnēm un psiholoģijas. Dereks Bolēns (Derek 

Bolen) norāda, ka saskaņā ar kognitīvo skriptu teoriju aktori organizē savas pieredzes rakstveida 

(scriptlike) formācijās, lai varētu atsaukties uz tām nākotnē, ar mērķi saprast identiskas vai 

jaunas situācijas.194 Tā ir darbību instrukcija, secīgu darbību kopums. R. Eibelsonam un 

R. Šankam kognitīvie skripti (scenārijs, shēma, veidne) ir saistītu darbību secīgums (kopums), 

kas raksturo bieži pieredzētus notikumus un rezultējas ekspektācijās, un nosaka izturēšanos, 

rīcību ikdienas situācijās.195 Skripti ietver instrukcijas, kā uzvesties; tie ietver to, kas tiek 

sagaidīts no aktora un kas var tikt sagaidīts no citiem. Skripti tiek iegūti caur pieredzi, 

mijiedarbību un novērošanu. Tie veido piemērotu un atbilstošu uzvedību. 

Pēc D. Bolēna uzskata, skripti darbojas, lai organizētu, strukturētu un pārveidotu sociāli 

kulturālo zināšanu nozīmi, kuras iegūtas ar pieredzi, mijiedarbību un novērošanu.196 Tie ietilpst 

vispārējā secīgā struktūrā, caurvijot kontekstu, situāciju vai notikumu, kuru var atsaukt nākotnē. 

Kognitīvie skripti attiecas uz aktora iekšējiem procesiem.197 Kognitīvos skriptus veido 

individuālā līmenī. Tie kalpo kā vadlīnijas situācijām nākotnē. Skripti ietver aktoru darbības un 

rekvizītus, kuri nosaka, kas ir aktors, kā tam būtu jārīkojas un kāda ir darbību secība situācijās, 

kādai tai būtu jābūt. Notikumu pieredze atkārtojoties rada internalizētu “veidni” iespējamai 

darbību (rīcības) secībai iesaistītajiem dalībniekiem.198 
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Kognitīvie skripti ir noderīgi mentāli mehānismi, jo tie ir efektīvi (iedarbīgi); jaunu 

skriptu apgūšana var prasīt intensīvu un apzinātu kognitīvu piepūli un resursus.199 Skripti palīdz 

aktoriem saprast situācijas, balstoties uz iepriekšējo pieredzi un izmantojot iepriekšējās 

zināšanas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi (rezultātu). Skripti tiek iegūti ar līdzdalību un 

novērošanu dzīves laikā, un tie tiek aktivizēti caur situāciju līdzību atpazīšanu un iepriekšējo 

pieredzi. Kad skripti ir aktivizēti, tie strādā, lai organizētu, veidotu nozīmi, paredzētu iznākumu 

vai piedāvātu risinājumu konkrētajā situācijā, izmantojot asociatīvās atsauces. Skripti balstās 

uz secinājumiem, kas izdarīti no tipisku un standartizētu situāciju notikumiem vai kontekstu 

normām. Ņemot vērā, ka ieviestie skripti tiek balstīti uz pieredzēm, kas atrodas ārpus jaunās 

situācijas, skripts var būt nepareizs un tā ieviešana var novest pie nevēlamām sekām. Skripti ir 

mentāls konstrukts, līdzīgs shēmai, bet tas sastāv no secīgām darbībām vai notikumiem, vai 

indivīdiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu mērķi. Laika gaitā kognitīvie skripti var mainīties. 

Tie kā modelis tiek pieņemti sev par saistošiem; tie ir sava veida uzvedības instrukcija vai 

instrukciju virkne, kas nosaka rīcības veidu. Kognitīvais jeb domāšanas aspekts ir raksturīgs 

indivīdiem. Šajā darbā tas tiek piemērots aizsardzības nozares institucionālajam ietvaram, 

analizējot aizsardzības nozares vadošās institūcijas domāšanas veidni. 

Socioloģiskā institucionālisma rāmējumā ir jāņem vērā, ka bez konkrētas politikas 

ietekmes nozīmīgi ir arī citi ārēji faktori, kuri ietekmē institūcijas ietvaru. Institucionālais 

ietvars satur gan ietekmi uz institūcijas aktora uzvedību ar noteikumiem, normām, vērtībām, 

praksi utt., gan kognitīvos skriptus. Iekšējā politika ir iestrādāta institucionālajā rāmējumā, kā 

rezultātā ir jāizzina institūcijas ar to iekšējām procedūrām, rīcības mehānismiem, lēmumu 

pieņemšanu, kognitīvo domāšanu.200 Aktori var izmantot institucionālo ietvaru, jo tie pārstāv 

institūciju un ir apveltīti ar pilnvarām un varu. Aizsardzības nozares aktori pārstāv valsti 

aizsardzības jomā un ir daļa no institūcijas kognitīvās domāšanas.201 Ar socioloģisko 

institucionālismu iespējams identificēt faktorus, kuri ietekmē institucionālo domāšanu, kā arī 

noteiktas institūcijas institucionālo domāšanas veidni. Ideālformā tas ietverts shēmā 

(sk. 1.2. attēlu).  
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1.2. attēls. Domāšanas veidne kā socioloģiskā institucionālisma aspekts* 

* Avots: autora izveidota shēma.  
 

Pēc S. Vilsona domām, savstarpēji saistītā veidā vērtības un ideoloģija ietekmē 

institūcijas, kā arī institūcijas nostiprina un veicina populāras vērtības un idejas, jo sabiedrība 

vērtē institūcijas atbilstoši šīm vērtībām un uzskatiem, tādējādi sabiedrība leģitimizē institūciju 

darbību.202 Socioloģiskais institucionālisms ir parādījis, ka normas un vērtības ietekmē ikdienas 

uzvedību, kura ar atkārtošanu kļūst par neapzinātu kognitīvu karti vai skriptu rīcībai ikdienas 

situācijās.203 Tādā veidā veidojas atbilstošas rīcības modelis, kas pakāpeniski tiek mainīts vai 

paliek nemainīgs, saglabājot savu stabilitāti. Tas izpaužas arī institucionalizētajā praksē. Ar 

darbības atkārtošanu atbilstoši institūcijām cilvēki apgūst normas un vairs nefokusējas uz savu 

rīcību, uzdodot jautājumu, kāpēc viņi tā rīkojas, bet nekritiski seko saviem kognitīvajiem 

skriptiem.204 

Institūcijas ir svarīgas. Tā ir realitātes daļa, kas nosaka politikas iznākumu. To 

domāšanas veidne ir nosacīts tīklojums, kas sastāv no dažādiem mainīgiem un savstarpēji 

papildinošiem elementiem (normatīvais ietvars, lēmumu pieņēmēji un to pilnvaras, procedūras 

utt.). Kenets Daisons (Kenneth Dyson) vērš uzmanību, ka socioloģiskais institucionālisms uz 

institūcijām raugās kā uz vietni, caur kuru tiek konstruēta kopīga nozīme, veidotas identitātes, 

ietekmētas intereses, definētas problēmas, kā arī ierāmētas darbības.205 Saskaņā ar G. Pītersu 

indivīdu izdarītās apzinātās izvēles paliek institūcijas noteiktajos parametros.206 Institucionālās 

domāšanas veidne sastāv no dažādiem komponentiem. Institūcijas ir kā sava veida nosacīts 

filtrs, caur kuru notiek informācijas apstrāde, vērtējot gan iekšējo, gan ārējo dimensiju, kas ir 

pamats konkrētam iznākumam. Kognitīvais skatījums var būt vienkāršotāks, salīdzinot ar 
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normatīvo skatījumu, jo institūciju aktori interpretē informāciju no ārējās vides, bet normatīvajā 

skatījumā tiek pateikts, kāda būtu atbilstoša uzvedība jebkurā situācijā.207 Abas pieejas 

nepieciešamas kompleksai institucionālās uzvedības izskaidrošanai.208 Socioloģiskais 

institucionālisms izzina, kā tiek uztverta konkrēta situācija un gadījums institucionālās 

struktūras ietvaros, kā arī to, kā šīs situācijas un gadījumi tiek ietekmēti un mainās ar aktoru 

lēmumiem. Kognitīvais skatījums var būt daudz pamatotāks, jo tas noskaidro, kā institūciju 

aktori interpretē informāciju no apkārtnes un vai aktori rīkojas atbilstoši. 

*** 

Visaptverošs skaidrojums par institūciju izpētes virzieniem ļāvis iezīmēt 

institucionālisma attīstības tendences un identificēt svarīgākās socioloģiskā institucionālisma 

iezīmes turpmākās analīzes veikšanai. Jaunajam institucionālismam ir savstarpēji konkurējoši 

strāvojumi. Tie tiek saukti par jauno institucionālismu. No tiem socioloģiskais, racionālās 

izvēles un vēsturiskais institucionālisms ir pamata strāvojumi. Centrālais elements, kas apvieno 

visas pieejas un ļauj tās saukt par jauno institucionālismu, kā arī atšķirt no vecā 

institucionālisma, ir dogma, ka institūcijas ir svarīgas. Institūcijas ir mezolīmeņa struktūra, kas 

atrodas starp makro un mikro līmeni jeb sabiedrību un indivīdu. Institūcijas ietekmē un maina 

sabiedriskās dzīves organizēšanas procesu. Institūciju izpētei ne vienmēr tika pievērsta 

uzmanība, bet tās veido nozīmīgu daļu, daudz plašāku un pamatīgāku izpratni par komplekso 

sociālo realitāti. 

Jaunā institucionālisma virzienu aizsāka Dž. Māršs un J. Ulsens. No jaunā 

institucionālisma strāvojumiem jāizceļ socioloģiskais institucionālisms. Tā skaidrojums par 

institūcijām ir plašāks. Tas skaidro, ka institūcijas sastāv no kognitīvām, normatīvām un 

regulējošām struktūrām, kā arī darbībām, kas nodrošina stabilitāti un jēgu uzvedībai. 

Institūcijas ir ikdienā veidotas programmas vai likumu sistēmas, kas darbojas kā apkārtējās 

vides relatīva saistviela. Socioloģiskais institucionālisms ir pieeja institūciju izzināšanai, 

uzsverot to spēju socializēt aktorus, lai ietekmētu intereses un identitāti. Indivīdu uzvedība lielā 

mērā tiek skatīta kā sociāli konstruēta. 

Socioloģisko institucionālismu raksturo atbilstības loģika. Atbilstoši tai institūciju 

normas un formālie noteikumi ietekmē un veido aktoru rīcību. Tie darbojas to ietvarā. Ar 

dažādiem noteikumiem institūcijas veido tās aktorus. Pieņemot lēmumu, tie var interpretēt un 

izvēlēties dažādus faktorus un iespējamo pieņemtā lēmuma ietekmi. Aktori noteiktā 

institucionālā ietvarā seko atbilstības loģikai, vadoties no piemērotības un atbilstības principa. 
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Atbilstības loģika cilvēka rīcību uztver balstītu uz noteikumiem, tajā pašā laikā tā ietver arī 

kognitīvo komponenti. Noteikumi tiek ievēroti, jo tie ir dabiski, pareizi, gaidāmi un likumīgi. 

Aktori cenšas ievērot noteikumus, jo tie ir saistīti ar to lomu institūcijas kontekstā, identitāti, 

piederību konkrētai politiskajai kopienai (grupai), institūcijas etnosam, praksei un 

ekspektācijām. Noteikumi veido noteiktu ietvaru, tie ir likumīgi, dabiski un pareizi. Pareiza 

rīcība nozīmē rīkoties saskaņā ar institucionalizēto praksi, kas balstās uz izpratni par to, kas ir 

pareizi, saprātīgi, dabiski un atbilstoši. 

Valsts sistēma sastāv no dažādām institūcijām, katra balstās uz saviem principiem un 

noteikumiem. Tām ir sava autonomija pār noteiktu atbildības jomu. Noteikumi ir mainīgi. Tie 

attīstās pāri laikam atbilstoši konkrētai situācijai un pieredzei. Pieredze tiek ietverta 

noteikumos, noteikumi principos. Tie atspoguļo noteiktu sistēmu. Izmaiņas noteikumos var 

notikt ar jaunu pieredzi, jo iepriekšējais regulējums nenodrošina atbilstošas atbildes atbilstošai 

rīcībai, tam, kas ir pareizi un nepareizi, slikti vai labi. Institūcijas aktori mācās no 

satricinājumiem, jaunām pieredzēm, krīzēm u.tml. Tādā veidā tiek pakāpeniski sasniegts 

noteikts institucionālais briedums. 

Socioloģiskā institucionālisma kognitīvā (domāšanas) skripta aspekts ir elements, kas 

īpaši atšķir socioloģisko institucionālismu no citiem jaunā institucionālisma veidiem. Normas 

un vērtības ietekmē ikdienas uzvedību, kura atkārtojoties kļūst par neapzinātu domāšanas 

veidni. Ar darbības atkārtošanu atbilstoši institūcijai aktori internalizē normas un seko 

domāšanas veidnei. Domāšanas veidnes jeb kognitīvie skripti (scenārijs, shēma, veidne) ir 

darbības ar saistītu secīgumu (kopumu), kas raksturo bieži pieredzētus notikumus un rezultējas 

ekspektācijās, kā arī nosaka izturēšanos rīcību ikdienas situācijās. Notikumu pieredze 

atkārtojoties rada internalizētu “veidni” iespējamai darbību (rīcības) secībai iesaistītajiem 

dalībniekiem (aktoriem). Skripti ir darbību instrukcija, secīgu darbību kopums. Ar veidni tiek 

organizēta, strukturēta un pārveidota sociāli kulturālo zināšanu nozīme, šīs zināšanas iegūtas ar 

pieredzi, mijiedarbību un novērošanu. Tās ietilpst vispārējā secīgā struktūrā, caurvijot 

kontekstu, situāciju vai notikumu, kuru var atsaukt nākotnē. 

Kognitīvo skriptu teorija apraksta veidu, kā aktori individuālā līmenī veido skriptus, kas 

kalpo kā vadlīnijas situācijām nākotnē. Skripti palīdz aktoriem saprast situācijas, balstoties uz 

iepriekšējo pieredzi un izmantojot iepriekšējās zināšanas, lai sasniegtu izvirzīto mērķi 

(rezultātu). Skripti tiek iegūti ar līdzdalību un novērošanu dzīves laikā, tie tiek aktivizēti caur 

situāciju līdzību atpazīšanu un iepriekšējo pieredzi. Institūcijām noteiktā laika periodā 

pakāpeniski izveidojas noteikta domāšanas veidne, kas ir identificējama un katrai institūcijai 

atšķirīga. Tā ir arī mainīga. Izmaiņas domāšanas veidnē ietekmē iekšējie un ārējie faktori.  
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Aizsardzības nozare ar militārajām organizācijām ir specifiska, atšķirīga un profesionāla 

kultūra, kura ir relatīvi izolēta no sabiedrības. Militārā kultūra un aizsardzības nozares 

institucionālais ietvars ir atšķirīgs dažādās valstīs. Tas skaidro kopēju redzējumu par apkārtējo 

vidi, tas attiecas uz vērtībām un prioritātēm, idejām, interpretācijām un normām, tas ir izplatīts 

noteiktās grupās un var būt arī kā kolektīvās domāšanas programmēšana, atdalot dažādas 

grupas. Aizsardzības nozarē iesaistītie ir atšķirīgi no kopējā sabiedrības ietvara, un aizsardzības 

nozares institūcijas, izstrādājot aizsardzības politiku, ietekmē ne tikai visu nozares 

institucionālo ietvaru, bet arī visu sabiedrību kopumā. 
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2. Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politika  

kā institucionālās domāšanas veidni ietekmējošais ietvars 
 

KDAP ir ES KĀDP sastāvdaļa, tās aizsākumi meklējami 1954. gadā, kad tika nodibināta 

Rietumeiropas Savienība. KDAP attīstības cikliskums izpaužas tās spēju elementu praktiskā 

izpausmē, kā arī izriet no formālās dabas. KDAP formālais aspekts ietverts dažādos 

dokumentos: 1992. gada Māstrihtas līgumā, 1992. gada Petersbergas deklarācijā, 1997. gada 

Amsterdamas līgumā, 2003. gada ES Drošības stratēģijā, 2007. gada Lisabonas līgumā, 

2016. gada ES Globālajā stratēģijā utt. KDAP transformācija ietekmējusi ES dalībvalstu 

institucionālo domāšanas veidni. Izmaiņas KDAP skārušas stratēģijas transformāciju, tiesisko 

regulējumu, procedūras un institucionālo aspektu, kā arī spēju elementu attīstību un 

paplašināšanu. KDAP un tās ietvarā esošās ES dalībvalstis ir ietekmējusi arī ārējā vide. Īpaši 

jāizceļ Krievijas agresija Ukrainā 2014. gadā un Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras 

no ES uzsākšana. Minētie notikumi atkal veicināja diskusiju par Eiropas armijas izveidi, ES 

stratēģisko autonomiju, ES militārajām spējām, kā arī kalpoja kā virzošais elements EAF un 

PESCO veidošanai. 

Iesaistoties KDAP, valstis uzņemas noteiktas saistības. Tas nozīmē, ka KDAP ārējais 

ietvars ir saistošs tām un to amatpersonām. Tas ir ietvars, kurā KDAP iesaistīto valstu 

amatpersonām ir jādarbojas. To rīcībai ir jābūt atbilstošai šim ietvaram. KDAP ietekmē 

nacionālā politika veido noteikta veida internalizētu domāšanas veidni, kā tas izriet no iepriekš 

analizētā teorētiskā ietvara. KDAP ietvara izpēte kopš 2004. gada ir fundamentāls pamats, lai 

detalizēti un niansēti veiktu analīzi par KDAP ietekmi uz Latvijas aizsardzības nozares 

institucionālo domāšanas veidni un pārbaudītu hipotēzes. KDAP analīze ļaus izpētīt 

institucionālās domāšanas veidnes dabu. Tas tiks veikts ar normatīvo aktu, politikas plānošanas 

dokumentu, procedūru un institucionālā ietvara izpēti. Papildu izpētes elements ir KDAP 

analīze caur praktiskajiem spēju elementiem un Latvijas aizsardzības nozares lēmumu 

pieņēmēju loma aizsardzības nozares domāšanas veidnes ietekmē. 

 

2.1. Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas domāšana:  

stratēģijas transformācija salīdzinošā perspektīvā 

 

Kopš Rietumeiropas Savienības izveidošanas līdz pirmās Eiropas Drošības stratēģijas 

“Droša Eiropa labākā pasaulē” apstiprināšanai 2003. gadā pagāja vairāk nekā 50 gadu. Pēc tās 

apstiprināšanas 2007. gadā ES dalībvalstis uzdeva ES Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (turpmāk – ES Augstais pārstāvis) izvērtēt pirmās stratēģijas īstenošanu 
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un izvirzīt ieteikumus tās papildināšanai, kā arī īstenošanai.209 ES Augstā pārstāvja atziņas 

apkopotas 2008. gada decembra pārskatā “Sniegt drošību mainīgā pasaulē”. Tas ir stratēģijas 

pārjaunojums. Kopš 2008. gada Eiropas Drošības stratēģija netika pārskatīta vai papildināta 

līdz pat 2016. gadam, kad tika pieņemta ES Globālā stratēģija. Kopš pirmās Eiropas Drošības 

stratēģijas pieņemšanas 2003. gadā līdz ES Globālās stratēģijas apstiprināšanai 2016. gadā bija 

jāpaiet nepilniem 13 gadiem. Tas ir būtisks laika periods, kas atspoguļo ES drošības un 

aizsardzības domāšanas transformāciju. Tās izpēte tiks veikta, analizējot periodu pirms un pēc 

Lisabonas līguma spēkā stāšanās. 

 

2.1.1. Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas domāšana:  

stratēģija pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

2003. gada Eiropas Drošības stratēģija ir pirmais dokuments, kas ietver plašu jautājumu 

loku par Eiropas drošību un aizsardzību. E. Beilsa norāda, ka tās izstrādi ietekmēja ASV 

lēmums par militārajām darbībām Irākā bez ANO mandāta, ar tikai dažu ES dalībvalstu 

atbalstu, tas bija iemesls plaisai un uzticības krīzei gan ES, gan NATO.210 Tas veicināja 

nepieciešamību pēc Eiropas drošība stratēģijas. 2003. gada marta beigās pēc Irākas militārās 

operācijas uzsākšanas maija sākumā ES ārlietu ministru neformālās tikšanās laikā Rodas salā 

Grieķijā ES Augstais pārstāvis Havjers Solana (Javier Solana) saņēma pilnvarojumu izstrādāt 

jaunās stratēģijas konceptu un prezentēt to Eiropadomes laikā. Saskaņā ar H. Solanu: “ES tad 

pirmo reizi vienojās kopēju apdraudējumu analīzē un nosprauda skaidrus mērķus, kā izvērst 

drošības intereses, balstoties uz mūsu pamatvērtībām.”211 Pols Morillass (Pol Morillas) secina, 

ka ideju par Eiropas stratēģijas konceptu pirmais izvirzīja Vācijas ārlietu ministrs Joška Fišers 

(Joschka Fischer), kam dažu nedēļu laikā sekoja sākotnējais Eiropas Drošības stratēģijas 

projekts.212 Pirmo projektu ES Augstais pārstāvis prezentēja 2003. gada jūnija beigās, bet 

noslēguma versija tika apstiprināta 2003. gada decembrī.213 

                                                           
209  European Union External Action Service. 08.07.2016. Shaping of a Common Security and Defence  

Policy. https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-

security-and-defence-policy-_en 
210  Bails, J. K. A. 2005. The European Security Strategy: An Evolutionary History. SIPRI: Stockholm 

International Peace Research Institute. 10, 9. https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP10.pdf 
211  Eiropas Savienības Padome, 2003. Eiropas Drošības stratēģija: Droša Eiropa labākā pasaulē. Luksemburga: 

Eiropas Savienības publikāciju birojs, 3. https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/ 

publications/european-security-strategy-secure-europe-better-world/ 
212  Morillas, P. 2019. Strategy-Making in the EU: From Foreign and Security Policy to External Actions. 

Switzerland: Palgrave Macmillan, 111. 
213  European Union Institute for Security Studies, 2015. Toward an EU Global Strategy: Background,  

process, references. A. Missiroli ed. Paris: European Union Institute for Security Studies, 13. 
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Eiropas Drošības stratēģijas ievads noteic, ka “Eiropa nekad vēl nav bijusi tik pārtikusi, 

tik droša un tik brīva”, kā arī no tās izriet, ka Eiropā valda miers, kāds nav bijis līdz šim.214 

Kopš pirmās stratēģijas apstiprināšanas šis koncepts ir mainījies, bet tas bija pamats Eiropai, 

lai tā spētu uzņemties atbildību par drošību pasaulē. Eiropas neaizsargātības pieaugumu 

ietekmēja globalizācija un drošības vides izmaiņas pie ES robežām. Konflikti pirmajā Eiropas 

Drošības stratēģijā skatīti plaši un vispusīgi, tos skaidrojot kā veicinošu cēloni noziedzībai, 

infrastruktūras sagraušanai, ieguldījumu traucēklim un bremzējošu faktoru saimnieciskajai 

darbībai.215 Pirmajā stratēģijā uzskaitīti pieci galvenie apdraudējuma veidi: terorisms, masu 

iznīcināšanas ieroču izplatīšana, reģionālie konflikti, valsts disfunkcionalitāte un organizētā 

noziedzība. 

Katram no tiem uzskaitītas to specifiskās iezīmes. Terorisms bija viens no 

nozīmīgākajiem, jo ar to tika radīti draudi visai Eiropai, kā mērķim un bāzei, tam ir globāls 

raksturs un reliģiozas vardarbības ekstrēmisma iezīmes. Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana 

2003. gadā tika uzskatīta par potenciāli lielāko draudu Eiropas drošībai, jo, neskatoties uz 

dažādiem ierobežojumiem (starptautiskie līgumi, eksporta kontrole utt.), pastāvēja augsts risks 

to izcelsmei Tuvajos Austrumos; tie aptver gan bioloģiskās, gan radioaktīvās, gan ķīmiskās 

vielas, un tos var iegūt un lietot teroristu grupas, kā rezultātā to kaitējums pielīdzināms valstu 

un armiju izraisītām sekām.216 Savukārt reģionālie konflikti skāra un apdraudēja Eiropu gan 

tieši, gan netieši. Tas izpaudās gan vardarbīgos, gan iesaldētos konfliktos, apdraudot cilvēkus 

un infrastruktūru, kā arī tas bija cēlonis ekstrēmismam, terorismam, valsts disfunkcionalitātei 

un organizētai noziedzībai.217 Ar valsts disfunkcionalitāti tika saprasta slikta pārvaldība, kura 

pakāpeniski saēd valsti no iekšienes (korupcija utt.), tas bija drauds pārvaldībai un cēlonis 

nestabilitātei reģionā.218 

Uzskaitīto apdraudējumu pārvarēšanai tika izvirzīti trīs stratēģiski mērķi: vēršanās pret 

apdraudējumu, drošības panākšana kaimiņvalstīs un starptautiskās kārtības veidošana, kas 

balstīta uz efektīvu daudzpusēju sadarbību. Gararda Kvillsa (Garrarda Quille) vārdiem, ES 

pieeja apdraudējumu risināšanai atšķiras, jo tā netiek balstīta uz militāro spēku un vienpusēju 

rīcību, izdarot apsteidzošu uzbrukumu.219 Tas ir jautājums par to, kādu ideju par drošības 

nodrošināšanu un konfliktu novēršanu ES vēsta visai pasaulei, jo ES kā daudzpusējas 
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europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIILV.pdf 
215  Ibid., 3–5. 
216  Ibid., 3–5. 
217  Ibid., 3–5. 
218  Ibid., 3–5. 
219  Quille, G. 2004. The European Security Strategy: a framework for EU security interests? International 

Peacekeeping Journal. 11(3), 1–2. https://www.academia.edu/27093692/The_European_Security_Strategy_ 

a_framework_for_EU_security_interests 



55 

 

organizācijas spēks ir tās dalībvalstīs. Tika uzsvērts, ka pirmā aizsardzības līnija ir ārpus ES 

robežām un to, ka novērst draudus un uzsākt konfliktu nekad nevar būt par agru, un to, ka ES 

ir jābūt gatavai vēl pirms krīzes sākuma.220 Tādā veidā ES bija jābūt spējīgai veikt apsteidzošas 

darbības (stratēģiju), izmantojot gan militārus, gan citus instrumentus. ES starptautisko kārtību 

balsta uz starptautiskajiem likumiem un starptautiskajām institūcijām, nostiprinot ANO 

efektivitāti un spējas.221 ES drošības un aizsardzības jomā balstās uz NATO, kā arī veido ES 

spējas. 

Neviens no uzskaitītajiem apdraudējumu veidiem nav izteikti militāra rakstura. Tas 

atbilst arī stratēģijā ietvertajam par drošību un mieru. Lai gan nepastāv militāra rakstura draudi, 

laicīgai, ātrai un nepieciešamības gadījumā spēcīgai intervencei tika izvirzīti vairāki ieteikumi 

ES politikai. Tai būtu jābūt aktīvākai, spējīgākai, saskaņotākai un uz sadarbību balstītai. 

Ar aktivitāti tika domāta politika, kas vērsta uz ES rīcībā esošo visu instrumentu 

izmantošanu, lai ES spētu veikt vairākas operācijas vienlaikus, ieskaitot gan militārus, gan 

civilos spēkus.222 ES apsteidzoša rīcībspēja nozīmē preventīvu iesaistīšanos, lai novērstu 

nākotnes krīzes un palielinātu ES ietekmi. Stratēģijā tika ietverta vīzija, ka spējīgāku Eiropu 

var izveidot ar institucionālo ietvaru. Piemērs tam ir Eiropas Aizsardzības aģentūra (turpmāk – 

EAA) ar apdraudējumu novērtēšanu, kas iespējama ar attiecīgu izlūkdatu apmaiņu, līdzekļu 

sistematizēšanu un spēju palielināšanu ne tikai militārā, bet arī civilā jomā.223 Saskaņotība tika 

definēta kā ES stiprums, kas ir atkarīgs no vienotas un kopīgas rīcības ar drošību kā pirmo 

attīstības priekšnoteikumu.224 Tas izpaužas saskaņotā politikā. Ar sadarbību starp partneriem, 

kas balstīta uz cīņu pret apdraudējumu ar kopīgiem spēkiem, tika domāta pretdarbība draudiem, 

jo tie skar ne tikai ES, bet arī visu pasauli, kā rezultātā cieša sadarbība nozīmē ārkārtēju 

spēku.225 

Aizsāktajām idejām turpinājums bija 2007. gadā, kad ES dalībvalstis aicināja ES Augsto 

pārstāvi sagatavot pirmo pārskatu par Eiropas Drošības stratēģijas īstenošanu. Francija virzīja 

jautājumu par jaunas stratēģijas izstrādi, kas netika atbalstīts no vadošajām ES dalībvalstīm – 

Lielbritānijas un Vācijas.226 Savukārt 2008. gada decembra pārskatā “Sniegt drošību mainīgā 

pasaulē” izteiktās Augstā pārstāvja atziņas (ziņojums) neaizstāj pirmo Eiropas Drošības 
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stratēģiju, bet pastiprina to. Tajā tika apkopots, kā Eiropas Drošības stratēģija ir tikusi īstenota 

praksē un kas uzlabojams tās īstenošanā. Pans Kautrakos (Panos Kautrakos) ir secinājis, ka 

ziņojumā ir no jauna izteikti galvenie Eiropas Drošības stratēģijas virzieni, kā arī sākotnēji tas 

bija paredzēts kā jauna stratēģija, bet politiskā opozīcija no Lielbritānijas (bija noskaņota 

nedraudzīgi) un Vācijas (dedzīgi izvairījās no debatēm militārajos jautājumos – tās militārie 

spēki tika pārstāvēti Afganistānā) puses padarīja to neiespējamu.227 Ziņojumā, salīdzinot ar 

2003. gada stratēģiju, ir uzskaitīti seši globālie izaicinājumi un apdraudējumu veidi: masu 

iznīcināšanas ieroču izplatīšana, terorisms, organizētā noziedzība, kiberdrošība, enerģētiskā 

drošība un klimata izmaiņas. Tos salīdzinot ar sākotnējiem izaicinājumiem, secināms, ka 

ziņojumā netiek uzsvērti reģionālie konflikti un valsts disfunkcionalitāte, bet tiek papildus 

identificēta kiberdrošība, enerģētiskā drošība un klimata izmaiņas. 

Ziņojumā tiek uzsvērta masu iznīcināšanas ieroču apdraudējuma pieaugošā intensitāte 

un ES loma tā apkarošanā, balstoties uz Eiropas Drošības stratēģiju, un nākotnes rīcība, kas 

ietver daudzpusēju pieeju kodoldegvielas ciklam, cīņu pret ieroču izplatīšanas finansēšanu, 

bioloģisko drošību.228 Terorisms nezaudēja savu aktualitāti. Tas ir viens no nozīmīgākajiem 

apdraudējuma veidiem kopš 2003. gada. Par organizēto noziedzību identificēti identiski 

apsvērumi, vēršot uzmanību, ka šajā jautājumā progress ir bijis lēns un nepilnīgs.229 Par 

kiberdrošību norādīts, ka modernās ekonomikas ir atkarīgas no kritiskās infrastruktūras 

(transports, komunikācijas utt.) un interneta, tādējādi uzbrukumi privāto vai ES dalībvalstu 

informācijas tehnoloģiju sistēmām var būt gan politisks, gan ekonomisks, gan militārs 

ierocis.230 Pirmajā Eiropas Drošības stratēģijā netiek akcentēta enerģētiskā drošība, bet ES 

Augstā pārstāvja atziņās tiek pausts, ka ir palielinājusies ES enerģētiskā atkarība. Tā ir drauds 

stabilitātei, kam kā risinājums ir resursu piegāžu diversifikācija, un tas ir galvenais faktors 

attiecībās ar Krieviju.231 Klimata izmaiņu jautājums ir īpašas steidzamības. Tas izriet no tā 

sarežģītās dabas (ietver migrāciju, dabas stihijas, vides degradāciju, var veicināt strīdus par 

tirdzniecības ceļiem utt.).232 Būtiski, ka joprojām militārais aspekts un ārējā apdraudējuma 

iespējamība netika uzsvērta. 
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Augstā pārstāvja 2008. gada atziņas ietekmēja dažādi notikumi starptautiskajā vidē, 

vieni no nozīmīgākajiem ir 2008. gadā notikusī Krievijas agresija Gruzijā un Irānas 

kodolprogramma. 2008. gada ES Augstā pārstāvja atziņās, tāpat kā 2003. gada Eiropas Drošības 

stratēģijā, ir minēti vairāki priekšlikumi, kādai ir jābūt Eiropai. Izteiktie priekšlikumi būtiski 

neatšķiras no Eiropas Drošības stratēģijā minētajiem. Tajā pašā laikā plašāks uzsvars tiek likts 

uz efektivitāti, spējīgumu un sadarbību ar partneriem. ES Augstā pārstāvja atziņās izteikts, ka 

Eiropai ir jābūt saskaņotākai, izmantojot koordināciju institūciju starpā un stratēģisko lēmumu 

pieņemšanā, ko var sasniegt ar Lisabonas līgumā ietvertajiem mehānismiem.233 Lisabonas 

līgumā ietvertais KDAP aspekts izpaužas juridiskajā ietvarā, procedūras un institucionālajā 

rāmējumā. 

Vienlaikus jāmin, ka ziņojums lika pamatus tam, kādai ir jābūt ES, saskaroties ar 

kompleksiem izaicinājumiem: elastīgākai, kā arī, nosakot prioritātes, jāizmanto visi pieejamie 

resursi (viens no līdzekļiem ir ES kaujas grupas).234 Atzīstot, ka ES nav nepieciešamo spēju, 

tās tika uzskaitītas: stratēģiskie avio pārvadājumi, helikopteri, kosmosa resursi, jūras 

uzraudzība, kuru atbalstam iesaistāma ES militārā industrija (pētniecība un attīstība), vienlaikus 

EAA turpinot iesākto darbu šajā jomā.235 Pirmajā Eiropas Drošības stratēģijā tika ietverta ideja, 

ka ES būs spēks, kas tika apliecināts periodā līdz 2008. gada ES Augstā pārstāvja pārskatam. 

Mainīgajā vidē ES bija jāspēj pielāgoties un jāiet līdzi laikam, tomēr līdz pat 2014. gadam 

nenotika fundamentālas izmaiņas. Arī kopējais koncepts mainījās no drošības uz nedrošību. Tas 

tika iestrādāts ES Globālajā stratēģijā. 

 

2.1.2. Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas domāšana:  

stratēģija pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

Ar 2009. gadu spēkā stājās Lisabonas līgums, ieviešot KDAP. Vienlaikus 2003. gada 

Eiropas Drošības stratēģija bija spēkā līdz pat 2016. gadam. To aizstāja jaunā ES Globālā 

stratēģija. Tās apstiprināšanu īpaši ietekmēja 2014. gada Krievijas agresija Ukrainā. Jaunajā 

stratēģijā, kuru M. Smits sauc par plānu vai plānu kopumu,236 tiek daudz plašāk uzsvērta 

“stingrās varas” dimensija. Redzamākais ES militārās varas piemērs ir militārās misijas un 

operācijas. Ja no pirmās Eiropas Drošības stratēģijas sākuma izriet, ka Eiropa ir droša, tad ar 

2016. gadu fokuss tika mainīts, jo to ietekmējusi eksistenciāla krīze, radot apdraudējumu un 
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šaubas par Eiropas projekta drošību.237 Jaunajā stratēģijā ir uzskaitīti vairāki apdraudējuma 

veidi (izaicinājumi): terorisms, hibrīda draudi, ekonomikas svārstīgums, klimata pārmaiņas un 

enerģētiskās drošības trūkums.238 

Salīdzinot 2016. gada Globālajā stratēģijā un 2008. gada Augstā pārstāvja atziņās 

ietvertos apdraudējumu veidus, redzams, ka 2016. gada dokumentā netiek īpaši izcelta 

kiberdrošība, organizētā noziedzība un masu iznīcināšanas ieroči. Toties kā būtiskākais 

apdraudējums tiek izcelti hibrīdie draudi un ekonomikas svārstīgums. Kiberdrošība tiek minēta 

atsevišķā rindkopā. Aktualitāti nav zaudējis terorisms, klimata pārmaiņas un enerģētiskās 

drošības trūkums. Eiropas drošības politikas uzsvari pakāpeniski transformējušies no izteikti 

nemilitāriem uz stingrās varas dimensiju. Kā aspekts tiek izcelta militāro spēju attīstība. Ar 

2016. gada Globālo stratēģiju dalībvalstis apņēmās palielināt ieguldījumus kolektīvajai 

aizsardzībai, kā arī sniegt palīdzību un solidarizēties arī rīcībā.239 Ar jauno stratēģiju ES 

ambīciju līmenis ir augsts. Tiek noteikts, ka Eiropai jābūt aprīkotai, apmācītai un organizētai, 

lai sniegtu nepieciešamo atbalstu, kā arī, ja nepieciešams, rīkotos autonomi.240 ES ir 

papildināmības un sinerģijas loma attiecībās ar NATO. ES valstu prerogatīva ir aizsardzības 

politikas veidošana, līdzekļu izlietojums aizsardzībai. Lai tas nenotiktu atrauti no citām ES 

dalībvalstīm, ir noteikts, ka ir nepieciešami saskaņoti sadarbības centieni aizsardzības jomā, kas 

nozīmē savietojamību, efektivitāti, iedarbīgumu un uzticību.241 

ES interesēs, kā tas norādīts Globālajā stratēģijā, ir veicināt mieru, sekmēt iedzīvotāju 

labklājību, sekmēt demokrātijas noturību, veicināt noteikumiem balstītu pasauli, būt vienotai, 

sadarboties, būt atbildīgai.242 Jaunajā stratēģijā ieteikumi mērķu sasniegšanai ir uzskaitīti kā 

ieguldījums nākotnē uzticamā, atsaucīgā un saliedētā ES. Salīdzinot Globālajā stratēģijā 

minētos ieteikumus ar Augstā pārstāvja ziņojumā uzskaitītajiem, secināms, ka ziņojumā izcelta 

efektivitāte, sadarbība un spējīgums. 2016. gada Globālajā stratēģijā izcelts, ka drošākas 

esamības samaksa ir ieguldījums izlūkošanā, novērošanā, tālvadības gaisa kuģu sistēmās, 

satelītsakaros, piekļuvei kosmosam un Zemes pastāvīgā novērošanā.243 Spēju attīstība īpaši 

izpaužas PESCO, kas tiks apskatīta atsevišķi. 
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Pēc E. Smita, ES izmanto ne tikai stingrās varas, bet arī institucionālos, ētiskos, sociālos 

un citus maigās varas mehānismus.244 Lai ES būtu uzticamāka un ar progresīvām militārajām 

spējām, tai nepieciešams pilna spektra aprīkojums, tas ļautu adekvāti reaģēt uz ārēju 

apdraudējumu un rūpēties par ES drošību.245 Globālajā stratēģijā reaģētspēja ietver pārmaiņas, 

lai ES kļūtu ātrāka un efektīvāka, to panākot, dalībvalstīm veicot apmācību un praktizējot, 

uzlabojot spēku izvietošanu un ar sadarbību.246 Pie šķēršļiem jāmin procedurālie, finansiālie un 

politiskie, īpaši ES kaujas vienību jautājumā, kā arī institucionālās struktūras racionalizācija. 

ES vienotībai ir jābūt gan iekšējās, gan ārējās politikas jomā, kas panākams, veidojot ciešākas 

institucionālās saites.247 Minētais dokuments satur norādi, ka tas ir jāpārskata periodiski, 

apspriedē starp Padomi, Komisiju un Eiropas Parlamentu.248 Būtiski, ka šāda norāde netika 

minēta ne 2003. gada Drošības stratēģijā, ne arī 2008. gada ES Augstā pārstāvja pārskatā. 

Globālajā stratēģijā ietvertie ieteikumi fundamentāli neatšķiras no iepriekšējiem 

dokumentiem. Tiek ietverta līdzīga ideja, kura tiek turpināta pāri laikam. Apdraudējumu veidos 

un ieteikumos saglabāta visaptveroša pieeja. Daļēji minētos aspektus šī darba autors 

identificējis, analizējot KDAP un Latvijas iesaisti ES kaujas grupās, konstatējot, ka dažāda 

apdraudējuma veidu pārvarēšanai ES ir nepieciešamas faktiskās spējas tieši taktiskajā un 

operacionālajā līmenī.249 Šādu spēju neesamība ietekmē ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu 

uzticību ES drošības un aizsardzības jautājumos. 

Par Globālās stratēģijas īstenošanu 2016. gada Padomes secinājumos ir uzskaitīts ES 

ambīciju līmenis, rīcības un sadarbības virzieni, vīzijas veidā izteikts, ka KDAP jābūt atbalstītai 

ar ticamām, izvietojamām, sadarboties spējīgām, noturīgām un daudzfunkcionālām militārajām 

spējām.250 M. Smits, salīdzinot Globālo stratēģiju ar ES Drošības stratēģiju, secina, ka ES atzīst 

tās ārējās ietekmes atkarību no iekšējās saliedētības un drošības.251 KDAP stratēģiskajos 

dokumentos iezīmējas ES drošības un aizsardzības politikas izpausme un kultūra. Nikola 
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Gnesoto (Nicole Gnesotto) definē kopējās drošības kultūru plaši, skaidrojot to kā “mērķi un 

līdzekļus, lai mudinātu kopējai domāšanai, savietojamai reakcijai, saskaņotai analīzei, 

stratēģiskajai kultūrai vairāk kļūstot par eiropeisku, kas ir pāri dažādajām nacionālajām 

drošības kultūrām un interesēm”.252 Pauls Kornišs (Paul Corsnish) un Geofreis Edvards 

(Geoffrey Edwards) konceptualizē stratēģisko kultūru kā politisko un institucionālo uzticēšanos 

un militārā spēka pārvaldības un izvietošanas procesus, kas saistīti ar ES atzīšanu par likumīgu 

aktoru militārajā jomā.253  

Tiek izdalīti trīs pamata stratēģiskās kultūras modeļi ES valstīm. Pirmais, drošības 

politika kā valstiskuma izpausme; otrais, drošības politika kā starptautiskas sarunas; trešais, 

valsts varas aizsargāšana.254 Pirmo modeli izmanto galvenokārt mazās valstis, redzot savu 

iesaistīšanos drošības stratēģijā kā starptautisku mērķu atbalstīšanu.255 Šajā modelī ieguldījums 

var būt plašs vai neliels. 

Otrajā modelī drošības stratēģija ir starptautisks darījums, kura mērķis ir ģenerēt un 

attīstīt savu starptautisko solidaritāti un pienākuma apziņu, kā arī veidot uzticību gadījumā, ja 

nākotnē var rasties nepieciešamība pēc atbalsta.256 Pēc Dž. Hovorta uzskata, Baltijas valstis ir 

piemērs šim modelim.257 Latvija ietilpst otrajā grupā, jo tās ambīciju līmenis starptautiskās 

drošības politikā ir zems vai minimāls. Ārpolitiski NATO ir kolektīvās aizsardzības garants, 

savukārt ES ir sekundārā loma, tās vēlme lietot militāru spēku ir augsta aizsardzības nolūkos, 

bet zema iesaistei krīžu pārvarēšanai.258 

Trešajā modelī katra atsevišķa valsts var ietekmēt citas valstis un līdz ar to ietekmēt arī 

lēmumu pieņemšanu starptautiskās sadarbības ietvaros, tā ir sava veida cena, kas tiek maksāta, 

lai būtu kopā ar šīm valstīm (tajā ietilpst Vācija, Spānija, Itālija utt.).259 

ES konverģence ir notikusi strauji sekojošos drošības un aizsardzības politikas aspektos: 

militārās spējas, uzticamība, likumība, civilmilitārā integrācija, attiecības ar NATO.260 Ņemot 

vērā ārējos izaicinājumus, ES drošība stratēģiju attīstības kontekstā jāmin ES un NATO 

2016. gadā parakstītā kopīgā deklarācija. Uzsvars tiek likts uz sadarbības stiprināšanu hibrīdo 

draudu pārvarēšanā, padziļināt un pielāgot operacionālo sadarbību, paplašināt koordināciju 
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kiberdrošībā, atvieglot sadarbību industrijas un pētniecības jomā, uzlabot aizsardzības spējas.261 

Identiskā deklarācijā 2018. gadā tiek izcelts sasniegtais noteikto virzienu īstenošanā un ātrs 

progress tādās jomās kā militārā mobilitāte, terorisma apkarošana, spēju stiprināšana ķīmisko, 

bioloģisko, radioloģisko un kodolriska gadījumā, drošības programmu īstenošanā.262 Tie parāda 

ciešo NATO un ES sadarbību, kura izriet arī no stratēģijās paustā. 

2016. gads vērtējams kā pagrieziena punkts KDAP attīstībā. Tika pieņemta Globālā 

stratēģija, kā arī veikta virkne aktivitāšu sadarbības veicināšanai aizsardzības jomā. 

Aktualizējās jautājums par Eiropas armijas izveidi, ES autonomiju, kā arī ES militārajām 

spējām. Pēc Krievijas militārās agresijas Ukrainā notika būtisks izrāviens arī jautājumos par 

EAF un PESCO, kas daļēji tika apskatīti iepriekš. Plašāk akcentējot minēto, jāatzīmē, ka 

2016. gadā Eiropas Parlaments izdeva rezolūciju, paužot nostādni par nepieciešamību 

apvienoties Eiropas Aizsardzības savienībā un ES bruņotajiem spēkiem darbojoties kopā.263 

Aicinājums no Eiropas Parlamenta puses – virzīties uz Eiropas Aizsardzības savienības 

izveidi – ir ticis izteikts vairākkārt, ar mērķi tostarp veicināt eiropiešu aizsardzību.264 

2016. gadā, aktualizējot Eiropas armijas izveidošanas jautājumu, izvērsās plašas diskusijas. Pati 

ideja ir pietiekami sena, jo tās pirmsākumi saistāmi ar Apvienotās Karalistes bijušā 

premjerministra Vinstona Čērčila (Winston Churchill) ideju 1950. gadā par Eiropas armijas 

izveidi. 2010. gadā to aktualizēja Vācijas ārlietu ministrs Gvido Vestervelle (Gvido 

Vestervelle).265 Tā frustrēja arī pēc 2014. gada un 2016. gadā, atbalstu tai izteica Višegradas 

grupas valstis (Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija) un Vācija.266 

ES ir vērsta uz stratēģiskās kultūras izveidi, kas pakāpeniski ir notikusi. Pēc Globālās 

stratēģijas pirmā īstenošanas gada no ES Augstās pārstāves Frederikas Mogerīnī (Federica 

Mogherini) secināms, ka stratēģijas īstenošana ir notikusi ar drošību un aizsardzību kā prioritāti, 

sasniedzot daudz vairāk nekā pēdējo desmit gadu laikā.267 Mainot pieeju konfliktiem un krīzēm, 
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krīžu pārvaldībai plašāka uzmanība tikusi fokusēta uz jauno karadarbību, humanitāro krīžu un 

bēgļu krīžu novēršanu.268 Pārskatā tiek vērsta uzmanība, ka Eiropas drošības un aizsardzības 

savienības pamati ir ātri un stabili būvēti, kā arī tiek uzskaitīts paveiktais, īpaši uzsverot 

Koordinēto aizsardzības gada pārskatu, PESCO un ātrās reaģēšanas spēkus.269 Pirmajā gadā 

pēc ES Globālās stratēģija ieviešanas Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 

(Jean-Claude Junker) kā vienu no prioritātēm izvirzīja Drošības un aizsardzības savienības 

izveidi.270 Eiropas aizsardzības jautājumus pastiprināja Francijas prezidents Emanuels Makrons 

(Emmanuel Macron) ar EI2.271 

Arī Globālās stratēģijas īstenošanas pārskatā par diviem272 gadiem un trim273 gadiem 

iezīmēts paveiktais PESCO, Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības programma, EAF un 

kā stratēģisks virziens tiek pausta militārā mobilitāte. 2018. gadā impulss Eiropas aizsardzības 

spēju izveidei tika dots arī no Vācijas kancleres Angelas Merkeles (Angela Merkel), uzrunājot 

Eiropas Parlamentu ar vīziju izveidot reālu Eiropas armiju paralēli NATO.274 Papildus jāmin, 

ka 2018. gadā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju par ES un NATO attiecībām tika pastiprināta 

ES un NATO sadarbība dažādās jomās, tostarp ar mērķi vērsties pret hibrīddraudiem.275 

2018. gadā tika parakstīts arī nodomu protokols par EI2.276 To parakstīja Beļģija, Dānija, 

Francija, Igaunija, Lielbritānija, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija. 

Jāatzīmē, ka 2020. gadā KDAP ietekmēja Covid-19 pandēmija. Tā atklāja iespējamo 

bioloģisko postījumu seku iespējamo apmēru, ES dalībvalstu infrastruktūras un piegāžu ķēžu 

ievainojamību, kā arī ierobežoto ES kompetenci koordinācijā un ES dalībvalstu atbalstā 
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sabiedrības veselības ārkārtas situācijas pārvarēšanā.277 Dažādi PESCO projekti medicīnas 

jomā apliecina, ka sabiedrības noturības aspekts šādas krīzes gadījumā ir būtisks. ES var attīstīt 

tās militārās vadības un kontroles centra izveidi šādu krīžu pārvarēšanai, tādējādi atbalstot 

civilās aizsardzības mehānismus.278 KDAP ir viens no veidiem, kā kopīgiem spēkiem pārvarēt 

šāda vai līdzīga veida krīzes. Lielākā Covid-19 krīzes ietekme notika ES militāro misiju un 

operāciju jomā, kas tiks apskatīta atsevišķi, vērtējo KDAP praktisko spēju elementus. 

No minētajiem aspektiem un analizētajām stratēģijām izriet pakāpeniskas izmaiņas 

domāšanā par KDAP un ES drošību un aizsardzību. Vienlaikus minētais parādās arī spēju 

elementu attīstībā. KDAP attīstību ietekmē arī konteksts, ko veido vadošās ES dalībvalstis. 

Minēto veicinājusi gan Krievijas agresija Ukrainā 2014. gadā, gan Apvienotās Karalistes 

izstāšanās procedūra no ES. Sākotnēji nozīmīgākie ES spēju elementi bija ES militārās misijas 

un operācijas, kā arī ES kaujas grupas, bet vēlākā periodā tie ir papildināti ar PESCO un EAF. 

Papildus frustrācija ir notikusi par virkni citu jautājumu. 

Ir notikušas izmaiņas drošības un aizsardzības politikas transformācijā. Pakāpeniski 

mainās arī KDAP stratēģiskā kultūra. Mainās ietvars, kurā no teorētiskā aspekta jādarbojas 

atbilstoši arī ES dalībvalstu amatpersonām institucionālajā ietvarā. Tādējādi tiek ietekmēta arī 

institucionālās domāšanas veidne. Paustās nostādnes ir pamats redzējumam par nākotnes 

apdraudējumu un rīcību tam, kādai ir jābūt Eiropai, prognozējot potenciālos apdraudējuma 

veidus. Apdraudējuma jomas ir mainījušās kopš pirmās Eiropas Drošības stratēģijas. 

Pakāpeniska attīstība ir veicinājusi arī KDAP juridiskā pamata, procedūru un institūciju loka 

paplašināšanos. Ja sākotnēji netika likts uzsvars uz ārējo apdraudējumu, tad šis uzsvars ir 

mainījies. KDAP ir īpaša loma ES vērtību (cieņa pret cilvēku, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, 

tiesiskums un cilvēktiesības) aizsardzībai. Tas iespējams, ES kļūstot uzticamākai, 

reaģētspējīgākai un vienotākai. Bez politiskajām nostādnēm nozīmīgs ir drošības un 

aizsardzības politikas juridiskais un institucionālais ietvars, kā arī procedūru aspekts. Tā ir daļa 

no KDAP ietvara, kas ietekmē institucionālo domāšanas veidni un vienlaikus veido arī ietvaru, 

kurā jādarbojas ES dalībvalstu institūciju aktoriem. Juridiskais ietvars atspoguļo arī noteiktu 

attīstības ciklu un izmaiņas, kurā jārīkojas atbilstīgi. Tas arī izriet no socioloģiskā 

institucionālisma atbilstības loģikas. Ietekme ir bijusi arī spēju elementu secīgai attīstībai un 

paplašināšanai. Latvijas gadījuma analīzei jāapskata plašāk minētie aspekti, kā arī būtiska loma 

ir minētajam kontekstam par ES aizsardzības spēju attīstību. 
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2.2. Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas satvars: 

juridiskais pamats, procedūras un institucionālie aspekti 

 

KĀDP un KDAP juridiskais pamats ir 1992. gada Māstrihtas līgums (Līgums par 

Eiropas Savienību), kas stājās spēkā 1993. gadā. Tas ir pamats pašreizējai sadarbībai drošības 

un aizsardzības jomā. Nozīmīgi grozījumi Māstrihtas līgumā veikti ar 1997. gadā parakstīto 

Amsterdamas līgumu, kas stājās spēkā 1999. gadā, un 2007. gadā parakstīto Lisabonas līgumu, 

kas stājās spēkā 2009. gada nogalē. Lisabonas līgums, ar ko tika grozīts ne tikai Māstrihtas 

līgums, bet arī Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, šobrīd ir noslēdzošais ES darbību 

regulējošais pamatdokuments. Tie satur gan juridiskos, gan procedūru aspektus. Lisabonas 

līguma saturu ietekmēja 2004. gadā parakstītais Līgums par Konstitūciju Eiropai, kurš netika 

ratificēts. ES dalībvalstis, pievienojoties KDAP, uzņēmās noteiktas saistības, kuras ietvertas 

gan stratēģijās, gan izriet no normatīvā, procedūru un institucionālā ietvara. Tā ir vērtējama kā 

ārējās ietekmes uz institucionālo domāšanas veidni daļa. ES institucionālo sistēmu drošības un 

aizsardzības jomā veido ES darbību nodrošinošās iestādes un citas ar 2000. gada Nicas Padomes 

lēmumu izveidotās pastāvīgās militārās un politiskās struktūras. Šī darba autors pievērsīsies 

plašāk minēto virzienu analīzei. 

 

2.2.1. Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas  

domāšanas juridiskais pamats un procedūras 

 

Māstrihtas līgumā ir veltīta atsevišķa nodaļa KDAP. Tas ir plašs noteikumu lauks, kas 

regulē KDAP. Māstrihtas līguma 42. pantā ietverts KDAP juridiskais pamats un būtība, paustas 

kompetences robežas, atšķirot kopējo aizsardzības politiku no kopējās aizsardzības.279 KDAP 

ietver pakāpenisku ES aizsardzības politikas izstrādi. H. Blanke secina, ka minētajā normā 

ietvertā tautoloģija ir ierobežota, kā arī ES aizsardzības politika tiek definēta kā process, kas ir 

uzsākts un turpina progresēt.280 Tas redzams no iepriekš analizētās ES drošības un aizsardzības 

politikas domāšanas transformācijas. 

Ideja par kopējo aizsardzības politiku ietver jautājumu par militāro drošību. Tādā 

gadījumā kopējās aizsardzības politikas izstrādes procesā tiktu izveidota kopēja aizsardzība, 

par kuru vienprātīgi lemtu Eiropadome, lēmums pēc Eiropadomes ieteikuma būtu jāpieņem arī 

                                                           
279  Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. 07.06.2016. 
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dalībvalstīs, balstoties uz to konstitucionālajām prasībām.281 Dalībvalstu pieņemtajam 

lēmumam ir rekomendējošs, nevis obligāts, raksturs. Lai izveidotu vienotu aizsardzības 

politiku, noslēdzošā fāze būtu kopēja aizsardzība, kas nebūtu pilnībā ES kompetencē, jo ES 

respektē dalībvalstu funkcijas, nodrošinot teritoriālo integritāti un aizsargājot to drošību – tā ir 

katras dalībvalsts atbildībā.282 

Norma par kopējo drošību un kopējo pašaizsardzību ir formāla norma, jo Māstrihtas 

līguma 42. panta septītajā daļā ir ietverta savstarpējās aizsardzības klauzula, bet kopēja 

aizsardzība nav vēl sasniegta. Ar savstarpējās aizsardzības klauzulas ieviešanu kopējās 

aizsardzības izveide virzītos tālāk par alianses izveidi pašaizsardzībai, jo kopēja aizsardzības 

politika tiktu organizēta starpvaldību līmenī, kā rezultātā atšķirība starp kopēju aizsardzības 

politiku un kopēju aizsardzību ir jautājumā par suverenitātes nodošanu militārās drošības 

jomā.283 Neskatoties uz nelielu tekstuālu atšķirību Māstrihtas līguma preambulā un 24. panta 

pirmajā daļā, attiecīgi nosakot, ka kopējā aizsardzības politika  

“varētu pāraugt kopīgā aizsardzībā” vai “varētu sekot kopējas aizsardzības izveide”, normas 

būtība ir identiska.284 Līdzīgs formulējums ir ietverts arī Māstrihtas līguma 42. panta otrajā daļā. 

Mērķis šādam regulējumam ir sasniegt kopēju aizsardzību. 

Māstrihtas līgumā ietvertās savstarpējās aizsardzības klauzulas nozīmīgums ir pieaudzis 

kopš valsts agresijas formas jaunās paaudzes (asimetriskas) karadarbības veidā izpausmes 

2014. gadā. Bruņots uzbrukums kā valstu noziedzīgās darbības kvalificējošā pazīme (neatkarīgi 

no izpausmes formas) ir definējams, balstoties uz agresijas skaidrojumu, kas tika norādīts jau 

1974. gada 14. decembra ANO rezolūcijā Nr. A/RES/29/3314.285 Ar Māstrihtas līguma 

regulējumu tiek uzsvērta bruņota agresija,286 savukārt 1949. gada 4. aprīļa Ziemeļatlantijas 

                                                           
281 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. 07.06.2016. 

Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis. 59. sējums (C 202). Eiropas Savienības publikāciju birojs, 38. 
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282  Ibid., 18. 
283  Blanke, H. et al. 2013. The Treaty on European Union (TEU): A Commentary. H. Blanke and S. Mangiameli, 

ed. Springer: Berlin, 1213–1214. 
284  Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. 07.06.2016. 

Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis. 59. sējums (C 202). Eiropas Savienības publikāciju birojs, 16. un 30. 
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285  Bodnieks, V. 2018. Dubultās aizsardzības garantiju aspekti Latvijas aizsardzības politikas veidotājiem. Rīga 

Stradiņš University. Socrates. 3 (12), 22. https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/1004/1/18-

393_Socrates-12_2018_03-Bodnieks_018-026_.pdf 
286  Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas. 07.06.2016. 

Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis. 59. sējums (C 202). Eiropas Savienības publikāciju birojs, 39. 
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līguma 5. pantā,287 ANO statūtu 51. punktā288 un 1948. gada Briseles līguma 4. pantā289 tiek 

norādīts bruņots uzbrukums. H. Blankes skatījumā, atbilstoši starptautiskajām publiskajām 

tiesībām bruņota agresija ietver tādas militāras aktivitātes kā ostu vai piekrastes blokāde, valsts 

atļauja tās teritorijas izmantošanai agresijas akta veikšanai, kas nekvalificējas, kā bruņots 

uzbrukums.290 Ar esošo regulējumu KDAP ietvarā esošajām ES dalībvalstīm ir iestrādāts 

pamats kopīgai rīcībai, lai pārvarētu dažāda spektra apdraudējumu ES. 

Draudiem, kuri iespējami no nevalstiskiem aktoriem (starptautiskais terorisms utt.), 

paredzēta solidaritātes klauzula. Ar Lisabonas līgumu tā tika ietverta Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 222. pantā un ir lex specialis, jo tā tika paredzēta kā pretstats jaunajiem 

draudiem, kuru apkarošanai ir nepieciešami militārie, policijas un citi līdzekļi.291 Šādā aspektā 

jebkurš nevalstiska aktora bruņots uzbrukums var tikt interpretēts kā minētā panta pārkāpums, 

nevis Māstrihtas līguma 42. panta septītās daļas pārkāpums.292 Tādējādi tas ir papildu 

mehānisms draudu pārvarēšanai. Kopējas aizsardzības izveidei būtu jāgroza līgums, ES 

dalībvalstīm par to vienojoties, tādējādi savstarpējās palīdzības klauzula, nepastāvot faktiskai 

aizsardzības savienībai, praksē var nerealizēties un tai ir tikai simboliska funkcija, atgādinot par 

ES dalībvalstu iespējām un KDAP ietvertajām ambīcijām. Viens no aktuālajiem nosacījumiem 

par KDAP un tās ietekmi uz dalībvalstu drošības un aizsardzības politiku ietverts Māstrihtas 

līguma 42. panta otrajā un septītajā daļā. Tas noteic, ka ES ir jāievēro dalībvalstu intereses, 

realizējot kopīgu aizsardzību NATO ietvaros, kā arī to, ka pienākums sniegt atbalstu citām 

dalībvalstīm bruņotas agresijas gadījumā neskar drošības un aizsardzības politikas īpašās 

iezīmes.293 

Militārajos un aizsardzības jautājumos Eiropadome un Padome lēmumus pieņem 

vienprātīgi,294 bet tajā pašā laikā Vācijas Konstitucionālā tiesa par vienbalsības principu 

2009. gadā secināja, ka pat tad, ja soļi pretī kopējai aizsardzībai tiktu veikti, nevienai no ES 

                                                           
287  Ziemeļatlantijas līgums. 04.04.1949. https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/pamatdokumenti-

un-parskati/ziemelatlantijas-ligums 
288  Apvienoto Nāciju Organizācijas statūti. 26.06.1945. https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/starptautiskas-

organizacijas/latvija-apvienoto-naciju-organizacija/apvienoto-naciju-organizacijas-statuti 
289  Treaty of Brussles. 17.03.1948. https://www.cvce.eu/en/obj/the_brussels_treaty_17_march_1948-en-

3467de5e-9802-4b65-8076-778bc7d164d3.html 
290  Blanke, H. et al. 2013. The Treaty on European Union (TEU): A Commentary. H. Blanke and S. Mangiameli, 
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dalībvalstīm nebūtu pienākums piedalīties ES militārajās operācijās pretēji to gribai.295 Tas ir 

jautājums par jau minēto katras KDAP ietilpstošās ES dalībvalsts īpašajām iezīmēm. No 

Māstrihtas līguma izriet, ka ES dalībvalstis ar tām esošajām militārajām iespējām atbalsta 

KDAP īstenošanu.296 Galvenokārt ES operacionālās spējas ir vērstas uz civilo un militāro misiju 

īstenošanu. Tas ir plašs uzdevumu spektrs. Tie ir tā sauktie Petersbergas uzdevumi, kuri ietver 

kopējas atbruņošanas operācijas, humanitāros un glābšanas uzdevumus, militārās konsultēšanas 

un palīdzības uzdevumus, konfliktu novēršanas un miera uzturēšanas uzdevumus, kaujas 

uzdevumus krīzes pārvarēšanai, miera atjaunošanu un stabilizāciju pēc konflikta novēršanas.297 

Petersbergas uzdevumi Māstrihtas līgumā tika iekļauti ar Amsterdamas līgumu. Tos šaurākā 

apjomā (humanitārās palīdzības un glābšanas uzdevumi, miera uzturēšanas uzdevumi, kaujas 

vienību uzdevumi krīzes pārvarēšanai, ieskaitot miera veidošanu) veica Rietumeiropas 

Savienība (tika iekļauta ES ietvarā). Sākotnēji tie tika iekļauti Amsterdamas līgumā, kā arī 

definēti 1992. gada Rietumeiropas Savienības Petersbergas deklarācijā.298 Petersbergas 

uzdevumi tika paplašināti ar Lisabonas līgumu. Jāuzsver, ka Māstrihtas līguma normas 

nenosaka noteiktu teritoriju, kur šādi uzdevumi būtu realizējami, taču no 42. panta pirmās daļas 

izriet, ka civilie un militārie līdzekļi izmantojami misijās ārpus ES. Īstenojot militārās misijas, 

piemērojami starptautisko humanitāro tiesību noteikumi, ievērojot jus in bello un jus ad bellum. 

H. Blankes skatījumā Petersbergas uzdevumiem ir jābūt pamatotiem ar konkrētu mērķu 

sasniegšanu, kas ietverti KĀDP un līdz ar to arī KDAP.299 Tie ir mērķi un principi, uz kuru 

pamata KĀDP un KDAP tiek realizēta. ES starptautiskās darbības pamatā ir vairāki principi: 

demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzība un 

solidaritāte, ANO statūtu un starptautisko tiesību ievērošana.300 No visiem mērķiem, kas ir 

ietverti Māstrihtas līgumā drošības un aizsardzības jomā, nozīmīgākais ir miera saglabāšana, 

konfliktu novēršana un starptautiskās drošības stiprināšana.301 Mērķis nodrošināt ES drošību 

izriet arī no līguma preambulas.302 Petersbergas uzdevumi ir minēto mērķu operacionālā 
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dimensija, īpaši valsts drošība paliek vienīgi katras dalībvalsts atbildībā.303 ES dalībvalstu 

līdzdalībai ES īstenotajās misijās lēmumam Padomē jābūt pieņemtam vienprātīgi, šādu 

priekšlikumu par līdzdalību izvirza ES Augstais pārstāvis vai to ierosina kāda no ES 

dalībvalstīm.304 ES uzdevumu izpildi ar Padomes lēmumu var uzticēt ES dalībvalstu grupai, 

kurām ir vēlme un atbilstošās spējas.305 ES kopskaitā ir īstenojusi plašu spektru militāro misiju 

un operāciju, kas ir redzamākā ES spēju izpausme. Analizējot procedurālos jautājumus, svarīga 

loma KDAP ietvaros pieņemtajos lēmumos ir atvēlēta ES Augstajam pārstāvim. ES Augstā 

pārstāvja pilnvaras tika ieviestas ar Amsterdamas līgumu.306 

Kā atsevišķs aspekts KDAP ietvarā ir jautājums par tās finansēšanu. KĀDP un KDAP 

finansēšanas kārtība noteikta Māstrihtas līguma 41. pantā, turklāt Eiropas Parlaments ir tā 

institūcija, kura uzrauga KDAP budžetu.307 Izdevumus, kas rodas no darbības militārās vai 

aizsardzības jomā, nesedz no ES budžeta. Tos sedz ES dalībvalstis atkarībā no to nacionālā 

kopprodukta lieluma, izņemot, ja ir Padomes pieņemta atsevišķa kārtība. Kopējo izmaksu 

finansējumu ES militārajām operācijām pārvaldīšanai 2004. gadā ES Padome izveidoja Atēnu 

mehānismu. Tajā nepiedalās Dānija, jo tā nav iesaistījusies KDAP. Atēnu mehānisms ir ticis 

vairākkārt pārskatīts. Pašreiz tā juridiskais pamats ir Padomes 2015. gada lēmums KĀDP 

2015/528. Atēnu mehānisms ir bezpeļņas mehānisms, bet tam ir rīcībspēja, lai atvērtu bankas 

kontu, iegādātos, turētu vai pārdotu īpašumu, slēgtu līgumus un administratīvas vienošanās un 

piedalītos tiesvedībā.308 Tas ietver izmaksas, kad tās ir radušās, ar operācijas sagatavošanos un 

norisi, izmaksas par konkrētas operācijas norisi (piemēram, transports, spēku izmitināšana 

(lemj Padome)), operācijas komandiera pieprasītās izmaksas (piemēram, izmitināšana, spējas 

operācijas norises vietā (atmīnēšana, ieroču glabāšana utt.)), ar operācijas pabeigšanu saistītās 

izmaksas.309 Tā ietvaros svarīgākās izmaksas ir saistītas ar štāba izveidi, drošības 

nodrošināšanu, administrāciju, infrastruktūru, medicīnu, informācijas ieguvi (satelīta attēli utt.). 
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Bez jau minētā Lisabonas līgums ietver arī PESCO tiesisko pamatu. Tas ir viens no 

mehānismiem, lai īstenotu diferencētas integrācijas vai elastīguma principu. Normas par 

PESCO ir pārņemtas no neratificētā Līguma par Konstitūciju Eiropai. Jautājumi par PESCO 

tika ietverti Līguma par Konstitūciju Eiropai I-41. panta 6. punktā, III-312 pantā un 

23. protokolā. H. Blanke norāda, ka plašāku integrācijas iespēju aizsardzības politikas ietvaros 

veicināja Vācija un Francija, kas tika atspoguļots Līgumā par Konstitūciju Eiropai.310 H. Blanke 

PESCO dēvē par “Eirozonas aizsardzību”,311 savukārt Žans Piris (Jean C. Piris) to sauc par 

“Šengenas aizsardzību”.312 Noteikumi par PESCO ir sadalīti nosacītās trijās daļās. Māstrihtas 

līguma 42. pants nosaka PESCO pamatu, nedefinējot specifiskas juridiskas saistības, 46. pantā 

noteikti specifiski noteikumi par lēmumu pieņemšanu, nodibināšanu, pievienošanos, darbības 

apturēšanu un izstāšanos, savukārt 10. protokolā ir izklāstīti būtiskākie nosacījumi. 

Tieši tām ES dalībvalstīm, kuru militārās spējas atbilst augstākiem kritērijiem un kuras 

vieno stingras saistības vienai pret otru sarežģītu uzdevumu izpildei, ir iespēja nodibināt 

PESCO.313 Atšķirība no juridiskā aspekta ir, ka Līgumā par Konstitūciju Eiropai noteikts: to 

var veikt valstis, kas uzņēmušās vairāk saistību, bet jaunais regulējums paredz, ka to veic 

valstis, kuras ir uzņēmušās ciešākas saistības. PESCO sadarbības mehānisms Itālijas 

prezidentūras laikā 2003. gadā tika nosaukts nevis par strukturētu sadarbību, bet gan par 

pastāvīgu strukturētu sadarbību.314 Izstrādājot minēto regulējumu, nenotika plašas diskusijas un 

debates, bet tika noteiktas juridiskās saistības. 

Ir jāiestājas vairākiem nosacījumiem, lai ES dalībvalstis par nodomu piedalīties PESCO 

paziņotu Padomei un ES Augstajam pārstāvim. Tām ir jāvēlas iesaistīties PESCO, jāatbilst 

nepieciešamajiem kritērijiem, kā arī jāievēro saistības attiecībā uz militārajām spējām.315 

Saņemot ES dalībvalstu nodomu, Padomei ir dots trīs mēnešu termiņš lēmuma pieņemšanai. 

Tas jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Tiek uzsākta PESCO un izveidots iesaistīto valstu 

saraksts. Minētās normas vārdiskā izpausme uzvedina, ka Padome nevar pieņemt lēmumu par 

atteikšanos uzsākt PESCO, bet tai ir dots termiņš izvērtēt, vai PESCO ierosinātājvalstis atbilst 

nepieciešamajiem kritērijiem. Pēc PESCO izveidošanas tajā var iesaistīties jebkura dalībvalsts, 
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par to informējot Padomi un ES Augsto pārstāvi. Specifiski, ka, pieņemot lēmumu ar kvalificētu 

balsu vairākumu pēc apspriešanās ar ES Augsto pārstāvi, balsojumā jāpiedalās tikai to valstu 

pārstāvjiem, kuras piedalās sadarbībā.316 

H. Blanke norāda, ka līdzdalība PESCO ir atvērta tikai ES dalībvalstīm, tā nav 

nodrošināta trešajām valstīm, bet trešās valstis var iesaistīties atsevišķos PESCO projektos.317 

Izstāšanās no PESCO ir iespējama divos veidos – ja iesaistītā ES dalībvalsts vairs neatbilst 

kritērijiem un nespēj pildīt uzņemtās saistības vai tās vēlas izstāties. Pirmajā gadījumā Padome 

pieņem lēmumu, apturot attiecīgās dalībvalsts darbību, savukārt otrajā gadījumā Padome 

pieņem zināšanai, ka attiecīgā dalībvalsts pārtrauc darbību. Konsultēšanās ar ES Augsto 

pārstāvi vairs nav noteikta. 

Māstrihtas līguma 10. protokols sākas ar preambulu, kurai nav tiešu juridisku seku, bet 

tā ir nozīmīga protokola satura interpretācijai. Preambulā kā viens no atgādinājumiem ir minēta 

dalībvalstu pieaugošā konverģence. PESCO ir kā atbilde uz minēto izaicinājumu divos līmeņos: 

tās mērķis ir palielināt konverģenci operacionālo resursu izveidē, ko sasniedzot pieaugtu 

konverģence operacionālajā darbībā. Kopumā 10. protokola preambulā uzskaitīti nosacījumi, 

kas izriet no citiem Māstrihtas līguma pantiem par KDAP. Protokols noteic vairākus 

nosacījumus iesaistei PESCO. Tā ir apņemšanās sākt intensīvāk attīstīt aizsardzības spējas, 

attīstot nacionālo ieguldījumu un, ja nepieciešams, ar līdzdalību daudznacionālajos spēkos, 

ekipējuma programmās, aizsardzības spēju aizsardzības, pētniecības un EAA darbībā; kā arī 

spēja nodrošināt sagatavotas kaujas vienības taktiskā līmenī ar atbalsta elementiem, kuras var 

būt gatavas piecu līdz 30 dienu laikā uzsākt misiju ar uzturēšanos operāciju rajonā 30 dienas, 

pagarinot līdz 120 dienām.318 Nosakot pienākumu – nodrošināt noteikto ES kaujas grupas 

konceptu, tiek sniegts plašāks skaidrojums par nosacījumu ES dalībvalstu militāro spēju 

atbilstībai augstākiem kritērijiem. Ja ņem vērā, ka līguma tekstā uzsvērta pakāpeniska 

aizsardzības politikas izstrāde un kopējas aizsardzības izveide, tad 10. protokolā ir parādīts 

nosacīts ceļš, kā virzīties uz izvirzītajiem mērķiem. 

ES dalībvalstīm iesaistei PESCO ir noteikti minimālie kritēriji. Sadarbojoties PESCO, 

tām jāsasniedz izvirzītie mērķi investīciju izdevumos aizsardzības ekipējuma jomā (tie būtu 

regulāri jāpārskata), tām savstarpēji jātuvina aizsardzības līdzekļi, kas jāveic, saskaņojot 
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militāro vajadzību noteikšanu, apvienojot un specializējot aizsardzības līdzekļus un spējas, tām 

jāveicina sadarbība mācību un nodrošinājuma jomā.319 PESCO iesaistītajām ES dalībvalstīm 

jādarbojas EAA ar mērķi attīstīt kopīgās vai Eiropas ekipējuma programmas, sadarbojoties 

jānovērš “Spēju attīstības mehānismu” konstatētie trūkumi, jāveic pasākumi spēju pieejamības, 

savietojamības, elastīguma un gatavības palielināšanai, nosakot kopējus mērķus spēku iesaistei 

(būtiskas ir KDAP ietvaros realizētajām misijām).320 Faktiski PESCO iesaistītajām ES 

dalībvalstīm ir jābūt gatavām iesaistīties ES misijās, veidot nepieciešamo loģistiku, atbalstot 

karavīrus operāciju rajonā, jāgatavo bruņotie spēki, lai tie spētu gan darboties kopā, gan risināt 

dažāda veida operacionālos uzdevumus. ES ir izveidota institūciju sistēma, kura paredzēta ES 

mērķu sasniegšanai un ES dalībvalstu interesēm, nodrošinot un pilnveidojot kopējās politikas 

efektivitāti un nepārtrauktību. 

 

2.2.2. Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas 

institucionālie aspekti 

 

Viena no ES galvenajām iezīmēm un izaicinājumiem ir tieši institūciju kompleksais 

tīklojums, kas ļauj attiecīgi funkcionēt un ietekmēt ES dalībvalstis. Tādējādi nepieciešams 

plašāk apskatīt ES institucionālo tīklojumu, kas skar arī procedūru aspektus. Atbilstoši 

S. Balmēram, jaunajā institucionālismā tiek aicināts pētīt mikro institucionālo 

(organizacionālo) ietvaru, kas ļauj fokusēties uz rutīnu un normām institūcijās, tamdēļ procesi, 

kuri notiek institūcijās, un citas institūciju iezīmes palīdz izskaidrot politikas iznākumu.321 

Martins Burčs (Martin Burch) un Ians Holideis (Ian Holliday) akcentē, ka ar institūciju rīcību 

noteiktie politikas veidotāji var būt privileģētā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem, jo tie definē un 

nosaka varas sadales veidus un potenciālu.322 

No ES darbību nodrošinošajām iestādēm nozīmīgākās KDAP ir Eiropas Parlaments, 

Eiropadome, Padome un Komisija. Svarīga loma ir arī ES Augstajam pārstāvim, EAA un citām 

ar 2000. gada Nicas Padomes lēmumu izveidotajām pastāvīgajām militārajām un politiskajām 

struktūrām. Ar Lisabonas līgumu tika ielikti pamati Eiropas Parlamenta darbībai ar 

paplašinātām funkcijām. Šajā aspektā Andreas Štābs (Andreas Staab) skaidro, ka novājinātās 

Eiropas Parlamenta pilnvaras pirms Lisabonas līguma bija liecība par labi aizsargātu ES 
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dalībvalstu suverenitāti, kuras bažījās, ka spēcīgs pārnacionāls parlaments varētu apdraudēt 

Padomes un Eiropadomes ietekmi.323 Eiropas Parlamenta kompetencē kopā ar Komisiju ietilpst 

likumdošanas un budžeta pieņemšana, kā arī Eiropas Parlaments nodrošina politisko kontroli 

un padomdevēja funkcijas, un tas ievēlē Komisijas priekšsēdētāju.324 Eiropas Parlamenta 

kompetencē ietilpst pilnvaras pārbaudīt KDAP. Par KDAP būtiskākajiem aspektiem un 

pamatvirzieniem apspriedes ar Eiropas Parlamentu veic ES Augstais pārstāvis, kurš ir arī 

atbildīgs par Eiropas Parlamenta viedokļa ievērošanu.325 Eiropas Parlaments nevar pieprasīt, lai 

to KĀDP un KDAP jautājumos konsultē Eiropadome vai Padome, jo šādas ekskluzīvās tiesības 

ir tikai ES Augstajam pārstāvim. Eiropas Parlaments ir pilnvarots sniegt ieteikumus un iztaujāt 

gan ES Augsto pārstāvi, gan Padomi, kā arī organizēt debates par KĀDP un KDAP 

īstenošanu.326 Iepriekš minētais par Eiropas Parlamenta aicinājumiem pēc Eiropas Aizsardzības 

savienības izveides parāda domu un tendenci, kāda valda šīs struktūras ietvarā. Kopš 2012. gada 

gan ES dalībvalstu parlamenti, gan Eiropas Parlaments KĀDP apspriedei organizē divas 

parlamentārās konferences.327 Tajā pašā laikā ES dalībvalstu parlamentārās struktūrvienības, 

iesaistot ES Parlamentu, var organizēt konferences par ES jautājumiem, īpaši par KĀDP un 

KDAP.328 KĀDP un KDAP tiek definēta kā neatkarīga politikas joma, tādējādi formāli 

paplašinot Eiropas Parlamenta informācijas plašumu.329 Kopumā Eiropas Parlamenta iesaiste 

KDAP jautājumos ir minimāla. 

Eiropadome ir viena no ES vienotās vadošo iestāžu sistēmas, tās kompetencē ietilpst 

rosināt ES attīstību, nosakot tās virzienus un prioritātes. Līdz Lisabonas līgumam Eiropadome 

nebija iekļauta ES institūciju sarakstā. Saskaņā ar Ž. Pirisu, palielinot ES institūciju skaitu no 

piecām līdz septiņām, Eiropadomei un Eiropas Centrālajai Bankai ar Lisabonas līgumu tika 

piešķirts ES institūcijas statuss.330 Eiropadomes sanāksmēs jāpiedalās ES dalībvalstu valdību 

vadītājiem un Komisijas priekšsēdētājam, klātesot ES Augstajam pārstāvim. Lēmumus 

Eiropadome pieņem, vadoties no konsensusa principa. To pieņemšanā tā ir neatkarīga.  
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Ar Lisabonas līgumu Eiropadomei tika noteikta organizatoriskā saikne ar Komisiju. Tās 

priekšsēdētājs ir Eiropadomes loceklis bez balsstiesībām, savukārt ES Augstajam pārstāvim 

jāpiedalās debatēs.331 Būtiski, ka Eiropadome ir pilnvarota noteikt ES stratēģiskās intereses, 

KĀDP mērķus un pamatnostādnes, pieņemot lēmumus, arī aizsardzības jautājumos, kā arī tā 

lemj par ES aizsardzības politiku.332 Eiropadomes loma ES drošības un aizsardzības politikā 

izpaužas nozīmīgu lēmumu pieņemšanā par starptautisko drošību, terorisma apkarošanu, 

attiecībām ar Krieviju un Tuvo Austrumu valstīm, militāro spēju pilnveidošanu krīžu 

pārvarēšanai, 2003. gada Eiropas Drošības stratēģijas apstiprināšanā un PESCO jautājumā. 

Lēmumu pieņemšana KĀDP, tātad arī KDAP jautājumos, Eiropadomē notiek, balstoties uz 

vienprātības principu. 

ES Padome veido un koordinē politiku, pieņemot lēmumus ar kvalificētu balsu 

vairākumu, un to pārstāv viens pārstāvis no ES dalībvalstīm ministru līmenī.333 ES dalībvalstu 

kompetentie ministri Ministru padomē apspriež politikas jautājumus, pārstāvot savas valsts 

pozīciju. ES Augstais pārstāvis, īstenojot kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī drošības 

un aizsardzības politiku, ar ierosinājumiem līdzdarbojas, veicina un palīdz to īstenot, vadoties 

no ES Padomes piešķirtajām pilnvarām.334 Tieši ES Padome un ES Augstais pārstāvis ir 

atbildīgi par KĀDP, tātad arī KDAP principu ievērošanu. ES Padomes kompetencē ietilpst arī 

kopējās ārpolitikas un drošības politikas izstrādāšana, pamatojoties uz Eiropadomes virzieniem 

un nostādnēm.335 

ES Komisija ir galvenā izpildvaras institūcija, un tā ir likumdošanas iniciētāja, tā 

pārrauga tiesību normu ievērošanu un Līgumu izpildi. ES politiku pārvalda, sagatavo un īsteno 

Komisijas ģenerālsekretariāts, un Komisija nodrošina ES ārējo pārstāvību, kas neattiecas uz 

KĀDP un KDAP, kā arī Komisija ierosina gada un daudzgadu programmas.336 KĀDP un 

KDAP jomā vadošā loma ir ES Augstajam pārstāvim, kurš vienlaikus ir arī Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. Neskatoties uz to, Komisija ir tiesīga sniegt atbalstu ES Augstajam 

pārstāvim, kad tas iesniedz ES Padomei priekšlikumus par kopējo ārpolitiku un drošības 

politiku.337 ES Augstais pārstāvis pārstāv KĀDP, palīdz kopējās ārējās un drošības politikas 
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izstrādē, kā arī reprezentē ES dialogā ar trešajām personām un pauž ES viedokli.338 ES 

Augstajam pārstāvim palīdz ES Ārējās darbības dienests (turpmāk – ĀDD). Iepriekš skatītais 

aspekts par ES Komisijas jautājumu par Drošības un aizsardzības savienības izveidošanas 

izvirzīšanu starp prioritārajiem virzieniem liecina par nostāju, domāšanu un tendencēm 

nākotnei. 

Aizsardzības jomā būtiska loma ir EAA, kas ir ES Padomes pakļautībā un tika izveidota 

2004. gadā.339 EAA sniedz atbalstu ES dalībvalstīm, lai noteiktu sasniedzamos mērķus 

militārajās spējās, veic atbilstošu iepirkuma metožu pieņemšanu, sekmē operatīvo vajadzību 

saskaņošanu, militāro mērķu īstenošanai rosina daudzpusējos projektus militāro spēju jomā, 

atbalsta aizsardzības tehnoloģiju izpēti, plāno un koordinē vienotus pētījumus un tehnisku 

risinājumu izpēti atbilstoši nākotnes spējām un operacionālajām vajadzībām, nosaka un īsteno 

pasākumus aizsardzības nozares rūpnieciskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanai un militāro 

izdevumu efektivitātes uzlabošanai.340 EAA ir kļuvusi par Eiropas aizsardzības sadarbības 

centru ar ekspertu zināšanām un tīkliem, kas tai ļauj aptvert visu aizsardzības spēju spektru.341 

EAA pašreizējās dienas kārtības prioritātes ir PESCO, ES Ikgadējais koordinētas aizsardzības 

plānošanas pārskats (turpmāk – CARD), ES Spēju attīstības plāns un Priekšdarbi aizsardzības 

pētniecībai.342 

KDAP ietvaros aizsardzības politika ir katras ES dalībvalsts kompetence, bet bez 

institūcijām nevar tikt veidota un ietekmēta ES drošības un aizsardzības politika, kā arī katras 

ES dalībvalsts aizsardzības politika. Apskatītais ES pamata institūciju ietvars daļēji ievirza 

KDAP institucionālajā rāmējumā, bet bez jau minētajām institūcijām KDAP veido plašs 

pastāvīgo militāro un politisko institūciju ietvars. Atšķirībā no daudzām citām sarežģītām un 

dziļi iesakņotām institūcijām KDAP institūcijas pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījušās. Tās ir 

veicinājušas KDAP prezentēt kā ES dalībvalstu dažādo centienu apvienojumu, turklāt 

novērtējot institūcijas no socioloģiskā institucionālisma, institūcijas ar to dalībniekiem spēj 

noteikt politikas virzienus un izvēles.343
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KDAP institucionāli birokrātiskais aparāts ir plašs. Būtiskas izmaiņas tajā tika veiktas 

ar 2000. gadu, jo ar Nīcas Eiropadomi tika paplašināts ES drošības un aizsardzības politikas 

institūciju ietvars. Tika nolemts izveidot virkni pastāvīgu militāro un politisko struktūru: ES 

Politikas un drošības komiteju (turpmāk – PDK), ES Militāro komiteju (turpmāk – ESMK), 

Eiropas Savienības Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteju (turpmāk – CIVCOM), ES 

Politiski militāro jautājumu darba grupu (turpmāk – PMG), ES Militāro štābu, ES Operāciju 

centru (turpmāk – OC), ES Krīžu vadības un plānošanas direktorātu (turpmāk – KVPD), ES 

Civilās plānošanas un vadības centru (turpmāk – CPVC) un ES Izlūkošanas un situāciju centru 

(turpmāk – INTCEN).344 Bez norādītajām institūcijām jāmin ES Eiropas drošības un 

aizsardzības koledža (turpmāk – EDAK), ES Drošības izpētes institūts (turpmāk – ESDII) un 

ES Satelīta centrs. PDK veic starptautiskā stāvokļa uzraudzību KĀDP un KDAP jomā, tai 

jānosaka kopējā ārējā un drošības politika, jāsniedz Padomei atzinumi pēc savas, ES Augstā 

pārstāvja vai Padomes iniciatīvas.345 ES Augstā pārstāvja vadībā PDK veic krīžu pārvarēšanas 

pasākumu politisko kontroli un stratēģisko vadību.346 PDK var pieņemt lēmumus par attiecīgas 

krīzes pārvarēšanas pasākumu politisko kontroli un vadību.347 PDK sniedz norādījumus ESMK, 

CIVCOM un PMG, tās sastāvā ietilpst ES dalībvalstis pārstāvošie vēstnieki.348 

ESMK tika izveidota 2001. gadā, tā ir augstākā Padomē izveidotā militārā struktūra. 

ESMK sastāv no ES dalībvalstu bruņoto spēku komandieriem, tos pārstāv pastāvīgie militārie 

pārstāvji, tās priekšsēdētāju ieceļ ES Padome.349 ESMK nodrošina PDK ar padomiem, 

ieteikumiem un rekomendācijām militārajos jautājumos, tai jāvada ES militārie pasākumi, 

jāplāno militārās misijas un operācijas.350 ESMK ir forums ES dalībvalstu konsultācijām 

militārajā jomā un sadarbībai konfliktu novēršanā un krīžu pārvarēšanai. Ieteikumi no ESMK 

attiecas uz krīžu pārvarēšanas militārajiem aspektiem, kuri attiecināmi arī uz politisko kontroli 

un stratēģiskajiem virzieniem, risku novērtējumu, spēju izvērtēšanu, finansiālo aspektu 

izvērtēšanu operācijām un vingrinājumiem.351 Plašu analīzi par ESMK, balstoties uz 

socioloģisko institucionālismu, ir veikusi Maija Krosa (Maia Cross). Secināts, ka grupu 
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dinamika, kopīgās normas un izvērstie uzskati ESMK ietvaros vismaz daļēji veicina iespējamo 

uzskatu vienprātību (saskaņu), kā arī tiem ir zināma loma uzskatu vienprātības veidošanā, kas 

ļauj secināt, ka komiteju iekšējie procesi ir cieši saistīti ar to darbības stratēģiju rezultātu.352 

Tādējādi institucionālais ietvars lielākā vai mazākā mērā ietekmē arī domāšanu un domāšanas 

veidni. Tajā pašā laikā tas var vai nu veicināt, vai neveicināt uzticēšanos KDAP. 

Saskaņā ar bijušo NBS komandieri R. Graubi ESMK un ES institucionālajā ietvarā, 

militārā aspektā iespēja manevrēt bija mazāka, salīdzinot ar līdzvērtīgiem formātiem NATO 

struktūrā. Tas bija saistīts ar Latvijas pozīcijas saskaņotu paušanu, kur būtiska loma bija Ārlietu 

ministrijas (turpmāk – ĀM) vadlīnijām, jo AM un ĀM, paužot nacionālo viedokli, darbojās 

sinerģiski, veidojot vienotu valsts pozīciju.353 

2000. gadā tika izveidota CIVCOM. Tā sagatavo plānošanas dokumentus jaunām 

misijām un sniedz ziņojumus Pastāvīgo pārstāvju komitejai.354 Tajā ietilpst dalībvalstu 

pārstāvji. PMG jāsagatavo Padomes secinājumi un jāpārrauga to īstenošana un ieviešana, 

jāpiedalās un jāatbalsta horizontālās politikas izstrāde, to vada ES Augstā pārstāvja pārstāvis.355 

KVPD izveidoja 2009. gadā, tai jāplāno KDAP misijas un operācijas ar ES rīcības modeļu 

izstrādāšanu, uz kuriem ES Padome pieņem lēmumu starptautisko krīžu situācijā, balstoties uz 

četriem “w” (what to do, why, where and with whom), jāsagatavo stratēģiskie pārskati par 

esošajām KDAP misijām un operācijām, jāizstrādā KDAP sadarbība, jāatbalsta KDAP politika, 

koncepts, spējas, kā arī jāizstrādā vingrinājumi un apmācība.356 ES militārais štābs darbojas ES 

MK un ES Augstā pārstāvja vadībā. Tam jāsniedz visaptveroša ekspertīze militārajos 

jautājumos, jākoordinē militārie instrumenti ar uzsvaru uz militārajām operācijām un 

misijām,357 to izveidoja 2001. gadā.358 ES militārā štāba Padomes atbalsts militāro misiju un 

operāciju jautājumos (agrīnā brīdināšana, situācijas novērtējums, stratēģiskā plānošana, sakari 

un informācijas sistēmas koncepciju izstrāde, apmācība).359 Koordinējot ES ārējās darbības, 
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ĀDD ir atbildīgs gan par KĀDP, gan KDAP, un ES militārais štābs ir būtiska militārā 

sastāvdaļa, kura stiprina ES diplomātisko ietekmi, nodrošinot ES spējas rīkoties militāri.360 

Izmaiņas ES militāro štābu skāra 2017. gadā, jo Padome vienojās ES militārajā štābā izveidot 

Militārās plānošanas un īstenošanas centru (MPĪC), kura atbildībā ir militāro misiju bez izpildes 

pilnvarām operatīvā plānošana un īstenošana, strādājot PDK politiskajā kontrolē.361 Pārāk 

plašais KDAP birokrātisms nav veicinājis ES dalībvalstu uzticēšanos KDAP, vienlaikus no 

analizētā secināms, ka institucionālā paplašināšanās ir notikusi un KDAP ietilpstošajām valstīm 

ir jādarbojas noteiktajā ietvarā. 

ES OC pirmo reizi tika aktivizēts 2012. gadā ar mērķi atbalstīt KDAP misijas un 

operācijas Āfrikas ragā un plānotās KDAP civilās misijas, lai koordinētu civilo un militāro 

sinerģiju.362 ES OC pilnvaras tika pagarinātas līdz 2015. gadam,363 pēc tā sekoja mandāta 

pagarināšana līdz 2016. gada beigām, paplašinot ģeogrāfisko apgabalu.364 CPVC uzdevumos ir 

KDAP civilo misiju kontrole un uzraudzība, kas ietver gan policijas misijas, gan robežkontroles 

atbalsta misijas, gan drošības reformu misijas.365 INTCEN analītiskie materiāli ir balstīti uz ES 

dalībvalstu izlūkošanas un drošības institūciju sniegto informāciju operacionālajā līmenī, 

turklāt INTCEN darbojas ar stratēģisko analīzi un tā uzdevumos ietilpst izlūkdatu un agrīnās 

brīdināšanas datu sniegšana ES Augstajam pārstāvim un ĀDD, un citām ES lēmējinstitūcijām 

KĀDP un KDAP terorisma jautājumos.366 INTCEN līdz 2012. gadam tika saukts par ES 

Situāciju centru.367 

EDAK ir ES Augstā pārstāvja vadībā, un tā tika sākotnēji izveidota 2005. gadā, ko 

aizstāja Vienotā rīcība 2008. gadā, atceļot to ar Padomes lēmumu 2016. gadā.368 EDAK misija 

ir veikt un nodrošināt apmācību un izglītību KĀDP un KDAP jomā ar mērķi veidot un veicināt 
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izpratni, kā arī izplatīt paraugpraksi par KDAP un KĀDP.369 ESDII tika izveidots ar Padomes 

vienotu rīcību 2001. gadā, uzsākot darbību 2002. gadā, visus pamatlēmuma papildinājumus un 

izmaiņas par ESDII Padome konsolidēja 2014. gadā, atceļot 2001. gada lēmumu.370 ESDII ir 

jāveicina stratēģiskais skatījums par KĀDP un KDAP. Tas ietver konfliktu novēršanu un miera 

veidošanu, tās uzdevumos ietilpst saskarsmes ar akadēmiskajām aprindām veicināšana, uz 

politisku orientētas analīzes veikšana, informēšana, rezultātu izplatīšana, apspriede ar 

ekspertiem un ierēdņiem, apkopojot attiecīgus dokumentus.371 

ES Satelītu centrs tika dibināts 1992. gadā Rietumeiropas savienības ietvarā, iekļaujot 

to ES struktūrā 2002. gadā, tam jāsniedz atbalsts lēmumu pieņemšanā (ES dalībvalstīm, ES 

Ārējās darbības dienestam, Komisijai KĀDP un KDAP jomā, balstoties uz Zemes novērošanas 

satelītu datiem).372 A. Pabrika skatījumā ES bieži dibina dažādas institūcijas, galvenais ir attīstīt 

un guldīt kopīgā tendencē, nevis virzienos bez reāla pienesuma.373 Faktisko situāciju parāda 

prakse, cik daudz un kā dalībvalstis iesaistās un atbalsta konkrēto virzienu. ĀM amatpersonas 

skatījumā Latvija ir dažādās ES institūcijās, diskusijās par sadarbības virzieniem latvieši parasti 

diezgan skeptiski, ka tas mūs neinteresē.374 

KDAP īstenošanā būtiska loma ir ES Augstajam pārstāvim. ES Augstā pārstāvja 

uzdevumos ietilpst palīdzēt KĀDP un KDAP izstrādē, to īstenojot saskaņā ar Padomes 

piešķirtajām pilnvarām, jāpārstāv ES jomās un jautājumos par KĀDP un KDAP, jāpauž ES 

nostāja starptautiskās organizācijās un starptautiskās konferencēs.375 

ES drošības un aizsardzības stratēģijas transformācija, pārmaiņas domāšanā par KDAP 

attīstību, juridiskie un procedūru aspekti, kā arī izmaiņas institucionālajā ietvarā parāda KDAP 

sarežģīto dabu. Tā veido plašu noteikumu ietvaru, kurš no teorētiskā aspekta ir pamats 

atbilstošai rīcībai un nosaka rīcību institūcijas ietvaros. KDAP, pakāpeniski mainoties, tiek 

ietekmēta domāšana arī nacionālajā līmenī. KDAP ietvars ir komplicēts, tam ir arī praktiskā 

izpausme, kas ir redzamākā KDAP daļa. KDAP praktiskās izpausmes apskats ļaus objektīvi 
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izvērtēt Latvijas iesaisti KDAP praktiskajos spēju elementos un ir nozīmīga daļa, kas 

ietekmējusi AM institucionālās domāšanas veidni par KDAP. 

 

2.3. Eiropas Savienības aizsardzības spēju un reaģēšanas instrumentu  

attīstība un paplašināšanās 

 

Ideja par ES spēju rīkoties autonomi un būt neatkarīgu lēmumu pieņēmējai, balstoties 

uz militārajām spējām, tika ietverta 1998. gada Senmalo deklarācijā.376 Spēju elementu aspekts 

ir visās ES drošības stratēģijās, kā arī kopējā tendence, tostarp domāšanā, juridiskie aspekti par 

KDAP spēju elementiem izriet no iepriekšējā nodaļā apskatītā. Redzamākais ES militāro spēju 

izpausmes veids ir ES dalībvalstu līdzdalība militārajās misijās un operācijās, kuru formālais 

pamats tika paplašināts ar Lisabonas līgumu. Bez Petersbergas uzdevumiem un militāro misiju 

finansēšanas Atēnu mehānisma ne mazāk svarīgs jautājums ir par ES kaujas grupām un to 

nākotni, kā arī no 2017. gada plašāku attīstību guvusī PESCO, EAF un citi stratēģiskie KDAP 

ietvaros iniciētie virzieni nākotnei. Tādā veidā ir notikusi ES spēju paplašināšanās dažādos 

virzienos. Veicot šī aspekta apskati, iegūtie rezultāti kā daļa no pētījuma ļaus pārbaudīt 

izvirzītās hipotēzes. KDAP praktisko spēju elementu izpausme ir ES stratēģijās un juridiskā 

ietvara īstenošana. 

 

2.3.1. Eiropas Savienības aizsardzības spēju un reaģēšanas pamata instrumenti: 

Eiropas Savienības militārās misijas un operācijas, kā arī  

Eiropas Savienības kaujas grupas 

 

ES pirmā militārā operācija tika uzsākta 2003. gadā, pašlaik ES īsteno sešas militārās 

misijas (operācijas) un virkni civilo misiju.377 ES 2020. gadā īstenoja šādas militārās misijas un 

operācijas: ES militārā operācija Bosnijā un Hercegovinā (EUFOR Althea), ES militārā jūras 

operācija pie Somālijas krastiem (EU NAVFOR Atalanta (EU NAVFOR Somalia)), ES drošības 

spēku apmācības misija Somālijā (EUTM Somalia), ES bruņoto spēku apmācības misija Mali 

(EUTM Mali), ES militārā apmācības misija Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA), ES 

militārā operācija Vidusjūrā – noslēdzās 2020. gadā (EUNAVFOR Med Sophia), EUNAVFOR 

MED IRINI. ES ir  noslēgusi šādas militārās operācijas un misijas:  EUFOR Concordia/FYROM 

(miera uzturēšanas misija, kura bija arī pirmā ES starptautiskā operācija), EUFOR Chad/RCA 

(pārejas laika operācija), EUMAM RCA (padomdevējmisija), EUFOR Artemis (miera 

uzturēšanas misija), EUSEC RD Congo (atbalsta misija), EUFOR RD Congo (miera 
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uzturēšanas misija), EUFOR RCA (miera uzturēšanas misija). Visās aktīvajās ES operācijās tiek 

izmantots Atēnu finansēšanas mehānisms. 

Lai plašāk izprastu ES spējas un to īstenošanas virzienus caur iesaisti ES īstenotajās 

militārajās misijās un operācijās, nepieciešams sniegt ieskatu par 2020. gadā īstenotajām 

militārajām misijām un operācijām. ANO Drošības Padome 2004. gadā, atbalstot ES militārās 

operācijas EUFOR Althea Bosnijā un Hercegovinā uzsākšanu, izteica pilnvarojumu 

dalībvalstīm izveidot daudznacionālus stabilizēšanas spēkus (EUFOR), kas bija NATO 

stabilizēšanas un miera uzturēšanas misijas (SFOR) turpinājums.378 EUFOR Althea miera 

uzturēšanas operācija tiek balstīta uz “Berlīne plus” vienošanos kopumu, par to vienošanās tika 

panākta 2003. gadā.379 NATO un ES sadarbība krīžu risināšanā balstīta uz 2002. gadā 

parakstīto “NATO un Eiropas Savienības deklarāciju par Eiropas drošības un aizsardzības 

politiku”,380 bet “Berlīne plus” ir tās papildinājums. “Berlīne plus” vienošanās ir NATO un ES 

sadarbības formāts militāro krīžu noregulēšanā, nodrošinot ES pieeju NATO resursiem ES 

operāciju veikšanai, ietverot pieeju NATO operāciju vadības un plānošanas resursiem. 

2012. gadā tika mainīts EUFOR Althea operācijas fokuss uz spēju veidošanu un apmācību. 

Spēju veidošanas un apmācības programma tika veiksmīgi pabeigta 2018. gadā. ES fokuss bija 

uz valsts institūciju reformu un atbalstu valsts ekonomiskajā progresā. Operācijai PDK veica 

operācijas politisko un stratēģisko virzienu kontroli.381 EUFOR Althea ir trešā lielākā ES 

operācija,382 kā arī tā ir plašākā un vienlaikus visilgāk notiekošā ES militārā operācija.383 

EU NAVFOR Atalanta ir ES pretpirātisma militārā jūras operācija pie Somālijas. Tā 

uzsākta 2008. gadā, balstoties uz ES Padomes lēmumu.384 Tādējādi tika atbalstītas vairākas 

ANO Drošības padomes rezolūcijas ar mērķi aizsargāt Pasaules pārtikas programmas kuģus un 

neaizsargātos kuģus Somālijas piekrastē, novērst un apkarot pirātismu un bruņotas 

laupīšanas.385 Operācijas mandāts tika pagarināts līdz pat 2020. gada decembrim. Tā ir veikta 

ar augstu efektivitāti, jo uz 2011. gadu tika sagūstītas 736 personas un aizturēti 32 kuģi, bet jau 
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2016. gada oktobrī netika fiksēts neviens šāds gadījums.386 Operācijā tiek uzraudzīta Somālijas 

piekrastes zona, novērsts pirātisms vai bruņotas laupīšanas, tiek veikta sadarbība ar 

starptautiskajām organizācijām un reģiona valstīm, nodrošinot loģistikas atbalstu.387 Saskaņā 

ar M. Smitu tā ir pirmā KDAP ietvarā īstenojamā jūras operācija.388 Ar NAVFOR Atalanta ES 

sniedz atbalstu EUTM Somalia un ES civilajai misijai EU CAP. 

Militārās apmācības misija Somālijā (EUTM Somalia) tika uzsākta 2010. gadā. Tās 

mandāts tika pagarināts piecas reizes.389 Par šo misiju ES Padome lēmumu pieņēma,390 

atsaucoties uz ANO Drošības padomes 2009. gada rezolūciju.391 Tā tika uzsākta, lai sniegtu 

atbalstu Somālijas Pārejas laika federālajai valdībai un sekmētu valsts drošības sektora attīstību 

ar tās drošības spēku stiprināšanu, veicot specifisku militāro apmācību.392 Sākotnēji apmācība 

notika Ugandā, bet ar trešo mandātu, tajā iekļaujot stratēģisko konsultēšanu un monitoringu, 

tika noteikts, ka misijas štābs atradīsies Mogadišā. Misijas mandātu Padome pagarināja līdz 

2020. gada decembra beigām.393 

Par ES bruņoto spēku militārās apmācības misiju EUTM Mali Padome lēmumu pieņēma 

2013. gadā.394 ANO Drošības Padomes rezolūcijā izteiktas bažas par nestabilo situāciju Mali, 

tādēļ bija ātri jāreaģē stabilitātes saglabāšanai, panākot to ar palīdzību, zināšanām, apmācību 

un spēju veidošanu Mali armijai un drošības spēkiem.395 EUTM Mali misijā pirmie karavīri 

ieradās 2013. gada sākumā.396 Apmācība tiek veikta Mali armijas un gaisa spēku interesēs, tiek 

sniegts atbalsts konsultācijās par vadību, loģistiku, humānajām tiesībām utt.397 Kopā misijai ir 

četri mandāti. Ar trešo mandātu tika paplašināta atbildības teritorija līdz Nigēras upes dienvidu 
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krastam, nosakot decentralizētu apmācību militārajām vienībām un štābiem, ar ceturto mandātu 

tika sniegts atbalsts apmācībā ar padomdevējfunkcijām.398 

2015. gada sākumā ES pieņēma lēmumu par KDAP militāru padomdevēju misiju 

EUMAM RCA. Tā ilga līdz 2016. gada vidum, lai atbalstītu Centrālāfrikas Republikas Bruņotos 

spēkus (turpmāk – FACA) pārvaldīt esošo situāciju, izveidot spējas un kvalitāti (modernāki, 

efektīvāki un atbilstīgi FACA) ar darbību Bang (Bangui) reģionā.399 Tajā tika sniegts atbalsts 

aizsardzības sektora reformām, lai izveidotu modernus FACA, nodrošinot stratēģisko 

konsultāciju, apmācību gan FACA, gan FACA virsniekiem un instruktoriem.400 EUTM RCA ir 

daļa no ES integrētas iesaistes Āfrikā, turklāt tās ietvaros tiek stiprināta vietējā valdība.401 

ES militārā krīzes pārvarēšanas operācija Vidusjūrā (EUNAVFOR Med Sophia) ir ES 

jūras spēku operācija, tās mērķis ir novērst traģēdijas no cilvēku kontrabandas Vidusjūrā.402 Ar 

to ES stiprina tās klātbūtni jūrā un novērš migrantu plūsmas. EUNAVFOR MED operācijai ir 

gan politiskie, gan stratēģiskie, gan militārie mērķi, tos īstenojot secīgos trīs posmos: pirmais 

paredzēts, lai atklātu un novērstu migrācijas tīklus, kas sasniedzams, iegūstot informāciju un 

veicot patruļas jūrā; otrajā jāveic uzkāpšana uz aizdomīgiem kuģiem, tie jāpārmeklē, jāaiztur 

un jānovirza saskaņā ar noteikumiem; trešajā posmā jāveic visi nepieciešamie līdzekļi un 

pasākumi pret attiecīgajiem kuģiem.403 Ceturtais posms būtu spēku izvešana un operācijas 

noslēgšana.404 No 2016. gada tās ietvaros papildus jāveic Lībijas krasta apsardzes un jūras 

spēku apmācība, kā arī jāsniedz atbalsts ANO embargo īstenošanai Lībijas piekrastē.405 Pēc 

M. Smita, EUNAVFOR MED ir pirmā ES pret cilvēku tirdzniecību vērstā operācija.406 Tās 

turpinājums ir EUNAVFOR MED IRINI, par to politisko vienošanos Padomē panākot 

2020. gada sākumā.407 Mērķis ir atbalstīt ieroču embargo pret Lībiju Vidusjūras reģionā. Tās 
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ietvaros notiek nelegālās naftas produktu eksporta novērošana, sniegts atbalsts Lībijas krasta 

apsardzei, grauti cilvēku tirdzniecības modeļi.408 

Dž. Hovorts izceļ, ka ES misiju veikšana un to apjoms ir ļāvis ES attīstīties un 

mācīties.409 Tā ir gūto mācību un ieteikumu ņemšana vērā, lai efektivizētu misijas un operācijas. 

ES pakāpeniski attīstījusi šo spēju virzienu, tā ietekmējot ES dalībvalstu politiku un attieksmi 

pret ES kā drošības aktoru. P. Kautrakos secinājis, ka gadījumos, kad militāro misiju un 

operāciju ietvaros ES neizmanto NATO aktīvus, līdz šim izvēle par misiju galveno mītni tika 

veikta starp piecām iespējamām pilsētām (Nortvudu, Ulmi, Parīzi, Romu un Larisu), kuras 

piedāvājušas vadošās ES dalībvalstis: Itālija, Francija, Vācija un Grieķija.410 Atkarībā no 

misijai vai operācijai izvēlētās vietas štābam tiek izvēlēta vadošā valsts. Minētās valstis ir 

vadošās lēmumu pieņemšanā ar visaugstāko ietekmi, kas atbilst Dž. Hovorta secinātajam 

trešajam ES drošības politikas pamata kultūras modelim. 

ES kopumā nav iesaistījusies īpaši bīstamās militārajās operācijās un misijās, bet tā 

īsteno kompleksu, ilgtermiņa un nopietnu izaicinājumu risināšanu, kurus nevar valstis atrisināt 

vienatnē. Lielākā problēma ES militārajām misijām un operācijām ir dalībvalstu nevēlēšanās 

uzticēt karavīrus un resursus taktiskajā līmenī, pamatojot to ar ekonomiskajiem, praktiskajiem 

un politiskajiem apsvērumiem.411 Būtisks jautājums ir par to, cik tālu ES virzīsies spēju 

jautājumā un kādi ir citi stratēģiskie spēju virzieni, jo līdz pat 2014. gadam ES ambīcijas 

aizsardzības jomā izpaudās pamatā misijās, bet vēlākā posmā vērojamas izmaiņas. Militāro 

misiju un operāciju jautājumā jāatzīmē Francijas centieni, kuri izpaužas ar EI2. Tā paredz 

nepieciešamo militāro spēku nodrošinājumu militārajās krīzēs, evakuācijas operāciju veikšanai 

un konvenciālo uzdevumu izpildei.412 Nodomu protokolā par EI2 tostarp ietverts par kopīgas 

stratēģiskās kultūras attīstīšanu, kas uzlabotu militāro misiju un operāciju veikšanu ES un 

NATO ietvarā, kā arī atbilstoši ad hoc principam speciālā koalīcijā.413 Būtiski, ka šis spēku 

formāts tiks veidots ārpus ES aizsardzības sadarbības, ļaujot iesaistīties valstīm, kuras nav ES, 
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piemēram, Apvienotā Karaliste un Dānija.414 Latvijas iesaiste KDAP ietvaros īstenotajās 

militārajās misijās un operācijās ir notikusi sistemātiski, tamdēļ tas tiek izdalīts kā atsevišķs 

aspekts institucionālās domāšanas veidnē KDAP ietekmē. 

KDAP ietvaros īstenojamās militārās misijas un operācijas ietekmēja arī Covid-19 

pandēmija. Tas bija neparedzēts aspekts, plānojot militāro misiju un operāciju norisi, tostarp 

iekļaujot atbilstošu medicīnas personālu, turklāt Covid-19 pandēmija izgaismoja KDAP 

izaicinājumus (piemēram, droša sakaru nodrošināšana un informācijas apmaiņa, vadības un 

kontroles sistēmas darbība, stratēģisko pārvadājumu veikšana).415 Būtiski, ka Covid-19 ietekmē 

tika pilnveidots dialogs, informācijas apmaiņa un sadarbība ES dalībvalstu starpā KDAP 

misijās.416 Papildus ES militārajām misijām un operācijām svarīgs ir ES kaujas grupu koncepts. 

ES kaujas grupu koncepta aizsākums ir 1999. gadā notikusī Helsinku Eiropadome. Tās 

secinājumos pausts par nepieciešamību pēc ES spēju autonomijas. Tas skartu lēmumus 

jautājumos, kuros NATO nav iesaistīta. Panākot vienošanos par ES militāro spēju attīstību, tika 

noteikts, ka ES dalībvalstīm līdz 2003. gadam ir jābūt spējīgām nodrošināt militāro spēku (līdz 

50 000–60 000 karavīru) izvietošanu 60 dienu lakā vismaz viena gada periodam, kas spēj 

īstenot visa spektra Petersbergas uzdevumus.417 Padome noteica vajadzību dibināt politiskās un 

militārās struktūras.418 Svarīgas ir tieši ātrās reaģēšanas spējas. 

Gustavs Lindstroms (Gustav Lindstrom) ir secinājis, ka aktualitāte par neliela apjoma 

ātrās reaģēšanas vienībām tika izteikta 2003. gada Francijas un Apvienotās Karalistes samitā, 

iezīmējot īpašo nepieciešamību jūras, gaisa un sauszemes spēku plānošanai un izvietošanai 

piecās līdz desmit dienās.419 Lielbritānijas, Vācijas un Francijas priekšlikums par ES kaujas 

grupu misijām, izvietošanu, noturību, vadību tika atbalstīts, un 2004. gada martā ES MK uzdeva 

izstrādāt ES kaujas grupu konceptu, to apstiprinot 2004. gada aprīlī aizsardzības ministru 

neformālās tikšanās laikā Briselē.420 Tās būtu jāizveido līdz 2007. gadam. 2004. gadā tika 

apstiprināti 2010. gada pamatmērķi. Tie noteic termiņu līdz 2007. gadam attīstīt ātri 

izvietojamās kaujas grupas, kurām jābūt efektīvām, krediblām, spējīgām iesaistīties visu veidu 

                                                           
414  Nra.lv 25.06.2018. 9 ES valstis paraksta nodomu protokolu par Eiropas intervences spēku  

izveidošanu. https://nra.lv/politika/249078-9-es-valstis-paraksta-nodomu-protokolu-par-eiropas-intervences-

speku-izveidosanu.htm  
415  Mayer, C. O., Bricknell, M. and Pacheco, P. R. 2021. How the COVID-19 Crisis Has Affected Security and 

Defence-Related Aaspects of the EU. Belgium: Policy Department for External Relations Directorate General 

for External Policies of the Union, 30. 
416  Ibid. 
417  Presidency conclusions. 10. and 11.12.1999. Helsinki European Council http://www.europarl.europa.eu/ 

summits/hel1_en.htm# 
418  Ibid. 
419  Lindstrom, G. 2007. Enter the EU Battlegroups. European Union Institute for Security Studies. Chaillot 

Paper 97, 9. 
420  Ibid., 12.  



85 

 

Petersbergas uzdevumu izpildē, spējot veikt misijas ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc ES 

lēmuma par operācijas sākšanu.421  

ES kaujas grupas var tikt definētas kā minimāli efektīvas, ātri izvietojamas, saskaņotu 

spēku kopums, kas spējīgs veikt patstāvīgas operācijas vai būt plašāku operāciju sākuma 

posms.422 ES ir dažādi instrumenti cīņai ar jaunajiem izaicinājumiem, un ES kaujas grupas ir 

viens elements, jo ne visas situācijas var atrisināt ar diplomātiskiem vai politiskiem līdzekļiem, 

bet nepieciešams iesaistīt ātrās reaģēšanas vienības, kuras īpaši efektīvi var novērst konfliktu tā 

sākotnējā stadijā.423 To spēja izpaužas īstenot misiju 30 dienas, kas var tikt pagarināta līdz pat 

120 dienām.424 Tās ir multinacionālas militāras vienības ar 1500 karavīriem katrai, veidojot ES 

ātrās reaģēšanas spēju kopumu, to iesaistei ir nepieciešams vienbalsīgs Padomes balsojums.425 

Tajās ietilpst gan kaujas, gan kaujas atbalsta nodrošinājuma elementi, tām nav fiksēta struktūra. 

Tādējādi tās pielāgojamas atkarībā no uzdevuma. 

Lai gan ES kaujas grupas ir pilnībā operacionālas kopš 2007. gada, tās nav tikušas 

izmantotas uzdevumu izpildē. Tās sevi nav pierādījušas kā reāls līdzeklis, ko ietekmējusi gan 

politiskās gribas neesamība, gan diskusijas par to izmantošanu, gan finansiālie aspekti. Stefans 

Kaukeleire (Stephan Kaukeleire) un Kolja Raube (Kolja Raube) norāda, ka ES kaujas grupu 

lietošanai ir operacionālie izaicinājumi pusgada rotācijas periodā, dažādas spējas dažādajām ES 

kaujas grupām.426 Tām ir svarīga lēmumu pieņemšana, vadības struktūra, izlūkošana, uguns 

spēks, medicīniskais atbalsts utt. Šie elementi ir savstarpēji saistīti. Tiem jābūt pamatotiem ar 

resursiem. Kopš 2013. gada kā izaicinājums ir divu ES kaujas grupu izveidošana katru semestri 

(sešu mēnešu periods), kā arī par ES kaujas grupām tiek diskutēts, kā izmantot tās vai zaudēt 

(use them or lose them).427 Ir bijušas vairākas reģionālās krīzes, kurās ES kaujas grupas varēja 

tikt izmantotas, un par tām izvērsta diskusija (piemēram, Chad CAR 2007. un 2008. gadā, DRC 

2008. gadā, Lībija 2011. gadā, Mali 2013. gadā). 

G. Lindstroms izdala vairākus ES kaujas grupu lietošanas veidus: svarīgāko reģionu 

apsardze, izvietošanas novēršana, sākotnējā piekļuves punkta izveide turpmākās operācijas 
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izvēršanai, nekombatantu evakuācija, humānās palīdzības piegāde.428 Tiek piedāvāti alternatīvi 

veidi, kā mērīt ES kaujas grupu potenciālu: pārejas operācijas – tās tiktu izmantotas kā pārejas 

spēks, lai atbalstītu militāros formējumus, kas jau ir izvietoti, tas būtu spēku pastiprinājums vai 

tādā veidā tiktu nodrošināta kāda specifiska uzdevuma izpilde īpašā ģeogrāfiskā sektorā; 

sākotnējās ātrās reaģēšanas operācijas – var tikt izvietotas kā sākotnējais spēks, kam sekotu 

plašāku militāro spēku iesaistīšana; patstāvīgas operācijas – operācijas ar ierobežotu mērogu un 

ātru reaģēšanu.429 Rezultātā ES dalībvalstis ES kaujas grupas izmanto galvenokārt kā veidu 

apmācīt karavīrus, iesaistoties kopējos mācību manevros lauka apstākļos un būt vienā vidē ar 

partneriem, kā arī pieredzes apmaiņai. Tajā pašā laikā, atbilstoši Laurai Čapelai (Laura 

Chappel), ES kaujas grupas politiķi izmanto, lai veidotu un veicinātu redzamību, ka viņi 

iesaistās KDAP attīstībā.430 

Viens no ES kaujas grupu neizmantošanas šķēršļiem ir finansiālie aspekti. Būtisks 

pavērsiens šajā jautājumā notika 2017. gadā. Ātrās reaģēšanas spēju stiprināšanai tika panākta 

vienošanās, ka vienību izvietošanas izmaksas nepieciešams finansēt no Atēnu mehānisma kā 

kopējās izmaksas.431 Līdzšinējā kārtība ietvēra, ka karavīru transportēšanas izmaksas līdz 

operāciju rajonam jāsedz nosūtītājvalstij, bet operāciju izmaksas segtu no Atēnu mehānisma. 

Atkarībā no scenārija veida tās var tikt papildinātas ar specifiskiem speciālistiem, jo ES ir jāspēj 

pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. ES kaujas grupas ir ES ilgtspējas iespēja, kura ir 

jāizmanto, to apmācot gan atturēšanas, gan partizāņu karadarbības veikšanai, sniedzot ne tikai 

atbalstu jau esošajiem mehānismiem NATO ietvaros, bet arī ieguldījumu ES dalībvalstu 

stratēģiskajiem un operacionālajiem elementiem. Attiecībā uz ES kaujas grupām jāmin EI2. 

Atbilstoši nodomu protokolam EI2 mērķis ir padziļināt sadarbību aizsardzības jomā, nosakot, 

ka EI2 formātā netiks veidoti jauni ātrās reaģēšanas spēki.432 Arī Latvija ir plaši iesaistījusies 

dažādos ātrās reaģēšanas spēku formātos, tostarp ES kaujas grupās. Tas ir viens no KDAP spēju 

elementiem, kura ietekme uz Latvijas institucionālo domāšanas veidni tiks skatīta atsevišķi. 

ES drošības un aizsardzības spēju attīstību īpaši ietekmēja Krievijas agresijas Ukrainā. 

Krievijas agresija Ukrainā un tai sekojošie notikumi uzskatāmi par pārmaiņu posmu ES 

drošības jomā un domāšanā. Mainījās spēka samēri, ambīcijas un politikas uzstādījumi, kas tika 
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iezīmēti, apskatot KDAP stratēģijas transformāciju. Ar 2017. gadu tika pieņemti svarīgi lēmumi 

PESCO jautājumos, jo KDAP pakāpeniski tiek paplašināta. Papildus ES misijām un ES kaujas 

grupām uzsākts veidot ciešāku sadarbību PESCO ietvaros, kā arī aktualizēts EAF. Atsevišķs 

aspekts PESCO jautājumā ir arī EI2. Minētie virzieni apskatāmi plašāk. 

 

2.3.2. Eiropas Savienības aizsardzības spēju un reaģēšanas instrumenti  

pēc Krievijas agresijas Ukrainā un Covid-19 kontekstā:  

Pastāvīga strukturēta sadarbība un Eiropas Aizsardzības fonds 

 

PESCO un EAF jautājumos jāatzīmē Eiropas Komisijas prezidenta ziņojumi periodā no 

2011. gada līdz 2020. gadam. Tie ir neilgi pirms Krievijas agresijas Ukrainā, kā arī neilgi pēc 

tās. Par situāciju Eiropas Savienībā no ziņojumiem kopš 2011. gada līdz 2016. gadam secināms, 

ka ES drošības un aizsardzības dimensijai netiek atvēlēta plaša sadaļa. 2010. gada pārskatā Žuze 

Manuels Durau Barozu (José Manuel Durão Barroso) izceļ nepieciešamību ES veidot ES par 

globālu līderi, bet no 2011. gada pārskata izriet, ka KĀDP ir jābūt ticamai, lai ar ES rēķinātos, 

turklāt tai jābalstās uz drošības un aizsardzības dimensiju. Kā uzdevumi tiek noteikta virzība uz 

vienotu aizsardzības tirgu un Eiropas aizsardzības rūpniecības bāzes izveidi.433 Līdz 

2014. gadam ikgadējos ziņojumos netiek plaši akcentēta KDAP un ES drošība. 

Periodā pēc 2014. gada Ž. K. Junkers vairāk uzsver KĀDP un KDAP, kā arī 

nepieciešamību ES kļūt par nopietnāku un spēcīgāku aktoru. 2014. gada pārskatā ir uzsvērts, 

ka Eiropa ir maigā vara, bet ilgtermiņā tai ir nepieciešamas aizsardzības spējas, tamdēļ valstis 

var iesaistīties PESCO un darboties kopā ES misijās un krīzes zonās.434 Minētā tendence jau 

tika skatīta, vērtējot ES drošības un aizsardzība stratēģijas transformāciju. Dokumentu līmenī 

ietverta svarīgākā doma un atspoguļots domāšanas veids ar tendenci nākotnei. Eiropas 

Komisijas prezidenta Ž. K. Junkera nodomu vēstulē toreizējam Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētājam Martinam Šulcam (Martin Schultz) un Eiropas Savienības Padomes 

rotējošajam vadītājam Savjēram Betelam (Xavier Bettel) ir uzskaitītas prioritātes ES, atbilstoši 

devītajai prioritātei tiek izteikts, ka nepieciešams pārskatīt Eiropas Drošības stratēģiju, lai 

attīstītu ES spējas veidot dalībvalstu drošības spējas.435 Plašāk par aizsardzību tiek pausts 

2016. gada pārskatā. ES ir jākļūst spēcīgākai, uzsverot ES līdzdalību misijās no Āfrikas līdz 

Afganistānai, bet bez pastāvīgas struktūras tā nevar rīkoties efektīvi, kā arī tika iniciēts EAF un 
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akcentēta sadarbības nozīme PESCO ietvarā.436 PESCO ir ambiciozs projekts ar jautājumiem 

nākotnei. 2017. gada pārskatā Ž. K. Junkers vērš uzmanību, ka ES līdz 2025. gadam jākļūst par 

Eiropas Aizsardzības savienību,437 savukārt 2018. gada dokumentā tiek pausts, ka ES nebūs 

militarizēta, bet kļūs autonomāka un atbildīgāka pasaulē.438 

Ja periodā līdz 2014. gadam netiek plaši akcentēts aizsardzības aspekts, tad periodā pēc 

2014. gada tam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Nākotnes virziens tiek balstīts uz PESCO un 

EAF. Attiecībā uz EAF un ES spējām jāatzīmē 2016. gada Eiropas aizsardzības rīcības plāns. 

Ar to Eiropas Komisija apņemas veicināt dalībvalstu sadarbības centienus attīstīt aizsardzības 

spējas, lai reaģētu uz drošības izaicinājumiem, kā arī attīstītu konkurētspējīgu, inovatīvu un 

efektīvu aizsardzības industriju visā ES, kā arī izveidot EAF kā investīciju sistēmu pētniecībai 

un izstrādei aizsardzības jomā.439 Tas veicinātu dalībvalstu sadarbību tehnoloģiju un 

aprīkojuma nodrošinājumā un uzturēšanā. 2020. gada ziņojumā netiek iezīmētas KDAP 

aktualitātes.440 

Svarīgs virziens ir PESCO. Ar PESCO valstis apņēmās sadarboties mērķu sasniegšanai 

investīciju izdevumu jomā aizsardzības ekipējumam, tuvinot aizsardzības līdzekļus (tā ir 

militāro vajadzību noteikšana, spēju apvienošana, sadarbība mācību un nodrošinājuma jomā), 

veikt pasākumus, lai palielinātu savu spēku pieejamību, savietojamību, elastīgumu un gatavību, 

identificējot kopējus mērķus spēku iesaistīšanai, novērstu trūkumus spējām līdzdarboties 

EAA.441 PESCO ir veids, kā palielināt ES dalībvalstu efektivitāti aizsardzības jomā, ar to notiek 

turpmāka integrācija, kā arī tā ir iespēja palielināt sadarbību aizsardzības jomā.442 Frederiks 

Mauro (Frederic Mauro) un Frederiko Santopinto (Frederico Santopinto) vienā vārdā PESCO 

definē kā procesu.443 Tas ir strukturēts process pakāpeniski un sistemātiski, padziļinot sadarbību 

aizsardzības jomā. PESCO sastāv no divu līmeņu struktūras – Padomes līmeņa struktūras 
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(atbild par vispārējo politikas virzienu un lēmumu pieņemšanu, kas attiecas arī uz dalībvalstu 

darbības un saistību izvērtēšanu), projektu līmeņa (PESCO efektivitāte tiks novērtēta atkarībā 

no īstenotajiem projektiem, projektu pārvaldību veic dalībvalstis saskaņā ar projekta 

noteikumiem).444 

PESCO kā process ir arī veids, kā mainās KDAP un ES valstu sadarbība drošības un 

aizsardzības jomā. Pirmais solis PESCO faktiskā izveidē un ieviešanā notika 2017. gada jūnijā, 

kad Eiropadome vienojās par PESCO, stiprinot Eiropas drošību un aizsardzību. Jau 2017. gada 

novembrī 23 ES dalībvalstis parakstīja paziņojumu par PESCO uzsākšanu. Tika iezīmēti trīs 

stratēģiskie virzieni: aizsardzības spēju attīstība, ieguldījumi kopīgos projektos un savu bruņoto 

spēku operatīvās gatavības paaugstināšana.445 2017. gada decembrī vēl divas ES dalībvalstis 

iesaistījās PESCO.446 Paziņojumā par PESCO uzsākšanu ir iekļauti pamatprincipi, atzīstot, ka 

tas ir vērienīgs un nozīmīgs ieguldījums ES spējās un aizsardzībā.447 PESCO ir visaptverošs 

ietvars, kuram bija nepieciešams ārējs pamudinājums ES drošības apdraudējumam un politiskā 

griba, lai kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās tā tiktu uzsākta. To var uzskatīt par simbolisku 

brīdi ES vēsturē un KDAP attīstības dinamikā. Kopīgajā paziņojumā bez principiem ir iekļauts 

saraksts ar kopīgām saistībām iesaistītajām ES dalībvalstīm. To skaitā ir arī palielināt 

aizsardzības budžetu reālā izteiksmē. Paziņojumā ir priekšlikumi par PESCO pārvaldību gan 

vispārējā līmenī, gan projektu līmenī. 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ES ir dalībvalstu izdevumi aizsardzībai, ES 

aizsardzības tirgus sadrumstalotība un ES dalībvalstu individuālo spēju aizsardzības jomā 

tuvināšana. PESCO un EAF ir risinājums izaicinājumiem. Ar 2017. gada decembra Padomes 

lēmumu tika izveidota PESCO un noteikts iesaistīto dalībvalstu saraksts.448 PESCO dalībvalstis 

pieņēma deklarāciju, ar kuru apņēmās sadarboties un apstiprināja 17 projektus.449 Saraksts ar 

pirmajiem 17 projektiem tika apstiprināts 2018. gada martā.450 PESCO projekti sadalīti trijās 

svarīgākajās funkcionālajās jomās: apmācība, spēju attīstība un operacionālā gatavība 
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aizsardzības jomā (1. pielikums).451 Jāuzsver, ka PESCO nepiedalās Dānija, Malta, savukārt 

Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES. Ar 2017. gada decembra Eiropadomes secinājumiem 

iezīmēta PESCO nozīme un uzsvērta vajadzība uzsākt darbu pie pirmajiem projektiem, turpināt 

darbu pie EAF.452 Sākotnējais saraksts ar papildu 17 projektiem tika papildināts 2018. gada 

novembrī. Tādējādi PESCO ietvarā divās kārtās uzsākti 34 projekti.453 Projektu saraksts ar 

13 projektiem tika papildināts 2019. gada novembrī, veidojot kopskaitā 47 PESCO projektus.454 

Lielākā skepse par PESCO ir iespējamā NATO funkciju dublēšana. Minētajā jautājumā 

svarīga ir Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska (Donald Tusk) piezīme: “Daudzus gadus 

stingrākais arguments pret PESCO bija bailes, ka tās rezultātā vājinātos NATO. Taču ir tieši 

otrādi. Stipra Eiropas aizsardzība dabiski stiprina NATO. Tādēļ PESCO ir labā ziņa ne tikai 

mums, bet laba ziņa arī visiem mūsu sabiedrotajiem. Un slikta ziņa mūsu ienaidniekiem.”455 Tā 

atspēko skeptiķu nostāju un parāda PESCO nepieciešamību. 2018. gada martā Padome pieņēma 

ieteikumus PESCO īstenošanai. Tika noteikti gan projektu īstenošanas nosacījumi, gan projektu 

pārvaldības nosacījumi, gan vispārējie noteikumi trešo valstu iesaistei, gan pārskatu 

iesniegšanas un novērtēšanas mehānisms.456 PESCO iesaistītajām valstīm projektu īstenošanas 

plānos jāizrunā konkrētas darbības, to noteikumi un informācija par ieguldījumiem projektos.457 

Trešo valstu iesaistīšanās iespējama tikai atsevišķos projektos un izņēmuma kārtā. 

No visiem PESCO projektiem visvairāk dalībvalstu ir militārās mobilitātes projektā, tie 

ir 96 % PESCO dalībvalstu. Loģistikas centru tīkla Eiropā un atbalsta operāciju projektā ir 

iesaistījušās 60 % PESCO dalībvalstu, bet ES Apmācības misiju kompetenču centra projektā ir 

iesaistījušās 48 % PESCO dalībvalstu. PESCO ir virkne projektu, kuros ir neliels dalībvalstu 

skaits. Apkopojot PESCO projektus to funkcionālajās jomās (1. pielikums), secināms, ka 

desmit projekti ir apmācību un aprīkojuma jomā, seši projekti ir sauszemes, formācijas un 

sistēmu jomā, seši projekti ir jūras jomā, četri projekti gaisa un sistēmu jomā, 11 projekti ir 

kopējās spējās – savietojamības jomā, deviņi kiberjomā un divi kosmosa jomā.458 Tie paredzēti 
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lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1909&from=EN 
455  European Council. 14-15.12.2017. Defence. https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-

council/2017/12/14-15/ 
456  Eiropas Savienības Padomes ieteikums par ceļvedi PESCO īstenošanai. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0308(01)&from=EN 
457  Ibid. 
458  European External Actions Service. About PESCO. https://pesco.europa.eu/ 
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aizsardzības spēju stiprināšanai. Visvairāk projektu tiek realizēti kopējo spēju palielināšanai. 

PESCO dalībvalstīm ir jāpieņem projekta īstenošanas plāns, kas ir jāparaksta katru gadu. 

Plānam ir jāietver, kā valstis plāno izpildīt saistības. Visvairāk PESCO projektos ir iesaistīta 

Itālija, Francija, Grieķija, Vācija un Beļģija. Ar PESCO tiek piesaistītas finanses nacionālajiem 

aizsardzības budžetiem. Projektos Eiropas vadošo valstu interese ir saistīta gan ar līdzdalību ES 

militārajās misijās, gan militārās industrijas veicināšanu. ES dalībvalstīm ir aktīva interese par 

PESCO projektiem, kas pamatojas gan ar vajadzību palielināt izdevumus aizsardzībai, gan 

nepieciešamību to darīt ārēja apdraudējuma ietekmē, gan citi stimuli ar racionālu aprēķinu. ES 

militāro spēju attīstības kontekstā jāņem vērā arī Covid-19 ietekme. KDAP ietvarā PESCO var 

kalpot kā formāts kopīgu projektu īstenošanai medicīnas jomā ar mērķi ierobežot Covid-19 

pandēmijas izplatību. Saistībā ar PESCO jāmin Francijas EI2. Nodomu protokolā par EI2 

veltīta atsevišķa sadaļa jautājumam par PESCO. EI2 maksimāli ir jākalpo PESCO mērķiem un 

nav jābūt pretrunā ar PESCO projektiem, kā arī EI2 dalībvalstis apņēmās identificēt atbilstošus 

sadarbības virzienus, kuri būtu apvienojami ar PESCO.459 

Dalībvalstu vēlmi iesaistīties PESCO stimulē iespēja iegūt EAF līdzfinansējumu. Zem 

PESCO lietussarga valstis var īstenot projektus, kuriem ir jau iestrādnes un intereses 

nacionālajā līmenī ciešā sasaistē ar nacionālo industriju vai pētniecības iesaisti. Pēc ES 

Padomes 2019. gada maijā paustā, PESCO dalībvalstis ir paaugstinājušas aizsardzības budžetus 

un guvušas panākumus aizsardzības ieguldījumu jautājumā, kā arī aizvien vairāk ES 

dalībvalstis aizsardzības jomā izmanto ES rīkus, iniciatīvas un instrumentus.460 Arī Latvija ir 

pietiekami plaši iesaistījusies PESCO, šī aspekta loma uz institucionālās nozares domāšanas 

veidni tiks apskatīta atsevišķi. Bez minētā jāatzīmē EAF. Par to Eiropas Komisija priekšlikumu 

izteica 2017. gada jūnijā, bet ideja tika pausta jau 2016. gada ikgadējā ziņojumā, kā arī to 

atbalstīja Eiropadome 2016. gada decembrī.461 EAF vispārējais mērķis ir ES tehnoloģiskajai un 

rūpnieciskajai bāzei sekmēt konkurētspēju, efektivitāti, inovācijas spējas un sadarbību, savukārt 

EAF konkrētie mērķi ir atbalstīt sadarbību pētniecībā, maksimāli palielinot inovāciju, un ieviest 

jaunus aizsardzības ražojumus ar tehnoloģijām, atbalstīt aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 

                                                           
459  Letter of Intent Between the Defence Ministers of Belgium, Denmark, Estonia, France, Germany,  

The Netherland, Portugal, Spain and The United Kingdom Concerning the Development of the European 

Intervention Initiative (EI2). 25.06.2018. https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/l-

iei/l-initiative-europeenne-d-intervention 
460  European Council. 14.05.2019. Defence cooperation: Council assesses progress made in the framework  

of PESCO after first year of implementation. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/ 

2019/05/14/defence-cooperation-council-assesses-progress-made-in-the-framework-of-pesco-after-first-year-

of-implementation/ 
461  European Council. 19.11.2018. European Defence Fund: Council adopts its position. https://www.consilium. 

europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/ 
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izstrādi atbilstoši prioritātēm, palielināt ES dalībvalstu spēju savietojamību.462 Tā ir iespēja 

efektīvi izmantot iegūtos nodokļus, mazināt izdevumu dublēšanu, izlietojot finansējumu 

lietderīgi, tas koordinēs un vairos ieguldījumus aizsardzības jomas izpētē, prototipu izstrādē un 

aizsardzības tehnoloģiju iegādei.463 EAF ir kā katalizators ciešākai ES valstu sadarbībai 

drošības un aizsardzības jomā. Tam ir divi atzari: pētniecība, izstrāde un iegāde, kā arī tā 

īstenošanai atvēlēti 13 miljardi euro, paredzot 41 miljonu pētniecībai un 89 miljonus 

izstrādei.464 Revolucionāru tehnoloģiju aizsardzībai atbalstam ir atvēlēti 5 % no 13 miljoniem, 

kā arī finansējumu no EAF var saņemt gan kā dotāciju, gan godalgu, gan iepirkumu, gan finanšu 

instrumentus.465 

Lai saņemtu finansējumu no EAF, pretendentu darbībām ir jābūt saistītām ar dažādiem 

pasākumiem. Pasākumiem ir jābūt vērstiem uz jaunu zināšanu un tehnoloģiju radīšanu, atbalstu 

un uzlabošanu; sadarbības un noturības palielināšanu (datu apmaiņa, ražošana, piegāžu 

drošums); ražojumu, procesu, pakalpojumu vai risinājumu priekšizpēti; modeļa izstrādi 

(materiālas vai nemateriālas sastāvdaļas) veiktspējas demonstrēšanai ekspluatācijas vidē; 

testēšanu un kvalificēšanu, kā arī sertificēšanu (aizsardzības ražojums, materiālas vai 

nemateriālas sastāvdaļas), informācijas izplatīšanu un tīkla veidošanu, kā arī izpratnes 

veicināšanu.466 

Pētniecības darbībās finansēti varētu tikt projekti prioritārajās jomās (elektronika, 

metamateriāli, šifrētā programmatūra un robotika). Ziņojumiem par projektiem, kas ir saņēmuši 

EAF finansējumu, var piekļūt gan ES dalībvalstis, gan asociēto valstu iestādes. Par atbalstu 

pētniecībai ir virkne nosacījumu, no tiem ir jāuzsver, ka EAF atbalstītu pētniecības darbu 

rezultāti pieder saņēmējiem, kuri tos ir radījuši, tomēr, ja EAF atbalsts tiek nodrošināts publiskā 

iepirkuma veidā, pētniecības rezultāti pieder ES.467 Izmaksas, kuras netiek segtas no ES 

atbalsta, sedz dalībvalstis vai asociētās dalībvalstis atbilstoši to iemaksām vai to līdzfinansē citi 

subjekti. Būtiski, ka ES ir īpašumtiesības uz ražojumiem vai tehnoloģijām, kas tiek radītas ar 

fonda atbalstītu darbību rezultātā.468 ES, atbalstu sniedzot publiskā iepirkuma veidā, neskatoties 

uz to, ka rezultāti pieder ES, dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, ir tiesības uz neekskluzīvu 

                                                           
462  European Commission. 15.11.2018. Proposal for a Regulation of the European Parliament and  

of the Council establishing the European Defence Fund. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX%3A52018PC0476 
463  Eiropas Komisija. 07.06.2017. Eiropas Aizsardzības fonds. 5,5 miljardi eiro gadā Eiropas aizsardzības spēju 

vairošanai. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_lv.htm 
464  European Commission. 13.06.2018. Proposal for a Regulation of the European Parliament and  

of the Council establishing the European Defence Fund. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX%3A52018PC0476 
465  Ibid. 
466  Ibid. 
467  Ibid. 
468  Ibid. 
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licenci pētījuma izmantošanai.469 Tieši Latvija piedalīsies pirmajā EAF projektā – modulāru 

bezpilota sauszemes sistēmu izstrāde un turpmāka attīstīšana, kurš plašāk tiks apskatīts 

nākamajā darba nodaļā.470 

Bez PESCO un EAF jāmin ES Spēju attīstības plāns. Tas ir plāns, kurā tiek iezīmētas 

ES dalībvalstu prioritārās militārās spējas, kā arī tiek noteiktas sadarbības iespējas, tostarp 

PESCO un EAF ietvaros. Ar ES Spēju attīstības plānu tiek atbalstīts lēmumu plānošanas 

process atbilstoši spēju attīstībai, veicinot saskaņotību plānošanā. Ar 2018. gadu ES izvirzīja 

11 dažādus virzienus spēju attīstības prioritātēm: kiberoperāciju veikšana un spēju attīstība, 

kosmosa joma, informācijas pārākums, sauszemes spējas, loģistika un medicīniskais atbalsts, 

manevrēšanas spējas jūrā, zemūdens spējas, pārākums gaisā un mobilitāte, gaisa spēju 

integrācija aviācijas sektorā, starpdomēna iespējas ES ambīciju īstenošanai.471 Vienošanās par 

CARD ieviešanu ar 2018. gadu tika panākta 2017. gada maija ES Ārlietu padomē, lai notiktu 

koordinēta informācijas apmaiņa par aizsardzības spējām un to plānošanu. KDAP ietvaros ES 

ir pietiekami dažāda veida mehānismi un instrumenti, lai spētu īstenot Globālajā stratēģijā 

noteiktās ambīcijas. Nozīmīgākie nākotnes virzieni ir PESCO un EAF. Uz KDAP jāraugās ne 

tikai kā ietekmējošo ietvaru, bet arī kā iespēju. KDAP praktisko spēju elementu attīstība un 

paplašināšanās ir notikusi pakāpeniski. Latvija ir iesaistījusies arī PESCO projektos. Tādējādi 

PESCO ir viens no praktisko spēju elementiem, kas tiek vērtēts atsevišķi Latvijas aizsardzības 

nozares institucionālās domāšanas veidnes transformācijas izpētē. 

*** 

KDAP kopumu veido drošības un aizsardzības politiku noteicošie dokumenti 

(stratēģijas). Tajos tiek iezīmēti izaicinājumi, noteiktas vadlīnijas un nākotnes redzējums. Tie 

ietver arī vadošo domu par KDAP un tās attīstību. KDAP fundamentālu pamatu veido arī 

normatīvais, procedūru un institucionālais ietvars. Pievienojoties ES, dalībvalstis uzņēmās 

noteikta veida saistības, tostarp drošības un aizsardzības jautājumos. Atbilstoši atbilstības 

loģikai, KDAP ietvars ar pakāpeniskām izmaiņām radījis noteikumu un prakses ietvaru, kurā ir 

jādarbojas un kurš ir jāievēro. To var ietekmēt un arī izmainīt gan ES dalībvalstu augstākās 

amatpersonas, gan ES institucionālā ietvara vadošās amatpersonas. KDAP ietvars sastāv no 

sadrumstalotiem elementiem, kas kopā apvieno ES mērķus, mudina ES dalībvalstis kopējai 

domāšanai, ietekmē ES dalībvalstu aizsardzības nozares institūcijas un politiku, iedarbojas uz 

                                                           
469  European Commission. 13.06.2018. Proposal for a Regulation of the European Parliament and  

of the Council establishing the European Defence Fund. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX%3A52018PC0476 
470  Aizsardzības ministrija. 25.06.2020. Latvija piedalīsies pirmajā Eiropas Aizsardzības fonda projektā. 

https://www.mod.gov.lv/index.php/lv/zinas/latvija-piedalisies-pirmaja-eiropas-aizsardzibas-fonda-projekta 
471  European Defence Agency. Capability Development Plan. https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-

current-priorities/capability-development-plan 
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aizsardzības politikas veidotājiem, veicina ES dalībvalstu saskaņotu un savietojamu rīcību. 

Iesaistoties KDAP, ES dalībvalstis atzīst ES par likumīgu un krediblu aktoru militārajā jomā. 

Mainoties KDAP, transformējas arī institucionālā domāšanas veidne par to nacionālajā līmenī. 

ES ir papildināmības un sinerģijas princips ar NATO, kā arī valstu drošība ir katras dalībvalsts 

atbildībā. Tendences KDAP un ES aizsardzības jautājumos ir dinamiskas. Īpaši tas ir vērojams 

pēc 2014. gada Krievijas agresijas Ukrainā un Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras no 

ES uzsākšanas. Aktualitāti guvuši tādi jautājumi kā Eiropas armijas un Eiropas Aizsardzības 

savienības izveidošana, ES militāro spēju paplašināšana un Francijas virzītā EI2. Bez minētā 

uzrāvienu ieguva PESCO un EAF. Minētie virzieni veido domāšanu plašākā laukā. Jāizceļ 

PESCO, kas var kalpot kā līdzeklis Covid-19 pandēmijas apkarošanai. Covid-19 pandēmija ir 

iezīmējusi KDAP stiprās un vājās puses. 

Nacionālajā līmenī aizsardzības nozare ir specifiska un relatīvi izolēta no sabiedrības. 

KDAP iesaistīto valstu aizsardzības nozares vadošās institūcijas ietver tās formālos noteikumus 

politikas plānošanas un rīcībpolitikas dokumentos, kā arī normatīvajā regulējumā. Tādējādi 

veidojot domāšanas veidnes formālo aspektu. Tas tiek veikts tiktāl, cik tas nav pretrunā ar 

nacionālajām interesēm. KĀDP un KDAP ir neatkarīga politikas joma. Lēmumu pieņemšana 

KDAP jautājumos notiek, balstoties uz vienprātības principu. Institucionālo domāšanas veidni 

ietekmē aizsardzības nozares augstākās amatpersonas, kuras darbojas noteiktā uzvedības 

rāmējumā un praksē. Socioloģiskajā institucionālismā aktoriem normas, vērtības, prakse, to 

atkārtojot, kļūst par internalizētu veidni. Institūcijas aktori pakāpeniski internalizē normas un 

vairs nefokusējas uz rīcības pamatojumu, bet seko domāšanas veidnei. Tādām valstīm kā 

Latvija to drošības stratēģija ir nosacīts starptautisks darījums, kura mērķis ir veidot un attīstīt 

savu starptautisko solidaritāti, kā arī veidot uzticību. Institucionālajā ietvarā mijiedarbība starp 

vadošajām institūcijas amatpersonām un institūcijām tiek balstīta uz sava veida praktisko 

domāšanu, kur indivīdi darbojas saskaņā ar pieejamām institucionālajām paradigmām. Latvijā 

aizsardzības nozares vadošā institūcija ir AM. Tā izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku. 

KDAP stratēģijas transformācija no drošības uz nedrošību, kā arī tās normatīvā analīze, 

procedūru izpēte un institucionālais ietvars ar tās praktisko spēju izpausmi ir institucionālās 

domāšanas veidni ietekmējošais ietvars. To ietekmē arī ārējais konteksts par KDAP attīstību. 

Darbā izvirzīto hipotēžu pārbaudei un mērķa sasniegšanai atsevišķā nodaļā skatīti Latvijas 

aizsardzības nozares domāšanas veidnes par KDAP veidojošie elementi: formālais aspekts 

Latvijas aizsardzības politikas stratēģiskajos dokumentos, tiesiskajā (normatīvajā), procedūru 

un institucionālajā ietvarā, praktiskie spēju elementi un Latvijas aizsardzības nozares lēmumu 

pieņēmēju loma. Minēto virzienu analīze ļauj identificēt Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidnes transformāciju par KDAP. 
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3. Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidne par Eiropas Savienības 

Kopējās drošības un aizsardzības politiku 
 

Pakāpeniski ir mainījušās Latvijas uzņemtās saistības ES. To ietekmējuši gan ārējie 

notikumi, gan iekšējie ES procesi. Ārējo dimensiju atbilstošai rīcībai nacionālajā līmenī veido 

KDAP ietvars, kas pakāpeniski ietekmējis arī AM institucionālo domāšanas veidni. No 

teorētiskā aspekta, atbilstoša aktoru rīcība notiek institūciju ietvaros, ievērojot formālos 

noteikumus, rutīnu, tiesības un praksi, bet domāšanas veidne ir secīga shēma, veidne, darbību 

saistīts secīgums (kopums), kas raksturo bieži pieredzētus notikumus un rezultējas 

ekspektācijās, nosakot izturēšanos un rīcību ikdienas situācijā. Latvijas NDK un VAK noteiktas 

pamatnostādnes Latvijas aizsardzības politikā. NDK pamatā ir valsts apdraudējuma analīze, bet 

VAK pamatā ir militāro draudu analīze.472 NDK un VAK ietver aspektus arī par KDAP, 

veidojot daļu no domāšanas veidnes formālā aspekta. Tas izriet arī no ikgadējiem AM 

publiskajiem pārskatiem, tiesiskā regulējuma, procedūrām un institucionālā ietvara. Ne mazāk 

svarīga ir domāšanas veidnes izpausme Latvijas iesaistē KDAP spēju elementos. Latvijas 

aizsardzības nozares domāšanas veidnē par KDAP nozīmīga loma ir arī nozares lēmumu 

pieņēmējiem, vadošajiem aktoriem. Tie veido un niansēti var ietekmēt institucionālo domāšanu. 

Tas ir institūcijas domāšanas veidnes nozīmīgs aspekts. Institūcijas augstāko amatpersonu 

uzvedība tiek balstīta uz normām un formālajiem noteikumiem, tamdēļ šim virzienam tiek 

veltīta īpaša uzmanība izpētē. Katrai augstākajai amatpersonai ir bijusi tās loma AM 

institucionālajā ietvarā atbilstoši noteiktā laika ārējiem apstākļiem, NATO vadošajai lomai 

Latvijas aizsardzības politikā un KDAP ietvaram kā papildinošam elementam. KDAP ietvara 

attīstība tika plaši izvērtēta iepriekšējā nodaļā. Tendences plašākā laukā un arī nacionālajā 

līmenī ES aizsardzības jomā ietekmēja 2014. gada Krievijas agresija Ukrainā un Apvienotās 

Karalistes izstāšanās procedūras uzsākšana no ES. Aktualitāti guva tādi jautājumi kā Eiropas 

armijas un Eiropas Aizsardzības savienības izveidošana, ES militāro spēju paplašināšana un 

EI2. Bez minētā uzrāvienu ieguva PESCO un EAF. Svarīgs ir arī Covid-19 pandēmijas aspekts. 

Latvijas aizsardzības nozares institucionālo domāšanas veidni kopveselumā veido gan 

KDAP ietekmes formālais aspekts, iesaiste praktiskajos spēju elementos, gan augstāko 

amatpersonu loma, kā arī aktuālās tendences ES aizsardzības jomā. Šo aspektu identificēšana, 

tai skaitā nozīmīgāko ārējo notikumu kontekstā, ļaus izpildīt izvirzītos uzdevumus, sasniegt 

darba mērķi un pārbaudīt izvirzītās hipotēzes. 

                                                           
472  Nacionālās drošības likums: Latvijas Republikas likums. 29.12.2000. Latvijas Vēstnesis. 473/476. 

https://likumi.lv/doc.php?id=14011 
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3.1. Domāšanas veidnes formālā aspekta transformācija Latvijas aizsardzības 

politikas stratēģiskajā ietvarā 

 

Latvijas aizsardzības politikas stratēģiskie dokumenti ietver ne tikai drošības un 

aizsardzības politikas pamatprincipus, tendences un virzienus, bet arī tās pēctecīgu attīstību 

NATO un arī KDAP ietvaros. KDAP ir papildinoša loma Latvijas aizsardzības politikā, tas 

parādās visās NDK un VAK, kā arī AM publiskajos pārskatos. Veicot satura vienību analīzi 

(vārdu “Eiropas Savienība” un tā saīsinātā nosaukuma “ES” uzskaitījumu) NDK un VAK, kā 

arī AM publiskajos pārskatos (2. un 3. pielikums), secināms, ka visvairāk ES minēta 2008. un 

2019. gada NDK, kā arī 2008. gada, 2012. un 2020. gada VAK, bet vismazāk 2016. gada 

dokumentā. Periodā no 2004. gada līdz 2012. gadam AM publiskajos pārskatos ES tiek minēta 

retāk (vismazāk 2005., 2010. un 2011. gadā), salīdzinot ar periodu no 2012. gada līdz 

2017. gadam (3. pielikums). Ar 2017. gadu ES atkal tiek minēta salīdzinoši minimāli 

(3. pielikums). NDK un VAK ir konceptuāli dokumenti, kuri ir saistīti ar jau izvēlēto kursu 

aizsardzības politikā, neizrunājot KDAP jautājumus detalizētāk, tajos ir radīts priekšstats, ka ir 

tikai NATO, bet ieguvumi ir arī no KDAP.473 Ietekme un iesaiste KDAP parādās detālā 

dokumentu satura analīzē. Arī KDAP izpausme, īpaši VAK, ir pakāpeniski palielinājusies. Tajā 

pašā laikā minētajos dokumentos caurstrāvo tendence, ka institucionālā domāšanas veidne par 

KDAP ir bijusi mainīga, bet noturīga. Robežšķirtne minētajam ir Lisabonas līguma spēkā 

stāšanās, iezīmējot divus būtiskus periodus. 

 

3.1.1. Domāšanas veidnes formālā aspekta transformācija  

pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

Periodā, kad tika pieņemta pirmā Eiropas drošība stratēģija, Latvijā spēkā bija 

2002. gada NDK, bet neilgi pēc iestāšanās ES, 2005. gadā, tika apstiprināta nākamā NDK. Šajā 

periodā spēkā bija arī 2003. gada VAK. 2002. gada un 2005. gada NDK netiek plaši minēts par 

Latvijas nostāju ES drošības un aizsardzības jautājumos. Daļa šo dokumentu bija īpaši aktuāli 

laikā, kad Latvija bija ceļā uz NATO un ES. 2002. gada NDK kā viens no valsts drošības 

politikas principiem, veidojot Latvijas drošības politiku, minēta iekļaušanās Eiropas un 

transatlantiskajās drošības un aizsardzības struktūrās, apdraudējuma jomā tiek pausts par zemo 

globāla kara iespējamību, neizslēdzot reģionāla un vietēja rakstura konfliktu un krīžu 

palielināšanos.474 2002. gada NDK iestrādāta fundamentāla nostādne, ka, pilnvērtīgi 

iekļaujoties ES un NATO, tās nostiprinās Latvijas drošību. 2002. gadā drošības politikas 

                                                           
473  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku) 12.09.2020. 
474  Nacionālās drošības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 31.01.2002. Latvijas Vēstnesis. 17. 

https://likumi.lv/ta/id/227208-par-nacionalas-drosibas-koncepciju 
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prioritāte, balstoties uz totālās aizsardzības principu, bija pašaizsardzības spēju palielināšana, 

miera un stabilitātes veicināšana, kā arī nodrošināšana, kas izpaudās līdzdalībā starptautiskajās 

miera uzturēšanas operācijās un kopīgās mācībās ar citiem bruņotajiem spēkiem. Ņemot vērā 

mērķi iestāties ES un NATO, no 2002. gada NDK izriet, ka neatkarīgi no valsts lieluma Latvijas 

pienākums ir sniegt ieguldījumu Eiropas kopējās drošības stiprināšanā.475 

Ietvars par integrācijas nozīmi NATO un ES izriet arī no 2003. gada VAK. Tajā tiek 

pausts par nozīmi nodalīt un novērst abu organizāciju funkciju pārklāšanos.476 Minētais princips 

ir aktuāls pastāvīgi. Salīdzinot ar minētā perioda NDK, 2003. gada VAK ir vērsta plašāka 

uzmanība uz ES kā drošības garantu, kas cieši saistīts ar Latvijas mērķi līdzdarboties ES, 

palielinot drošību un stabilitāti, kā arī vienlaikus ar NBS līdzdalību ES operācijās tiek veicināta 

sadarbība un savstarpēja uzticēšanās.477 NBS ir līdzeklis krīžu pārvarēšanai un novēršanai. 

2003. gada VAK ir paredzēta atsevišķa sadaļa ES drošības un aizsardzības politikai. Tā paredz, 

ka Latvijas mērķis ir stabilitātes un drošības stiprināšana Eiropā, ES krīžu pārvarēšanas spēju 

stiprināšana, kā arī ieguldījuma sniegšana transatlantiskajā sadarbībā.478 Par 2003. gada VAK 

likto uzsvaru uz NBS lomu secināms, ka to spēja nepieciešama, lai pildītu arī Latvijas kā ES 

dalībvalsts saistības un piedalītos starptautiskajās operācijās.479 VAK netiek precīzāk definēts, 

kā minētie mērķi tiks sasniegti un ar kādiem mehānismiem un cik lielā apmērā Latvija 

iesaistīsies ES drošības un aizsardzības politiskajā kultūrā, un ko tā nozīmē plašākā mērogā. 

Pēc iestāšanās ES un NATO 2005. gada NDK ievaddaļā pausts, ka līdzdalība NATO un 

ES ir ietekmējusi Latvijas drošības vidi, samazinot ārēju politisko un militāro apdraudējumu, 

tās ir jaunas iespējas politiski un ekonomiski, kļūstot līdzvērtīgai citām ES valstīm Eiropas 

drošības telpas stiprināšanā.480 Līdzdalība gan NATO, gan ES bija būtisks mērķis, taču ne 

2002. gada, ne 2005. gada NDK par iesaisti KDAP mehānismos netiek detalizēti uzskaitīti tie 

virzieni, kuri Latvijai KDAP ietvaros ir svarīgi un prioritāri, bet tiek minēts, ka līdzdalība šajās 

organizācijās ir svarīga un tiek atbalstīta ES militāro spēju attīstība, lai ES var iesaistīties 

starptautisko miera uzturēšanas un militāro operāciju vadībā un plānošanā.481 No 2005. gada 

NDK secināms, ka prioritāte ir līdzdalība starptautiskajās operācijās, kā arī aktīva līdzdalība 

kopējās aizsardzības politikas veidošanā, bet tiek minimāli minēts par iesaisti ES drošības 

                                                           
475  Nacionālās drošības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 31.01.2002. Latvijas Vēstnesis. 17. 

https://likumi.lv/ta/id/227208-par-nacionalas-drosibas-koncepciju  
476  Valsts aizsardzības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 27.11.2003. Latvijas Vēstnesis. 167. 

https://likumi.lv/ta/id/228302-par-valsts-aizsardzibas-koncepciju 
477  Ibid.  
478  Ibid. 
479  Ibid. 
480  Nacionālās drošības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 10.02.2005. Latvijas Vēstnesis. 23. 

https://likumi.lv/ta/id/217772-par-nacionalas-drosibas-koncepciju 
481  Ibid. 
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arhitektūrā, liekot uzsvaru uz nacionālo līmeni. Ž. Ozoliņa ir secinājusi, ka 2005. gada NDK 

rada iespaidu, ka Latvija neplāno izmantot jaunās iespējas, kuras sniedz līdzdalība NATO un 

ES, kā arī nacionālā drošība ir uz nacionālo vidi vērsts process.482 2005. gada NDK kā pirmajā 

šāda veida dokumentā pēc iestāšanās ES un NATO netiek minēts, ka ES ir starptautiska 

organizācija ar tās drošības un aizsardzības politiku, iesaistoties gan globālā, gan reģionālā 

līmenī. Tas ir būtiski, jo 2003. gadā tika pieņemta pirmā ES Drošības stratēģija. 2002. un 

2005. gada NDK netiek pat pausti saīsinājumi KĀDP un EDAP. Liekot plašāku uzsvaru uz ES 

un NATO kā Latvijas drošības un aizsardzības garantu, tiktu vērsta uzmanība uz Latvijas 

drošības un aizsardzības politikas diskursu ilgtermiņā. 

KDAP ietvarā uzrāviens bija pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un KDAP nav 

atdalāma no visa pārējā Latvijas integrācijas procesa ES, jo bija skaidrs, iestājoties ES, kuras ir 

tās intereses ES ārējās attiecībās.483 Minētais arī parādās iepriekš apskatītajos dokumentos, bet 

plašāk KDAP ietekme un Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes izpausme izriet arī 

no AM publiskajiem pārskatiem. 

2004. gadā tika apstiprināts ES kaujas grupu koncepts. 2004. gada AM publiskā pārskata 

sākumā pausts par Latvijas gatavību iesaistīties ES kaujas grupās, kuras tiktu izmantotas arī 

NATO Ātrās reaģēšanas spēkos.484 Latvijas AM atbildībā ir KDAP militārā sadaļa, tamdēļ, 

plašāk skaidrojot iesaisti ES kaujas grupās, norādīts uz Polijas, Vācijas un Slovākijas vadīto 

daudznacionālo ES kaujas grupu, piedāvājot pretmīnu cīņas kuģi, militārās policijas vadu un 

nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas vadu.485 2005. gada AM publiskajā pārskatā par ES 

virzienu likts uzsvars uz 2005. gada Saprašanās memorandu par sadarbību ES militārajā 

operācijā Bosnijā un Hercegovinā – ALTHEA, kā arī jautājumu Eiropas Padomē par 

aizsardzības spēju attīstību, sadarbību bruņojuma jomā, Eiropas aizsardzības tehnoloģijām, 

industriju un bruņojuma tirgus izpēti.486 2005. gadā, lai iesaistītu Latvijas zinātnisko potenciālu 

ES kopējos zinātniskās pētniecības projektos aizsardzības jomā, AM iesaistījās EAA 

pētniecības un tehnoloģiju jautājumos.487 2006. gada AM publiskajā pārskatā pausts par NBS 

spēju attīstību līdzdalībai ES ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī ES drošības jautājumiem veltītā 

atsevišķā sadaļā vērsta uzmanība uz ES ilgtermiņa vīziju, EAA ietvaros izveidoto Integrēto 

attīstības grupu, ES militāro operāciju finansēšanu, militārajiem iepirkumiem, pētniecību, 

                                                           
482  Ozoliņa, Ž. 2008. European Security and Defence Policy: The Latvian perspective. In: Clive Archer ed. New 

Security Issues in Northern Europe: The Nordic and Baltic states and the ESDP. Routledge: Oxfordshire, 119. 
483  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
484  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2004. gada publiskais pārskats, 

5. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2004_gadaparskats_0.pdf 
485  Ibid., 12. 
486  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2005. gada publiskais pārskats, 

12. un 24. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2005_gadaparskats.pdf 
487  Ibid., 27. 
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tehnoloģijām un militāro spēju plānošanu.488 Jautājumā par EAA ietvaros izveidoto Integrēto 

attīstības grupu iezīmēts sešu grupu ekspertu darbs ES militāro spēju trūkumu novēršanai ar 

fokusu uz spējām operācijās (izvēršana, uzsākšana, aizsardzība, atbalstīšana), savukārt par 

Atēnu mehānismu norādīts par tā izveidi un iemaksām no kopējā nacionālā ienākuma, kas 

2006. gadā Latvijai bija 0,12 % jeb 48 097 eiro par ES militāro operāciju Bosnijā un 

Hercegovinā un Kongo, kā arī ES palīdzību Sudānai.489 

2006. gadā Latvija atbalstīja ES Militārā ētikas kodeksa ieviešanu ar mērķi vairot mazo 

un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, bet pētniecības un tehnoloģiju jomā Latvijas lēmums bija 

neiesaistīties pētniecības un tehnoloģiju programmā spēku aizsardzības jautājumos, jo Latvijā 

nav tādu uzņēmumu, kuri spētu ražot militāro ekipējumu, kā arī tāda iesaiste prasītu plašas 

izmaksas un nebūtu garantiju par ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.490 2006. gadā ES 

operācijās Latvijas militārie spēki bija iesaistāmi tikai, ja šie spēki netika iesaistīti NATO 

operācijās un neatradās NATO ātrās reaģēšanas spēku dežūrā.491 Latvija atbalstīja ES ātrās 

reaģēšanas spēku koncepcijas gaisa un jūras dimensiju. 

2007. gada AM publiskajā pārskatā ieskicēti ieguvumi no iesaistes starptautiskajās 

operācijās: veicināta starpvalstu sadarbība, sniegts politisks un praktisks atbalsts drošības un 

aizsardzības jautājumu risināšanā, gūta pieredze militārajā jomā.492 Šis ir pirmais pārskats, kurā 

norādīta nepieciešamība uzlabot ES operāciju plānošanu, palielinot ES Militārajā štābā esošo 

plānotāju skaitu, kas īpaši saistīts ar ātrās reaģēšanas spēju attīstību un atvieglotu politisko 

lēmumu pieņemšanu, – Latvija atbalstīja visus četrus priekšlikumus, kam par pamatu tika ņemts 

vērā, ka Latvijai plānošanā ir paredzēta viena vieta.493 2007. gadā Latvija atbalstīja EAA 

apstiprinātos kolektīvos aizsardzības investīciju standartus, kā arī pievienojās ES valstu 

aizsardzības ministru lēmumam rezervēt sešus miljonus eiro EAA 2008. gada budžetā 

pētījumam par bezpilota lidaparātu iekļaušanu koordinētajā gaisa satiksmē un atbalstīja ES 

kaujas grupu koncepcijas īstenošanu.494 Latvija 2007. gadā tika pārstāvēta EAA uzsāktajā ES 

spēju attīstības plāna izstrādē, Eiropas aizsardzības tehnoloģiju un rūpniecības bāzes jautājumā, 

kā arī Latvija pievienojās brīvprātīgajam starpvaldību režīmam militāro iepirkumu 

jautājumos – valstis informē cita citu par iepirkumu iespējām, savukārt Eiropas aizsardzības 

pētniecības un tehnoloģiju standartizācijā Latvija sniedza priekšlikumus šī jautājuma stratēģijas 

                                                           
488  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2006. gada publiskais pārskats, 
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7. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2007_gadaparskats.pdf 
493  Ibid., 10. 
494  Ibid., 10. 



100 

 

izstrādē, norādot uz nepieciešamību iesaistīt civilā sektora universitātes un pētniecības 

institūcijas, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus.495 

Par Latvijas iesaisti KDAP stratēģiskajos dokumentos tiek norādīts limitēti. Jāņem vērā, 

ka Latvijas AM kompetencē ietilpst Latvijas aizsardzības politikas izstrādāšana un īstenošana, 

savukārt Latvijas ĀM īsteno Latvijas ārējo drošības politiku un KDAP ir būtiska daļa no KĀDP. 

Tā kā Latvijas aizsardzības politika balstās uz NATO, par KDAP tiek minēts ierobežoti. 

2003. gadā tika pieņemta pirmā Eiropas Drošības stratēģija un īstenota pirmā ES militārā 

misija, bet 2004. gadā tika izveidota EAA, kā arī apstiprināts ES kaujas grupu koncepts un 

ieviests Atēnu mehānisms, tomēr šie virzieni netiek īpaši akcentēti 2005. gada NDK un 

2003. gada VAK. Pretēji, plašāks apraksts ir noteikts AM publiskajos pārskatos, bet joprojām 

atsevišķos AM publiskajos pārskatos saglabājas minimālisma tendence. Pētījumā iegūtā 

informācija liecina, ka Latvijas prioritāte ir NATO un Eiropas drošības un aizsardzības politika 

stratēģiskajos dokumentos tiek pieminēta vienkārši tāpēc, ka tā tur ir.496 Secināms, ka sākotnēji 

EDAP bija tikai veidošanās etapā un attīstības gaitā Latvijai nebija pietiekamu resursu šim 

virzienam un pati politika nebija nopietni uztverama, kā arī nebija skaidrs, ko tad tās ietvaros 

ES vēlas.497 Sākotnējā etapā ES drošības un aizsardzības politika Latvijai nebija īpaši aktuāla, 

iesaiste bija formāla, apliecinot piederību, kas izriet minimālisma tendencē politikas plānošanas 

dokumentos.498 Jāns Murumetss (Jaan Murumets) 2008. gada darbā secina, ka EDAP Latvijas 

aizsardzības politikā netiek uzskatīta par pietiekami efektīvu, kā arī tā nav sasaistīta ar Latvijas 

drošības politikas galveno attīstības virzienu, turklāt arī ikdienas līmeņa darbības EDAP 

ietvaros ir sadalītas starp divām ministrijām, kuras tās savstarpēji nekoordinē.499 Savā veidā 

pavērsiens bija ar EDAP pārtapšanu par KDAP. 

 

3.1.2. Domāšanas veidnes formālā aspekta transformācija  

pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

Izmaiņas ir vērojamas ar 2008. gadu, jo 2008. un 2011. gada NDK, kā arī 2008. un 

2012. gada VAK formāli saturisko pusi ietekmēja Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009. gadā, 

kā rezultātā EDAP pārtapa par KDAP. Bija mainījusies arī drošības situācija pasaulē. 

2008. gada NDK, liekot uzsvaru uz NATO un ES, norādīts par uzlabojumu Latvijas ārējai 
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drošības videi, kā arī uzsvērts, ka Latvija ir līdztiesīga Eiropas drošības stiprināšanā.500 Latvijas 

ieguldījums galvenokārt izpaužas līdzdalībā starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās. 

2008. gada NDK ietverts būtisks signāls sadarbības partneriem, ka ar ierobežotiem resursiem 

panākama Latvijas lomas palielināšanās starptautiski arī ES ietvaros, kā arī līdzdalība ES ir 

iespēja ietekmēt iekšējo reformu procesus un sadarbību ES.501 Salīdzinot ar iepriekšējām NDK 

un VAK, 2008. gada NDK viena no Latvijas prioritātēm drošības un aizsardzības jomā tiek 

minēta Latvijas līdzdalība ES aizsardzības un drošības politikas veidošanā.502 Tādā veidā 

redzama KDAP nozīme dokumentos un Latvijas amatpersonu skatījums. Tā ir arī izpratne par 

to, kas parāda domāšanas veidnes aspektu atbilstoši teorētiskajam ietvaram. Attiecīgajā 

dokumentā netiek raksturoti KDAP virzieni, kuros Latvijai būtu jāiesaistās plašāk un kuros 

mazāk. Izmaiņas skārušas arī VAK. 2008. gada VAK izcelts, ka tās sagatavošanas pamatā ir 

ņemti vērā ES drošības un aizsardzības politiku definējošie dokumenti, kā arī tāpat kā iepriekš 

uzsvērts, ka KDAP ir būtisks elements Latvijas aizsardzības politikā.503 Izcelta NBS loma, jo 

karavīrus sagatavo ES kaujas grupām, savukārt starptautisko operāciju jomā tiek noteikta 40 % 

robeža no NBS personāla līdzdalībai NATO, ES un citās starptautisko organizāciju vadītajās 

operācijās.504 Šādā veidā tiek veicinātas Latvijas un ES aizsardzības spējas, kā arī redzams, ka 

domāšanas veidnē iesakņojusies iesaiste ES militārajās misijās un operācijās. Tas attiecas arī 

uz ES kaujas grupām, jo tā tika noteikta kā viena no aizsardzības sistēmas prioritātēm. 

2008. gada AM publiskajā pārskatā, uzsverot apstiprinātos ES militāro spēju attīstības 

ilgtermiņa virzienus, norādīts, ka tie ir būtiski ES militāro spēju uzlabošanai un Latvija seko 

līdzi to īstenošanai.505 Pārskatā uzskaitīti uzsāktie militāro spēju projekti, kuros Latvija 

neiesaistās finansiālo apsvērumu dēļ, bet seko tiem līdzi: helikopteru pieejamības veicināšana 

ES operācijām, Jūras novērošanas un Eiropas Gaisa transporta flotes iniciatīvas, militārās 

izglītības programma.506 Latvija atbalstījusi stratēģiskās plānošanas spēju uzlabošanu, 

izveidojot jaunu krīzes vadības un plānošanas direktorātu, apvienojot civilās un militārās 

plānošanas spējas.507  
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506  Ibid., 7. 
507  Ibid., 7. 
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2009. gada AM publiskajā pārskatā kā svarīgas tiek izceltas ES operācijas un pozitīvi 

vērtēta diskusija par to pagarināšanu un jauno uzsākšanu, savukārt EAA projektos Latvija 

neuzsāka līdzdalību ierobežoto resursu dēļ, bet aktīvi iesaistījās komiteju un darba grupu 

diskusijās.508 Latvijas iespēja līdzdalībai EAA projektos palielinātos, ja tiktu harmonizēti ES 

un NATO spēju attīstības procesi.509 Atbilstoši 2010. gada AM publiskajam pārskatam 

2010. gadā Izglītības un zinātnes ministrija izveidoja kosmosa tehnoloģiju darba grupu ar mērķi 

attīstīt šo nozari un kļūt par Eiropas kosmosa aģentūras sadarbības valsti.510 Ekonomiskajai 

krīzei bija būtiska loma, tas redzams arī 2010. gada pārskatā. Tās ietekmē Latvija atbalstīja 

priekšlikumu meklēt jaunas, efektīvas un elastīgākas pieejas spēju iztrūkuma novēršanā, tā, lai 

jaunie risinājumi sniedz maksimālu ieguvumu, palīdzot taupīt līdzekļus.511 Joprojām aktuāla ir 

Latvijas līdzdalība ES kaujas grupā.512 Saskaņā ar I. Lieģi, saglabājot NATO kā prioritāti ES 

virzienam, tika pievērsta mazāka vērība, kā arī finansiālais aspekts nenāca par labu iesaistei 

KDAP.513 KDAP ietekmei un Latvijas iesaistei tajā būtiska loma bija 2007. gada globālajai 

finanšu krīzei, kura turpinājās līdz pat 2010. gadam. Tas redzams arī AM budžeta samazinājumā 

no 2008. gada.514 

Līdzekļu ekonomijas jautājums KDAP aspektā saglabājās arī 2011. gadā. Tika izcelta 

resursu apvienošanas un dalīšanas iniciatīva, ar kuru dalībvalstis tika aicinātas uzņemties 

daudznacionālo projektu vadīšanu un īstenošanu: Latvija pieteica ar izglītību un apmācību 

saistītus projektus (ūdenslīdēju apmācību un mācības nesprāgušas munīcijas neitralizēšanai).515 

2011. gadā KDAP ietvarā plaši diskutēts par ES pastāvīga operāciju plānošanas štāba izveidi. 

Latvija vērsa uzmanību, ka jāizvairās no jaunu struktūru veidošanas, koncentrējoties uz militāro 

spēju attīstību.516 Kompromiss minētajam bija 2007. gadā izveidotā ES Operāciju centra (netika 

vēl izmantots) izmantošana, plānojot ES operācijas Āfrikas ragā.517 2012. gada AM publiskajā 

pārskatā KDAP izpausme ir limitēta. Tā saistīta ar starptautisko operāciju nozīmi un 

gatavošanos ES prezidentūrai: ES militāro spēju attīstība, Eiropas kaimiņu reģiona nozīme, 

                                                           
508  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2009. gada publiskais pārskats, 
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509  Ibid., 9. 
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512  Ibid., 28. 
513  Intervija Nr. 17 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2009–2010) I. Lieģi 26.11.2020. 
514  Aizsardzības ministrija. Aizsardzības budžeta izlietojums. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/ 
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516  Ibid., 15. 
517  Ibid., 15. 
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jaunie draudi (enerģētika un kiberdrošība), ES un NATO attiecības.518 Secināms, ka NDK un 

VAK par KDAP tiek pausts mazāk, bet vairāk AM publiskajos pārskatos. Domāšanas veidnes 

paplašināšanās par KDAP stratēģiskajos dokumentos notikusi ar 2011. gadu. 

2011. gada NDK norādīts, ka līdzdalība ES uzlabo Latvijas drošību, tā ir arī iespēja 

plašāk iesaistīties globālajos procesos, saņemt sabiedroto atbalstu nacionālās drošības 

stiprināšanai, kā arī Latvija atbalsta ES militāro spēju attīstību, kas veicinātu ES ieguldījumu 

starptautiskajā drošībā un efektīvi izmantotu dalībvalstu resursus.519 Tāpat kā citos 

dokumentos, arī NDK 2011. gadā izcelta Latvijas iesaiste ES starptautiskajās operācijās 

nozīme.520 Salīdzinot ar līdzīgiem dokumentiem, 2012. gada VAK KDAP ietekme saskatāma 

visplašāk. Tajā iekļauts ES savstarpējās palīdzības princips, kas kopā ar NATO kolektīvās 

aizsardzības principu ir pamats Latvijas drošībai un aizsardzībai, kā arī NBS tiek iezīmēti kā 

aizsardzības balsts un tiem jābūt savietojamiem arī ar ES valstu militārajām vienībām.521 

Skaidrojot, ka ES ir katalizators Eiropas valstu sadarbībai militāro spēju attīstībā, tiek iezīmēta 

Latvijas loma – Eiropas kopējo militāro spēju potenciāla veicināšana.522 Latvijai ES ir papildu 

instruments drošības un aizsardzības stiprināšanai. Savstarpējā palīdzības klauzula ir arī 

izaicinājums. Tai ir politiskas solidaritātes loma bez mehānisma tās īstenošanai, kas ir pamats 

Latvijas gadījumā saglabāt nacionālo kompetenci ES lēmumu pieņemšanā drošības un 

aizsardzības jomā, vienlaikus Latvija ir ieinteresēta izmantot ES krīzes vadības resursu.523 

Būtiskākais ir nedublēt NATO un ES funkcijas, iesaiste ES starptautiskajās operācijās un ES 

augstas gatavības spēkos. 

No 2013. gada AM publiskā pārskata secināms, ka viens no AM virzieniem ir līdzdalība 

ES drošības un aizsardzības politikas veidošanā, kā arī pausts par kopīgo iepirkumu projektu 

Baltijas valstīm, kurā Igaunija ar EAA atbalstu īstenoja pilotprojektu “Carl-Gustaf” 84 mm 

munīcijas iegādei.524 Tendence jautājumā par iepirkumiem ir negatīva, jo minētais iepirkums 

bija vienīgais, kuru Latvija īstenoja no 2004. gada līdz 2020. gadam ar EAA starpniecību.525 

Lai nodrošinātu munīcijas piegādi, EAA noslēdza daudzgadu vienošanos ar bruņojuma ražotāju 

“Saab”, iepirkuma ietvaros Latvija iegādājās munīciju prettanku ieročiem “Carl Gustav” par 

                                                           
518  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2012. gada publiskais pārskats, 

20. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2012_gadaparskats.pdf 
519  Nacionālās drošības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 22.03.2011. Latvijas Vēstnesis. 45. 

https://likumi.lv/ta/id/227460-par-nacionalas-drosibas-koncepcijas-apstiprinasanu 
520  Ibid., 4. 
521  Valsts aizsardzības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 24.05.2012. Latvijas Vēstnesis. 81. 

https://likumi.lv/ta/id/248069-par-valsts-aizsardzibas-koncepcijas-apstiprinasanu 
522  Ibid., 11. 
523  Ibid., 11. 
524  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2013. gada publiskais pārskats, 

7. un 18. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/am_publiskais_parskats_2013.pdf 
525  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
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pieciem miljoniem euro NBS vienību apmācību nodrošināšanai.526 Domāšanas veidnes aspekts 

par KDAP ietvarā īstenojamajiem iepirkumiem ir negatīvs, jo kopš 2004. gada ir īstenots tikai 

viens iepirkums ar EAA starpniecību. Pētījumā iegūtā informācija liecina, ka tam par iemeslu 

ir izmaksu jautājums, jo konkrētais iepirkums bija dārgāks un neizdevīgs, raisot vienlaikus arī 

neuzticību.527 Bez minētā, gatavojoties ES prezidentūrai, atbilstoši ES Augstās pārstāves 

paustajam, ieskicēti trīs virzieni: KDAP efektivitātes paplašināšana, aizsardzības spēju attīstība 

un Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspējas celšana, attiecīgi no AM Latvijas 

patstāvīgajā pārstāvniecībā ES darbu uzsāka pārstāvis no AM un no NBS.528 2013. gadā, 

definējot prioritātes aizsardzības jomā, vērā ņemti KDAP dienaskārtībā esošie jautājumi (ES 

un NATO sadarbība, jūras un kibervides drošība).529 Ja iepriekš apskatītie dokumenti tika 

formulēti salīdzinoši mierīgā laikā, tad pēc 2014. gada bija mainījusies globālā situācija. 

Krievijas agresija Ukrainā un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES procedūras uzsākšana 

veicināja domāšanu un notikumus aizsardzības virzienā. 

2014. gada AM publiskajā pārskatā iezīmēts, ka, izstrādājot jauno VAK, plānots iesaistīt 

gan pētniecības institūtus, gan aizsardzības un drošības jomas profesionāļus un citus 

interesentus.530 Saglabāts uzsvars uz līdzdalību ES starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī 

iesaiste ES kaujas grupā, bet par Latvijas gatavošanos ES prezidentūrai norādītas vairākas 

lietas: Eiropas Drošības stratēģijas pārskatīšana, hibrīdo draudu apkarošana, sadarbība starp ES 

un NATO, novēršot funkciju dublēšanu, digitālā vide ar fokusu uz kiberdrošības jautājumiem 

un jūras drošība.531 2015. gadā Latvijas skatījumā KDAP jomā tika pieņemti vairāki būtiski 

lēmumi, proti, tika nolemts uzsākt Eiropas Drošības stratēģijas pārskatīšanu, tika uzdots 

mobilizēt visus ES instrumentus cīņai ar hibrīdajiem draudiem, nepieciešamība izstrādāt 

mehānismu hibrīdo draudu novērošanai.532 Tas bija periods pēc Krievijas agresijas Ukrainā un 

īsi pirms ES Globālās stratēģijas apstiprināšanas, kā arī pakāpeniski sāka pieaugt aizsardzības 

nozares budžets. AM Latvijas prezidentūras ES laikā pievērsās spēju attīstībai un noturībai pret 

hibrīdajiem draudiem, kā arī organizēja diskusiju par ES kiberdrošības stratēģiju.533 
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2015. gada NDK bija pirmā NDK pēc Krievijas agresijas Ukrainā. Tajā netiek plaši 

akcentēta Latvijas iesaiste KDAP, jo par to minētas tikai atsevišķas rindas bez plašāka izklāsta. 

Vērojams, ka ārējā apdraudējuma faktors ietekmēja dokumenta saturu. Koncepcijā ietverts 

atbalsts Latvijas iesaistei ES ātrās reaģēšanas vienībās un starptautiskajās operācijās, savukārt 

no jautājuma par terorisma apkarošanu izriet, ka ar līdzdalību starptautiskajās miera 

nodrošināšanas misijās tiek sniegts atbalsts arī citu valstu spēkiem drošības situācijas kontrolē 

savā teritorijā, novēršot ekstrēmismu un terorismu.534 Tā laika aizsardzības ministrs R. Vējonis 

norāda, ka NDK un VAK svarīgākais ir ietvert būtiskākos principus, par KDAP tajos tiek 

minēts pietiekami daudz, iezīmējot tikai svarīgāko, nekoncentrējoties uz apjomu 

dokumentos.535 Būtiskākais ir konkrētas politikas izpausme pamatprincipos. R. Vējonis īpaši 

izceļ, ka, esot ministram, svarīgs aspekts dokumentos bija tieši KDAP papildinošā loma NATO 

un kā negatīvu par KDAP dokumentiem viņš norāda tieši plašo tekstu, kas bieži vien nav 

svarīgākais, jo, vienkāršas lietas skaidrojot sarežģīti, notiek lietu bremzēšanās.536 

Minimālisma tendence parādās arī 2016. gada VAK, jo tajā gandrīz nekas nav minēts 

par Latvijas iesaisti KDAP, īpaši akcentējot, ka tās sākotnējā daļā ir pausts: izstrādē ir ņemtas 

vērā uzņemtās saistības ES. No ierobežotā apjomā paustās informācijas par KDAP secināms, 

ka Latvijai ir svarīga līdzdalība starptautiskajās operācijās un misijās, kā arī ES spēks ir 

nemilitāro instrumentu kopumā, veicinot Latvijas spējas rīcībai cīņai ar nemilitārajiem 

draudiem, kā arī iesaistot ES institūcijas drošības un aizsardzības jautājumu risināšanā.537 Īpaši 

uzsvērts, ka Latvija plāno regulāru iesaistīšanos ES kaujas grupās, tādējādi saglabājot un 

turpinot ieguldīt kolektīvajā drošībā ar iesaisti ES instrumentos.538 NDK un VAK ir 

fundamentāli dokumenti, no tiem secināms, ka pēc Krievija agresijas Ukrainā, kad plaša 

uzmanība tika pievērsta stingrās drošības aspektam, KDAP vispār netiek norādīta. Attiecīgi 

KDAP ietekme NDK un VAK, pastāvot ārējam apdraudējumam, ir niecīga. Tas liecina ne tikai 

par KDAP kā sekundāru Latvijas aizsardzības politikā, bet arī par formālu tās izpausmi VAK 

un NDK. 

Bijušais aizsardzības ministrs R. Bergmanis atzīmē, ka līdzdalība visos KDAP formātos 

Latvijai nozīmē klātesamību lēmumu pieņemšanā un solidarizēšanos politiski, kā arī pieredzi 
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karavīriem.539 Neskatoties uz pausto, KDAP ietekmes formālā daba politikas plānošanas 

dokumentos ir limitēta. No bijušā AM parlamentārā sekretāra V. Silenieka norādītā izriet, ka 

minimālisms politikas plānošanas dokumentos ir saistīts ar dokumentu dabu, jo tā ir sabiedrības 

informēšana par vīziju, vadlīnijām, pamatprincipiem un idejas noteikšana, turklāt nav īsti 

iespējams iepriekš prognozēt, kur un kāda līdzdalība varētu notikt.540 

Atšķirībā no iepriekšējiem AM publiskajiem pārskatiem, kā arī NDK un VAK 

2016. gada pārskatā plaši ietverts jautājums par jauno ES globālo stratēģiju, iezīmējot, ka tās 

izstrādes laikā diskusijā starp ES institūcijām un dalībvalstīm ir nepieciešamība pēc dokumenta, 

kurā ES globālie mērķi un ambīcijas tiktu tulkoti aizsardzības spēju valodā.541 Arī pati stratēģija 

bija mainījusies kopš pirmās ES Drošības un aizsardzība stratēģijas, jo tika noteikts jauns ES 

ambīciju līmenis. Analizējot EK augošo lomu un iesaistīšanos KDAP (galvenie iesaistīšanās 

virzieni: ieguldījumi aizsardzības spējās, aizsardzības rūpniecības attīstība, pētniecība un spēju 

attīstība, EAF un stratēģisko preču pārvadāšanas direktīva utt.), pārskatā norādīts par AM 

iesaistīšanās palielināšanos.542 Tas noticis EAA ekspertu darba grupās, konsultācijās ar 

dalībvalstīm, prognozējama vēl plašāka iesaiste EAA darbā. 

Uzskaitītas arī atsevišķas ES aktivitātes 2016. gadā (hibrīdo draudu mācības, 

paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Kopīgs regulējums hibrīddraudu apkarošanai – 

Eiropas Savienības atbilde”).543 Jaunas vēsmas parādās ar 2017. gadu. Tas ir jautājums par 

PESCO, kas Latvijai nozīmē saistību uzņemšanos Eiropas drošības un aizsardzības 

stiprināšanai.544 Aktualitāti nezaudē arī ES militārās misijas un operācijas, kā arī ES kaujas 

grupas. Apskatot PESCO, iezīmēts, ka PESCO ar EAF ir ievērojamākā 2017. gada aizsardzības 

integrācijas un stiprināšanas iniciatīva.545 Latvijas gadījumā aizsardzības industrija balstās uz 

maziem un vidējiem uzņēmumi, un AM ir tos pārstāvējusi fonda izstrādē. AM skatījumā 

pozitīvi tika vērtēti arī ES centieni un vēlme integrēt un pilnveidot ES dalībvalstu militārās 

spējas, nekonkurējot ar NATO.546 Ar 2018. gada AM publisko pārskatu akcents par KDAP tiek 

likts uz PESCO un EAF. Latvijai PESCO ir svarīgs Nīderlandes vadītais “Militārās mobilitātes 

projekts”, nodrošinot militāro vienību pārvietošanos Eiropā, un Beļģijas vadītais “Pretmīnu 
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cīņas spējas jūras autonomās sistēmas” projekts, stiprinot pretmīnu cīņas spēju.547 2018. gadā 

Latvija KDAP ietvarā plaši iesaistījās kiberjautājumu risināšanā (piemēram, kiberaizsardzības 

mācības “Crossed Swords”).548 Bez minētā Latvija iesaistījās EAA darbībā un līdzdarbojās 

Eiropas Komisijas darba grupās.549 

Pretēji NDK un VAK no teorētiskā aspekta AM publiskajos pārskatos redzams, ka 

domāšanas veidne par KDAP ir mainīga, bet notikušās izmaiņas ir ar pozitīvu aspektu. Līdz 

2016. gadam VAK aspekti par KDAP tiek minēti minimāli, bet, aktualizējoties KDAP 

jautājumiem ES līmenī, ir notikušas izmaiņas VAK. Tādējādi atspoguļojot notikušās izmaiņas 

arī Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnē par KDAP. Tas uzskatāms par nelielu, 

tomēr pagriezienu AM domāšanas veidnē. To ietekmēja izmaiņas drošības vidē – Krievijas 

agresija Ukrainā un arī izmaiņas KDAP kā tādā, pieņemot 2016. gada ES Globālo stratēģiju. 

Tādējādi, ES dalībvalstu vairākumam veidojot kopīgas kognitīvās vadlīnijas, pakāpeniski 

notiek izmaiņas arī nacionālajā līmenī, kas ir arī atbilstoša institucionālā prakse. Vienlaikus 

Latvijas aizsardzības politikā attiecībā uz kopējām izmaiņām KDAP ir saskatāms noturīgums. 

Līdzīgi kā iepriekšējās NDK, arī 2019. gada NDK norādītas deklaratīvas frāzes par ES 

kā svarīgu Latvijas nacionālās drošības pamatelementu, tās papildinošo lomu kolektīvās 

aizsardzības sistēmā.550 Atbilstoši koncepcijai Latvijai ES ietvaros ir nozīmīga cīņa ar 

dezinformāciju un tās ietekmi, ko var veikt, stiprinot institucionālo kapacitāti tās atpazīšanai, 

jo tas tieši saistīts ar Krievijas aktivitātēm.551 Par 2020. gada VAK būtiski, ka tā ir pirmā no 

VAK, kurā, veltot atsevišķu sadaļu Eiropas Savienībai, tiek minēts KDAP nosaukums. Tas 

apliecina tās nozīmi Latvijas aizsardzības politikā un atšķir šo koncepciju no citām. Tas liecina 

arī par notikušo paaudžu domāšanas maiņu, ienesot jaunas vēsmas. Vienlaikus tādējādi tiek 

iezīmēta KDAP ietekme uz institucionālo domāšanas veidnes formālo dabu dokumentu līmenī, 

atspoguļojot izmaiņas domāšanas veidnē. Arī AM amatpersona, saistot to ar noteiktu attīstības 

ciklu, norāda, ka jaunajā VAK ir neliela speciāla nodaļa par KDAP, kas nav bijis vienmēr, bet 

tagad ir, turklāt amatpersona vērš uzmanība, ka dokumentu līmenī būtu vēlams plašāk veidot 

izpratni par KDAP.552 

                                                           
547  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2018. gada publiskais 

pārskats, 22. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%202018.%20gada%20publiskais% 

20gada%20pārskats_publicejams.pdf 
548  Ibid., 22. 
549  Ibid., 32. 
550  Nacionālās drošības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 27.09.2019. Latvijas Vēstnesis. 197. 

https://likumi.lv/ta/id/309647-par-nacionalas-drosibas-koncepcijas-apstiprinasanu 
551  Ibid. 
552  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
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Attiecīgajā VAK nodaļā tiek pausts par līdzdalību KDAP kopš 2004. gada, kā arī NBS 

karavīru lomu, apliecinot solidaritāti ar ES dalībvalstīm.553 Īpaši tiek izcelta 2017. gadā uzsāktā 

ES dalībvalstu sadarbība PESCO ietvaros, kā arī EAF ar mērķi veicināt ES militārās spējas, 

harmonizēt aizsardzības plānošanu, attīstīt tehnoloģijas un atbalstīt Eiropas uzņēmējus.554 

Secināms, ka Latvija ir ieinteresēta par pragmatisku līdzdalību ES aizsardzības iniciatīvās, kas 

ļauj stiprināt esošās un meklēt jaunas iespējas nacionālo spēju, pētniecības un tehnoloģiju, kā 

arī vietējo uzņēmumu attīstībai.555 Svarīga ir NATO un ES sadarbība militārajā mobilitātē, 

krīzes vadībā un militārajās mācībās, aizsardzībā pret nemilitāro apdraudējumu, 

dezinformācijas novēršanā un stratēģiskajā komunikācijā.556 Negatīvs aspekts spēju 

stiprināšanai ir ES dalībvalstu finansējums aizsardzībai, bet sadarbība ES ietvaros var veicināt 

atturēšanu no ārējās agresijas. No visām VAK tieši 2020. gadā tiek minēts visplašāk par KDAP. 

Tas vērtējams kā domāšanas veidnes izmaiņu elements. 

Arī 2019. gada AM publiskajā pārskatā tiek izcelti Latvijas centieni iesaistīties ES 

ietvarā. No pārskata izriet, ka 2019. gadā Nīderlandes vadītais militārās mobilitātes projekts vēl 

bija izstrādes fāzē un tā mērķu sasniegšana tiek plānota līdz 2024. gadam.557 Savukārt Igaunijas 

projekts par integrētas sauszemes sistēmas izstrādi ir nebijušas NBS spējas attīstība un līdz 

2021. gadam plānota prototipa izveide un testēšana.558 Bet Beļģijas projekts, kas paredzēts mīnu 

meklēšanai un iznīcināšanai jūrā, 2019. gadā joprojām atradās koncepta izstrādes stadijā.559 

2019. gads iezīmējās arī ar Eiropas Komisijas ieteikumu 5G tīklu kiberdrošībā. Līdzīga 

tendence saglabājās arī 2020. gada AM publiskajā pārskatā, uzsverot 2021. gadā uzsākamo 

Daudzgadu budžeta posmu, kurā pirmo reizi paredzēts finansējums EAF 7,9 miljonu euro 

apmērā.560 2020. gads iezīmējies arī ar jauna dokumenta – Stratēģiskā kompasa – sagatavošanu, 

kurš noteiks vadlīnijas KDAP, veidojot struktūru no četrām daļām: vadība, noturība, spēju 

attīstība un partnerība.561 Latvijai svarīgs ir spēju attīstības virziens. 

Stratēģiskajos dokumentos izpaužas bijušā aizsardzības ministra R. Vējoņa norādītais, ka, esot 

kādā savienībā, visas iesaistītās valstis mēģina ieviest vienotu politiku un Latvija ir viena no 

                                                           
553  Valsts aizsardzības koncepcija: Latvijas politikas plānošanas dokuments. 25.09.2020. Latvijas Vēstnesis. 186. 

https://likumi.lv/ta/id/317591-par-valsts-aizsardzibas-koncepcijas-apstiprinasanu 
554  Ibid.  
555  Ibid. 
556  Ibid. 
557  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2019. gada publiskais pārskats, 

22–23. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2019gada%20publiskais%20gada%20parskats.pdf 
558  Ibid. 
559  Ibid. 
560  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2020. gada publiskais 

 pārskats, 19. un 20. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%202020.%20gada%2 

0publiskais%20gada%20p%C4%81rskats.pdf 
561  Ibid. 
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šīm valstīm.562 No politiķa A. Latkovska paustā izriet, ka KDAP lomas uzsvēršana dokumentos 

ir samērīga, dziļāka integrācija KDAP nav racionāla finanšu apsvēruma un NATO funkciju 

dublēšanas dēļ, plašāk varētu akcentēt Latviju interesējošās lietas KDAP  

(PESCO utt.), bet tas būtu jāizvērtē.563 Minētais izsaka Latvijas aizsardzības nozares domāšanas 

veidnes par KDAP būtību, jo aizsardzības politikas plānošanas dokumentos KDAP aspekts tiek 

ietverts limitēti. Veiktā analīze liecina, ka Latvijas aizsardzības nozares institucionālās 

domāšanas veida konverģence ar KDAP sākās vēl pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās un 

KDAP ieviešanas. Kopš Latvijas iestāšanās ES, arī Lisabonas līgumā ietverto saistību 

uzņemšanās ES drošības un aizsardzības koncepcijās ietvertais pakāpeniski ietekmē domāšanas 

veidni stratēģiskajos dokumentos. Tas īpaši redzams pēc Krievijas agresijas Ukrainā un 

Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras no ES uzsākšanas, mainoties arī pašai KDAP. 

KDAP aspekts stratēģiskajā līmenī varēja izpausties vairāk, nevis minimāli. Ar 2016. gadu un 

īpaši ar 2020. gada VAK saskatāmas izmaiņas domāšanas veidnes aspektā. Pētījuma ietvaros 

noskaidrots, ka domāšana sakarā ar Eiropu ir ļoti praktiska, ikdienišķa, saistīta tikai ar mūsdienu 

tendencēm, tā nav vērsta uz nākotnes un pārējās pasaules analīzi.564 Tas pakāpeniski mainās, 

tomēr KDAP ietekme ir limitēta. Īpaši jāizceļ, ka, iekļaujot informāciju NDK un VAK, tam ir 

dažāda mērķauditorija: visas koncepcijas ir komunikācija uz āru ar citiem spēlētājiem Latvijā; 

tā ir komunikācija ar sadarbības partneriem tepat Latvijā (piemēram, tās tiek tulkotas un lasītas 

ārvalstu vēstniecībās Latvijā, informāciju nododot arī uz galvaspilsētām); atsevišķas lietas tādā 

veidā tiek iecementētas, kā rezultātā no tām vienkārši nevar atteikties, tie ir fundamentāli 

pamati.565 Secināms, ka ar jaunajā VAK par KDAP ietvertu nodaļu tiek rādīts, ka ir sasniegta 

Eiropas aizsardzības integrācijā noteikta atzīme un tas ir kaut kas tāds, ko nevar ignorēt, kas 

nav bijis iepriekš. Tā rezultātā veidojas spēlētāji gan Latvijā, gan ārpusē, kuri centīsies 

nodrošināt drošības politikas virziena saglabāšanos, lai tas kļūst nozīmīgāks Latvijai.566 Tādi 

jautājumi kā Eiropas armijas izveidošana, Eiropas Aizsardzības savienības izveidošana, ES 

stratēģiskā autonomija vai EI2 apskatītajos dokumentos netiek minēti vispār. Tādēļ rodas 

iespaids, ka šie atsevišķie aspekti tiek ignorēti. Plašāk tie parādās Latvijas aizsardzības nozares 

augstāko amatpersonu paustajā, kas tiks apskatīts atsevišķi. Jāatzīmē, ka domāšanas veidnes 

formālais aspekts ir arī tiesiskajā regulējumā, procedūrās un institucionālajā ietvarā. Minētais 

ir arī ietvars, kurā augstākās amatpersonas darbojas un spēj to mainīt. 

                                                           
562  Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu (2015–2019) R. Vējoni 

26.11.2020. 
563  Intervija Nr. 16 ar Saeimas deputātu, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 

dalībnieku A. Latkovski 03.12.2020. 
564  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku) 12.09.2020. 
565  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
566  Ibid. 
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3.2. Domāšanas veidnes satvara transformācija: juridiskais pamats,  

procedūras un institucionālie aspekti 

 

Latvijas drošības un aizsardzības politikas normatīvais, tāpat kā institucionālais, ietvars 

ir plašs. Latvijas drošības un aizsardzības politikā būtiska loma ir visām valsts institūcijām, kā 

arī civilajam sektoram. AM kompetence noteikta Nacionālās drošības likumā. Tā izstrādā un 

īsteno valsts aizsardzības politiku, plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un iesniedz 

ar to saistītos priekšlikumus, nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un 

militāro izglītību.567 

ĀM īsteno valsts ārējo drošības politiku, bet AM izstrādā un īsteno aizsardzības politiku. 

Abi virzieni pārklājas un ir ne mazāk būtiski, bet aizsardzības jomā vadošā ir AM. Tādējādi 

AM ir tā institūcija, kura nosaka nozares politikas iznākumu, un tās noteikumu veidotajā praksē 

darbojas institūcijas aktori. Par KDAP mehānismiem AM amatpersonas ir mācījušās un saprot 

vairāk.568 Tas ir dabisks mācību process – tā ir pieredzes gūšana, jo pirmā desmitgade pagāja 

vienkārši, saprotot un orientējoties “Briseles gaiteņos”, bet pēc desmit gadiem tas ir atbildīgo 

amatpersonu virzīts process, un 2020. gadā jau ir institucionālais ietvars, kurš pēc inertuma 

principa ved procesus pa iestrādāto taciņu, savukārt 2000. gads ir sākums un neziņa, arī 

nespēja.569 Arī notikusī paaudžu maiņa ienes jaunas vēsmas. Svarīgas ir AM procedūras un 

institucionālais ietvars. Tādējādi tiek definētas institucionālās kompetences robežas, atbildības 

un institūciju vieta, īstenojot valsts aizsardzības politiku. AM ir īpaša loma valsts aizsardzības 

jomā. Tas ir ietvars, kurā darbojas institūcijas aktori. 

 

3.2.1. Domāšanas veidnes satvara funkcionālais ietvars un Latvijas aizsardzības 

nozares organizatoriskā struktūra 

 

AM atbild par VAK sagatavošanu, pēc kā to izskata Ministru kabinets un apstiprina 

Saeima.570 Izmaiņas tajā parāda attīstību un ietekmi pāri laikam atbilstoši situācijai, to kodējot 

noteikta veida rāmējumā. AM funkcijas, kompetenci, uzdevumus, struktūru, padotībā esošās 

iestādes nosaka 2003. gada nolikums. Spēkā esošajā nolikuma redakcijā pirmā AM funkcija ir 

valsts aizsardzības politikas izstrādāšana, bet otrā ir valsts aizsardzības politikas īstenošanas 

organizēšana un koordinēšana.571 AM funkcijas tika paplašinātas 2010. gadā no četrām uz 

                                                           
567  Nacionālās drošības likums. 29.12.2000. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 473/476. 

https://likumi.lv/doc.php?id=14011 
568  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
569  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
570  Nacionālās drošības likums. 29.12.2000. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 473/476. 

https://likumi.lv/doc.php?id=14011 
571  Aizsardzības ministrijas nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 236. 13.05.2003. Latvijas Vēstnesis. 70. 

https://likumi.lv/ta/id/74716-aizsardzibas-ministrijas-nolikums 
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piecām.572 Pēc 2014. gada Krievijas agresijas Ukrainā ar grozījumiem 2017.573 un 2018. gadā574 

funkcijas tika paplašinātas uz deviņām. Grozījumi saistīti ar strukturālām izmaiņām AM 

organizatoriskajā struktūrā. Papildus AM funkcijām ir valsts politikas koordinēšana un 

īstenošana militārās izglītības un zinātnes jomā, NBS attīstības plānošana, nacionālās 

aizsardzības un drošības industriju attīstības veicināšanas politikas organizēšana un 

koordinēšana, sabiedrības nodrošināšana ar informācijas resursiem valsts aizsardzības 

tematikā, sabiedrības izpratnes veicināšana par līdzdalību NATO un materiālu veidošana par 

drošības un aizsardzības tematiku atbilstoši NATO audiovizuālo resursu ražošanas 

vadlīnijām.575 No visām funkcijām nevar secināt par AM lomu, kā arī par Latvijas iesaisti 

KDAP vai ES vietu Latvijas aizsardzības politikā. Tam kā pretstats ir atsevišķas funkcijas, 

kuras vērstas uz līdzdalību NATO. Tādējādi KDAP ietekme uz AM domāšanas veidnes formālo 

dabu institūcijas funkcionālajā ietvarā nav saskatāma. 

AM ir dažādi uzdevumi. Nozīmīgākie no tiem ir NBS attīstības un atbilstības NATO 

militārajām spējām nodrošināšana, VAK izstrādāšana, militāro draudu analīzes sagatavošana, 

ar valsts aizsardzību saistīto plānu izstrāde (valsts aizsardzības plāns, NBS attīstības plāns, NBS 

mobilizācijas plāns un uzņemošās valsts atbalsta plāns), līdzdalība NATO, ES un citu 

starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas 

veidošanā, divpusējās un daudzpusējās valstu sadarbības nodrošināšana, Latvijas līdzdalības 

starptautiskajos drošības un aizsardzības pasākumos nodrošināšana, NBS līdzdalības 

starptautiskajās operācijās plānošana.576 Uzdevums par AM piedalīšanos ES drošības un 

aizsardzības politikas veidošanā normatīvajā regulējumā tika integrēts tikai 2008. gadā.577 Tas 

ir neilgi pēc Lisabonas līguma parakstīšanas. 

AM uzdevumos ir izstrādāt valsts aizsardzības tehniskā nodrošinājuma un apgādes 

pamatnostādnes, noteikt NBS politiskās vadlīnijas, izsniegt atļaujas atsevišķu veidu 

komercdarbībai, koordinēt sadarbību ar zinātniskām organizācijām valsts aizsardzības jomā, 

                                                           
572  Grozījumi Aizsardzības ministrijas nolikumā. Ministru kabineta noteikumi Nr. 312. 31.03.2010.  

Latvijas Vēstnesis. 51/52. https://likumi.lv/ta/id/207484-grozijumi-ministru-kabineta-2003-gada-29-aprila-

noteikumos-nr-236-aizsardzibas-ministrijas-nolikums- 
573  Grozījumi Aizsardzības ministrijas nolikumā. Ministru kabineta noteikumi Nr. 576. 28.09.2017. Latvijas 

Vēstnesis. 193. https://likumi.lv/ta/id/293814-grozijumi-ministru-kabineta-2003-gada-29-aprila-noteikumos-

nr-236-aizsardzibas-ministrijas-nolikums- 
574  Grozījumi Aizsardzības ministrijas nolikumā. Ministru kabineta noteikumi Nr. 175. 29.03.2018. Latvijas 

Vēstnesis. 64. https://likumi.lv/ta/id/298037-grozijumi-ministru-kabineta-2003-gada-29-aprila-noteikumos-

nr-236-aizsardzibas-ministrijas-nolikums- 
575  Aizsardzības ministrijas nolikums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 236. 13.05.2003. Latvijas Vēstnesis. 70. 

https://likumi.lv/ta/id/74716-aizsardzibas-ministrijas-nolikums 
576  Ibid. 
577  Grozījumi Aizsardzības ministrijas nolikumā. Ministru kabineta noteikumi Nr. 498. 09.07.2008. Latvijas 

Vēstnesis. 104. https://likumi.lv/ta/id/177921-grozijums-ministru-kabineta-2003-gada-29-aprila-noteikumos-

nr-236-aizsardzibas-ministrijas-nolikums- 



112 

 

izstrādāt pamatnostādnes sabiedrības informēšanai par valsts aizsardzības un starptautiskās 

drošības jautājumiem, nodrošināt normatīvo aktu projektu izstrādi, nodrošināt identificēto 

atbalsta virzienu īstenošanu nacionālās aizsardzības un drošības industrijas jomā, veidot un 

uzturēt videomateriālu un fotomateriālu datu bāzi valsts aizsardzības jomā.578 AM veicamo 

uzdevumu spektrs ir plašs, bet tiešs akcents uz ES jautājumiem parādās tikai par Latvijas iesaisti 

ES drošības un aizsardzības politikas izveidē, kaut gan šāds uzsvars varētu būt plašāks. 

Atbilstoši AM amatpersonai, ES lietām aizsardzības jomā dažādos līmeņos ir nodrošināta 

institucionālā pēctecība, kas arī nodrošinājusi visai stabilu Latvijas nostāju attiecībā pret 

KDAP, pozīcija par KDAP ir bijusi diezgan viendabīga un vienveidīga – nav bijis tā, ka pēkšņi 

nomainās politiskā vadība un ir pēkšņas izmaiņas nostājā.579 

AM augstākā amatpersona ir aizsardzības ministrs, bet tās funkciju un uzdevumu izpildi 

veic struktūrvienības – departamenti un nodaļas. Aizsardzības ministram ir pakļauts NBS 

komandieris, un AM ietvarā viena no svarīgākajām amatpersonām ir valsts sekretārs, kuram ir 

jāorganizē gan aizsardzības nozares politikas un stratēģijas izstrāde, gan nozares politikas 

īstenošana, jānodrošina ministrijas funkciju izpilde, jāizveido racionāla struktūra ministrijas 

funkciju izpildei, jāvada administratīvais darbs, jākoordinē ministrijas struktūrvienību un 

pakļautībā esošo institūciju darbs, kā arī sadarbība ar NBS.580 

Saskaņā ar AM spēkā esošo struktūru starptautiskās sadarbības jomā (arī KDAP 

jautājumos) būtiska loma ir AM politikas direktoram, kurš ir viens no valsts sekretāra 

vietniekiem, jo vada gan AM Aizsardzības plānošanas un analīzes departamentu, gan 

Aizsardzības politikas departamentu.581 AM pārskatos ietvertās AM politikas direktoram 

pakļauto departamentu struktūra nav mainījusies kopš 2008. gada. Izmaiņas ietekmējušas 

departamentos ietilpstošo atsevišķu nodaļu nosaukumus un skaitu – divpusējās un 

daudzpusējās, kā arī aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļu nosaukumi minētajā periodā 

nav mainīti.582 Attiecīgo departamentu un nodaļu nosaukumos ietverti jautājumi par Latvijas 

iesaisti ES drošības un aizsardzības mehānismos, kā arī KDAP. Tos precīzi neattiecinot uz ES 

jautājumiem. No KDAP iniciatīvām nozīmīgākais nākotnes virziens ir PESCO jautājums, par 

                                                           
578  Aizsardzības ministrijas nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 236. 13.05.2003. Latvijas Vēstnesis. 70. 

https://likumi.lv/ta/id/74716-aizsardzibas-ministrijas-nolikums 
579  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
580  Aizsardzības ministrijas nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 236. 13.05.2003. Latvijas Vēstnesis. 70. 

https://likumi.lv/ta/id/74716-aizsardzibas-ministrijas-nolikums 
581  Aizsardzības ministrija. Aizsardzības ministrijas centrālā aparāta administratīvās struktūras shēma. 

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%20strukturas%20shema.pdf 
582  Aizsardzības ministrija. Aizsardzības ministrijas publiskie pārskati. https://www.mod.gov.lv/ 

index.php/lv/dokumenti 
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ko liecina 2018. gadā veiktās AM strukturālās izmaiņas, izveidojot aizsardzības ministra 

padomnieka amatu PESCO jautājumos.583 

Domāšanas veidne par KDAP AM organizatoriskajā struktūrā izpaužas minimāli. 

Saskaņā ar AM amatpersonu ir nepieciešams laiks, lai veidotos izpratne par ES procesiem, 

lēmumu pieņemšanu, aspektiem, kas ir vairāk vai mazāk būtiski, tas ir jautājums par 

amatpersonu izpratni, kas veidojas laika gaitā, jo ir pagājis labs laiks kopš Latvijas iestāšanās 

ES un veidojas arī institucionālā pēctecība un pieredze, kas tiek nodota tālāk.584 To var asociēt 

ar institucionālo briedumu, īstenojot un izstrādājot attiecīgu politiku. 

Aizsardzības ministrijas aparātam var būt nozīme, meklējot veidus, kā iesaistīties un kur 

iesaistīties, arī apjomu: ja valdošā filozofija ir par nelielu iesaisti, tad būtiski atrast veidu, kā tā 

notiek un kā tiek pasniegta pārējiem partneriem.585 Ministrijas aparātam būtu jābūt lielākai 

nozīmei. Tas ir jautājums par spējām un kapacitāti, jo ES jomā AM nav plašas pārstāvniecības – 

galvenie cilvēkresursi ir novirzīti jautājumiem ar NATO.586 Ar ES jautājumiem darbojoties 

lielākam cilvēku skaitam, tam būtu lielāks pienesums, kā arī tas būtu redzams domāšanas 

veidnē par KDAP. Personāla resursi ir būtiskākais izaicinājums, lai KDAP ietekme būtu 

plašāka. Pēc šīs AM amatpersonas domām, jādomā vairāk par cilvēkiem institūcijas 

interesējošās jomās, tā ir kapacitātes celšana, klātesamības parādīšana, līdzdalība lēmumos, 

aizkulišu sarunu veidošana ar svarīgāko ieguvumu – uzticības veicināšana un veidošana. To var 

iegūt gan finansiāli tiešā veidā, gan sarunu laikā tirgojoties un iegūstot caur citiem veidiem 

(zināšanas par EDA ietvaros īstenotajiem iepirkumiem, kam seko analīze plašākā kontekstā un 

klātesamība, bet netiek iegūta, jo nav atbilstošas spējas ES līmenī).587 Tas ietekmē arī padotības 

iestādes. 

AM ir vairākas padotības iestādes, no kurām nozīmīgākās ir NBS un Zemessardze, 

attiecīgi arī normatīvajā regulējumā plaši tiek likts uzsvars uz NBS un Zemessardzi.588 Bez 

minētajām padotības iestādēm AM padotībā ir Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs, 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 

novēršanas institūcija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Jaunsardzes un informācijas 

centrs un Latvijas Kara muzejs.589 Tādējādi AM noteiktās vadlīnijas aizsardzības jomā ietekmē 

                                                           
583  Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2018. gada publiskais pārskats, 37. 

https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%202018.%20gada%20publiskais%20gada%20pārska

ts_publicejams.pdf 
584  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
585  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
586  Ibid. 
587  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
588  Aizsardzības ministrija. Padotības iestādes. https://www.mod.gov.lv/lv/par-mums 
589  Ibid. 
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ne tikai sabiedrību un valsts aizsardzības politiku, bet visu padotībā esošo institucionālo sistēmu 

un tās domāšanu par KDAP. 

2009. gads ir kā robežšķirtne arī institucionālajam ietvaram. To ietekmēja Lisabonas 

līguma spēkā stāšanās. Otrs atskaites punkts ir 2014. gada Krievijas agresija Ukrainā, jo 

ģeopolitiskie notikumi ir tie, kas ietekmē ļoti spēcīgi. AM amatpersona paskaidro, ka Lisabonas 

līguma spēkā stāšanās bija pagrieziena punkts, kā rezultātā viss sākās ar citu sparu, kā arī 

dažādie notikumi (piemēram, 2014. gada Krievijas agresija Ukrainā, 2008. gada konflikts 

Gruzijā) ietekmēja iekšējos procesus, tādējādi pārskatot lietas, pastiprināti pieskatot notiekošo 

ES.590 Vēl viena lielā robežšķirtne bija Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras uzsākšana 

no ES, jo referendums pavēra ceļu izmaiņām spēka samērā starp Vāciju, Franciju un Apvienoto 

Karalisti.591 Tas nepieciešams, lai nenotiktu dublēšanās ar NATO. Latvijas amatpersonas ir 

klātesošas savos formātos, un tas ir svarīgākais princips, jo tā ir informācija un klātesamība 

lēmumu pieņemšanā (Padome, Komisijas utt.), turklāt kopš 2016. gada ir pieaudzis apjoms 

(ietekmēja notikumi Ukrainā un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ).592 Tajā pašā laikā 

iesaistes apjoms varētu būt plašāks. Būtu veicamas izmaiņas arī Latvijas aizsardzības nozares 

institucionāli organizatoriskajā struktūrā. Redzamākais piemērs notikušajām izmaiņām ir 

PESCO padomnieka amats aizsardzības ministram, tādējādi apliecinot šī virziena nozīmīgumu. 

 

3.2.2. Domāšanas veidnes satvara juridiskie aspekti un procedūras 

 

Līdzdalība ES militārajās misijās un operācijās ir viens no domāšanas veidnes 

svarīgākajiem aspektiem. Iesaisti šajā virzienā un arī pamatu darbībām nosaka “Latvijas 

Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” likums. Tas ietver lēmumu 

pieņemšanu, NBS iesaistes nosacījumus gan starptautiskajās operācijās, gan ātrās reaģēšanas 

spēkos. Likumā par NBS vienību vai karavīru līdzdalību starptautiskajās operācijās paredzēts, 

ka Latvija piedalās starptautiskajās operācijās pēc starptautisko organizāciju rezolūcijas, 

rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvija, turklāt atkarībā no starptautiskās 

operācijas veida lēmumu par līdzdalību starptautiskajā operācijā var pieņemt gan Saeima, gan 

MK, gan īpašos gadījumos pat aizsardzības ministrs.593 Minētās normas kopš likuma spēkā 

stāšanās 1995. gadā nav būtiski grozītas, tās attiecas uz atsevišķu terminu aizstāšanu. 

  

                                                           
590  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
591  Ibid. 
592  Ibid. 
593  Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Latvijas Republikas likums. 

25.02.1995. Latvijas Vēstnesis. 30. https://likumi.lv/doc.php?id=34028 
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Kā izriet no Nacionālās drošības likuma, aizsardzības ministram ir tiesības pieņemt 

lēmumu par atsevišķu NBS vienību līdzdalību starptautiskajās glābšanas un starptautiskajās 

humānajās operācijās.594 Norma tika iestrādāta 2007. gadā, paātrinot lēmuma pieņemšanas 

procesu, kad tas ir steidzami.595 Lēmumu par NBS kontingenta līdzdalību starptautiskajās 

glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem MK, bet neatliekamos 

gadījumos aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķu, īpašu NBS kontingenta, 

līdzdalību starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās arī ES 

dalībvalstīs.596 Lēmuma pieņemšanā par Latvijas NBS kontingenta, kurš nosūtīts dienestam ES 

militārajos štābos, līdzdalību operācijās ievēro identisku procedūru. Par NBS piedalīšanos 

starptautiskajās operācijās ir paredzēts, ka ātrās reaģēšanas spēki ir arī ES izveidotās kopējās 

militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt arī starptautiskajās operācijās.597 No 

visiem grozījumiem minētajā normā kopš likuma spēkā stāšanās 1995. gadā tiešā veidā neizriet 

KDAP aspekts, bet tas ietverts attiecīgo grozījumu anotācijas tekstā. 

Jautājums par ātrās reaģēšanas spēkiem likumā tika iestrādāts 2008. gadā. Mērķis bija 

ne tikai noteikt regulējumu Latvijas iesaistei NATO ātrās reaģēšanas spēkos, bet arī tika vērsts 

uz nākotni, paredzot līdzdalību arī ES ātrās reaģēšanas spēkos (EUBG – Eiropas kaujas grupa), 

definējot NBS vienību statusu un piedalīšanos tajos.598 Ņemot vērā ES kaujas grupas koncepta 

ieviešanu, Latvija uzņemas atbildību un integrē KDAP jautājumus normatīvajos aktos. 

Par kārtību, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas NBS vienības līdzdalībai 

ES militārajās misijās un operācijās, kā arī ātrās reaģēšanas spēkos, ir paredzēti atsevišķi 

noteikumi. Kopš 2004. gada spēkā bijušas trīs šo noteikumu redakcijas. Noteikumu 

2004. gada,599 2009. gada600 un 2014. gada601 izmaiņas ir saistītas ar finansējuma apmēra 

                                                           
594  Nacionālās drošības likums. Latvijas Republikas likums. 29.12.2000. Latvijas Vēstnesis. 473/476. 

https://likumi.lv/doc.php?id=14011 
595  Likumprojekta “Grozījums Nacionālās drošības likumā” anotācija. http://titania.saeima.lv/LIVS/ 

SaeimaLIVS.nsf/0/89149220AFD94BF0C2257222003B71D6?OpenDocument 
596  Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Latvijas Republikas likums. 

25.02.1995. Latvijas Vēstnesis. 30. https://likumi.lv/doc.php?id=34028 
597  Ibid. 
598  Likumprojekta “Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās 

operācijās”” anotācija. http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/48997BB038951D27C2257496 

00442206?OpenDocument 
599  Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas 

piedalās starptautiskajās operācijās. Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 (zaudējuši spēku). 27.02.2004. 

Latvijas Vēstnesis. 32. https://likumi.lv/ta/id/84906-kartiba-kada-veidojamas-sagatavojamas-un-finansejamas-

latvijas-nacionalo-brunoto-speku-vienibas-kas-piedalas-starptautiskajas-o... 
600  Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas 

piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos: Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 (zaudējuši 

spēku). 26.02.2009. Latvijas Vēstnesis. 32. https://likumi.lv/ta/id/188333-kartiba-kada-veidojamas-

finansejamas-un-sagatavojamas-latvijas-nacionalo-brunoto-speku-vienibas-kas-piedalas-starptautiskajas-o... 
601  Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas 

piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Ministru kabineta noteikumi Nr. 508. 

28.08.2014. Latvijas Vēstnesis. 169. https://likumi.lv/ta/id/268499-kartiba-kada-veidojams-finansejams-un-

sagatavojams-latvijas-nacionalo-brunoto-speku-kontingents-kas-piedalas-starptautiskajas 
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palielinājumu reprezentācijas pasākumiem vienai starptautiskajai operācijai. Vienlaikus 

būtiski, ka ar 2009. gada noteikumiem tajos iekļauta līdzdalība ātrās reaģēšanas spēkos, 

saglabājot attiecīgo regulējumu arī 2014. gada noteikumos. Latvija solidarizējoties pievienojas 

un atbalsta lēmumu par iesaisti KDAP kaujas grupās, integrējot regulējumu arī normatīvajos 

aktos. Atbilstoši iepriekš minēto noteikumu aktuālajai redakcijai starptautiskajās operācijās un 

ātrās reaģēšanas spēkos piedalās gan NBS sastāvā esošais kontingents, gan kontingents, kurš 

izveidots uz operācijai vai līdzdalībai ātrās reaģēšanas spēkos laiku.602  

Arī citos tiesību aktos redzams KDAP aspekts. Saskaņā ar “Nacionālo bruņoto spēku 

likuma” 6. pantu603 viens no NBS uzdevumiem ir piedalīšanās starptautiskajās operācijās 

likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, vienlaikus minētajā pantā netiek 

izrunāts jautājums par līdzdalību ātrās reaģēšanas vienībās, bet tas izriet no iepriekš skatītā 

likuma “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” un 

“Nacionālo bruņoto spēku likuma” 6.1 panta, kurš tika iestrādāts 2010. gadā. NBS atbildībā ir 

personālsastāva un vienību gatavošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ES ātrās 

reaģēšanas spēkos.604 Plaša normatīvā regulējuma analīze ļauj ieskatīties rāmējumā, kurā 

jādarbojas amatpersonām, kā arī atspoguļo domāšanas veidnes juridisko aspektu. Secināms, ka 

normatīvajos aktos par KDAP tiek iekļauts tik daudz, cik tas ir nepieciešams. Jāatzīmē, ka ar 

vadlīnijām normatīvajā regulējumā tiek atbalstītas un iemiesotas institucionāli kognitīvās 

vadlīnijas. 

Salīdzinot NBS uzdevumus ar Zemessardzes uzdevumiem, redzams, ka noteikta 

līdzdalība gan starptautiskajās operācijās, gan ātrās reaģēšanas spēkos.605 Līdz 2010. gadam 

norma par līdzdalību ES ātrās reaģēšanas spēkos nebija paredzēta.606 Secināms, ka “Nacionālo 

bruņoto spēku likumā” jāveic grozījumi, iestrādājot regulējumu, ka NBS uzdevums ir līdzdalība 

arī ātrās reaģēšanas spēkos. Tos veicot, veidotos saikne starp NBS uzdevumiem un 

īstenojamajiem pasākumiem, kuri ietverti likumā, kā arī izriet no Zemessardzes uzdevumiem. 

Latvijas iesaistes ES militārajās misijās un operācijās aspekts ir viens no būtiskākajiem. 

Tas izriet arī no “Publisko iepirkumu likuma”, paredzot izņēmumu, ka NBS kā pasūtītājam 

nepiemēro iepirkumu procedūras, ja līgums tiek slēgts par iepirkumiem ārvalstīs un to veic NBS 

                                                           
602  Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas 

piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Ministru kabineta noteikumi Nr. 508. 

28.08.2014. Latvijas Vēstnesis. 169. https://likumi.lv/ta/id/268499-kartiba-kada-veidojams-finansejams-un-

sagatavojams-latvijas-nacionalo-brunoto-speku-kontingents-kas-piedalas-starptautiskajas 
603  Nacionālo bruņoto spēku likums. 30.12.1999. Latvijas Vēstnesis. 24. https://likumi.lv/ta/id/15836-nacionalo-

brunoto-speku-likums 
604  Ibid.  
605  Latvijas Republikas Zemessardzes likums: Latvijas Republikas likums. 26.05.2010. Latvijas Vēstnesis. 82. 

https://likumi.lv/ta/id/210634-latvijas-republikas-zemessardzes-likums 
606  Par Latvijas Republikas Zemessardzi. Latvijas Republikas likums (zaudējis spēku). 17.04.1993. Latvijas 

Vēstnesis. 14. https://likumi.lv/ta/id/60476-par-latvijas-republikas-zemessardzi 
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vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās.607 Līdzīgs 

regulējums bija iekļauts arī iepriekš spēkā esošajā likumā no 2006. gada, norādot, ka likumu 

nepiemēro aizsardzības un drošības jomā, ja to priekšmets ir būvdarbi, preces vai pakalpojumi 

ar mērķi nodrošināt NBS vienības un līgums tiek noslēgts starptautisko operāciju 

nodrošināšanai, turklāt šādos gadījumos līgumi noslēdzami ar piegādātājiem, kas darbojas 

operāciju zonā.608 No 2004. gada līdz 2006. gadam, kad spēkā bija identiskas jomas likums, kur 

izņēmums netika paredzēts.609 Speciālas normas ir ietvertas arī “Aizsardzības un drošības jomas 

iepirkumu likumā”, nosakot, ka noteikumi attiecas arī uz tādiem būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumiem, kuru mērķis ir NBS vienību nodrošinājuma vajadzību nodrošināšana, 

kad ir notikusi izvietošana starptautisko operāciju rajonā.610 Minētais ietvars ir nozīmīgs KDAP 

kontekstā, jo ļauj pilnvērtīgi iesaistīties ES militārajās misijās un operācijās. Jāatzīmē, ka Valsts 

aizsardzības un militāro iepirkumu centram ir uzdevums nodrošināt to saistību izpildi, kuras 

izriet no EAA brīvprātīgā starpvaldību režīma militāro iepirkumu jautājumos.611 Analizējot 

tendenci, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā, secināms, ka tie ir 

pielāgoti atvieglotām iepirkuma procedūrām ES militārajām operācijām un misijām, tomēr 

regulējums neparedz izņēmumu attiecībā uz iesaisti ES ātrās reaģēšanas spēkos, tādējādi būtu 

nepieciešams izvērtēt un izdarīt attiecīgus grozījumus iepirkumu jomas normatīvajā 

regulējumā. Ar šādiem grozījumiem tiktu atvieglotas iepirkumu procedūras, nepieciešamības 

gadījumā iesaistoties ES kaujas grupās ārpus ES teritorijas. 

Par KDAP ietekmi jāmin, ka pēc Atēnu finansēšanas mehānisma izveidošanas grozījumi 

minētajā jautājumā Latvijas normatīvajos aktos tika izdarīti 2007. gada likumā “Par nekustamā 

īpašuma nodokli”, nosakot izņēmumu par aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli tos 

nekustamos īpašumus, kuri ir ES militāru vai aizsardzības operāciju kopējo izmaksu 

finansēšanas pārvaldīšanai izveidotā Atēnu mehānisma īpašumā.612 Kā pamatojums tam ir 

Padomes 2004. gada lēmums 2004/582/EK, kas nosaka Atēnu mehānisma aktīvus, ienākumus, 

īpašumu (pārvaldībā vai īpašumā) atbrīvot no visiem tiešajiem nodokļiem (tai skaitā nekustamā 

                                                           
607  Publisko iepirkumu likums. Latvijas Republikas likums. 29.12.2016. Latvijas Vēstnesis. 254. 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums 
608  Publisko iepirkumu likums: Latvijas Republikas likums. 25.04.2006. Latvijas Vēstnesis. 65. Publisko 

iepirkumu likums (zaudējis spēku). https://likumi.lv/ta/id/133536-publisko-iepirkumu-likums 
609  Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām. Latvijas Republikas likums (zaudējis spēku). 20.07.2001. 

Latvijas Vēstnesis. 110. https://likumi.lv/ta/id/26309-par-iepirkumu-valsts-vai-pasvaldibu-vajadzibam 
610  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums. Latvijas Republikas likums. 02.11.2011. Latvijas Vēstnesis. 

173. https://likumi.lv/ta/id/238803#p346 
611  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1418. 

21.12.2009. Latvijas Vēstnesis. 200. https://likumi.lv/ta/id/202377-valsts-aizsardzibas-militaro-objektu-un-

iepirkumu-centra-nolikums 
612  Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Latvijas Republikas likums. 04.10.2007. Latvijas 

Vēstnesis. 160. Available from: https://likumi.lv/ta/id/164145-grozijums-likuma-par-nekustama-ipasuma-

nodokli-  
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īpašuma nodokļa).613 Atēnu mehānisms ir apveltīts ar tiesību subjektivitāti (rīcībspēju) 

jautājumos par ES militārajām un aizsardzības operācijām, kas izpaužas līgumu slēgšanā un 

tiesībām turēt un rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem, tomēr attiecīgo grozījumu izdarīšanas 

laikā Atēnu mehānisma īpašumā neatradās neviens Latvijas teritorijā esošs nekustamais 

īpašums, tādēļ netika konstatēta nekāda veida ietekme uz pašvaldību budžetu ieņēmumiem.614 

Par Atēnu mehānismu bijušais aizsardzības ministrs R. Bergmanis pauž, ka, diskutējot par šiem 

jautājumiem, skeptisks skatījums bijis ES mazajām valstīm, jo tām ir izaicinājums ar finansēm, 

tās nevar pilnvērtīgi nodrošināt divus virzienus.615 

Ārējos normatīvajos aktos noteiktais regulējums ar vadlīnijām līdzdalībai ES militārajās 

misijās un operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos tiek noteikts arī AM iekšējos normatīvajos 

aktos (piemēram, AM 2013. gada noteikumi Nr. 12 “Kārtība, kādā tiek sagatavotas, nosūtītas 

un starptautiskajās operācijās piedalās Nacionālo bruņoto spēku vienības un tiek veikti 

pēcoperācijas pasākumi”). Vadoties no sistēmiskuma principa, svarīgākie virzieni arī KDAP 

jomā tiek ietverti arī zemākos līmeņos. Regulējums atspoguļo jautājuma par KDAP 

transformāciju. Bez minētā jāuzsver, ka iesaiste ES struktūrās ir ietverta ne tikai normatīvajos 

aktos par drošību un aizsardzību, bet arī citur (piemēram, “Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”). Šis aspekts šī darba ietvaros netiek vērtēts. 

Kopumā secināms, ka izpaužas saikne starp politisko apņemšanos stratēģiskajā līmenī, 

koncepcijām un ārējiem normatīvajiem aktiem operacionālajā līmenī, kā arī vadlīnijām un 

regulējumu taktiskajā līmenī. Dokumentos ietvertais galvenokārt attiecas uz AM un tās 

padotībā esošajiem NBS un Zemessardzi, kā arī plašs regulējums attiecas uz iepirkumu jomu. 

Normatīvajā regulējumā KDAP aspekts tiek ietverts automātiski atbilstoši uzņemtajām 

saistībām un kursam, kā arī KDAP instrumenti nav plaši ietekmējuši AM struktūru. Būtiski, ka 

PESCO jautājumiem tika izveidots PESCO padomnieka amats AM, tādējādi apliecinot šī 

virziena nozīmīgumu. 

Atbilstoši analizētajam un vadoties no teorētiskajiem apsvērumiem domāšanas veidnē 

KDAP ietekme izpaužas tiktāl, cik tas ir nepieciešams un saistīts ar saistību izpildi. Tā parādās 

vēl pirms KDAP ieviešanas ar Lisabonas līgumu, kā arī izriet periodā pēc Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā. Bez minētā jāapskata arī Latvijas iesaiste ES spēju elementos kā domāšanas 

veidnes aspektu, kas ir būtiski hipotēžu pārbaudei. Kā papildu analīzes virziens tas ļauj 

                                                           
613  Likumprojekta “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” anotācija. http://titania.saeima.lv/ 

LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/103AB582C5030C87C225730D00414F1B?OpenDocument 
614  Ibid. 
615  Intervija Nr. 13 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2015–2019), Saeimas deputātu un Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju R. Bergmani. 23.11.2020. 



119 

 

detalizēti apskatīt Latvijas aizsardzības politikas iznākumu, iesaistoties KDAP mehānismos. 

Tādējādi var tikt identificētas arī izmaiņas domāšanas veidnē par KDAP. 

 

3.3. Eiropas Savienības spēju un reaģēšanas instrumentu aspekts  

domāšanas veidnē 

 

Latvijas aizsardzības politikas izvēlētā kursa KDAP ietvarā redzamākā izpausme ir 

Latvijas praktiskā iesaiste KDAP spēju mehānismos. Tā ir būtiskākā domāšanas veidnes daļa, 

jo saskatāmi praktiskie ieguvumi. Kā jau tika analizēts otrajā nodaļā, ES spējas izpaužas caur 

KDAP praktiskajiem spēju elementiem. To kopumu veido ES militārās misijas un operācijas, 

ES kaujas grupas, PESCO projekti, kā arī kopējo ES spēju veicināšanai ir izveidoti citi 

mehānismi. Latvija iesaistās pietiekami plaši dažādos ES spēju virzienos. To analīze parāda 

Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes praktisko izpausmi par KDAP, kā arī to, kā 

tiek iemiesota atbilstoša rīcība praksē. Jāizceļ PESCO aspekts, jo tas var būt ietvars Covid-19 

pandēmijas apkarošanai. 

Saskaņā ar bijušo aizsardzības ministru Ģ. V. Kristovski Latvija piedalījās visās sarunās 

un formātos, kur tika apspriesti ES drošības un aizsardzības aspekti EDAP kontekstā vēl pirms 

2004. gada, kā valdības, tā arī to pārstāvošo AM un ĀM, NBS štābu līmenī.616 Tas apliecina 

KDAP aspekta nozīmi pirmsākumos, kura ir redzama arī pašlaik. AM amatpersonas skatījumā 

pamata prioritāte ir NATO operācijām, bet sekundāra ES militārajām misijām un operācijām, 

un atbilstoši prioritātei, pieprasījumam un resursiem notiek iesaiste.617 Iesaiste ES misijās un 

operācijās varētu būt plašāka, bet svarīgākos virzienus nedrīkst apšaubīt, vienlaikus 

demonstrējot solidarizēšanos un atbalstu ES ietvarā.618 Par kopējo tendenci tiek norādīts, ka tā 

ir atbilstoši valsts statusam, jo Latvija ir maza valsts un iesaiste ir atbilstīgi iespējām, tā ir ar 

pieaugošu tendenci un dziļāku integrāciju.619 Veicot plašāku izpēti, iespējams noteikt ietekmes 

virzienus, apjomu, kā arī notikušās izmaiņas domāšanas veidnē. To izpēte ļaus identificēt arī 

iesaistes praktisko pienesumu un kritiskos aspektus. 

 

3.3.1. Domāšanas veidnes praktiskais pamats: Eiropas Savienības militārās misijas  

un operācijas, kā arī Eiropas Savienības kaujas grupas 

 

Viens no Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes elementiem par KDAP ir ES 

militārās misijas un operācijas, kā arī ES kaujas grupas. Latvijas iesaiste ES militārajās misijās 

un operācijās ir jau kopš pirmās ES militārās operācijas EUFOR CONCORDIA/FYROM, kura 

                                                           
616  Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģ. V. Kristovski 2020. gada novembrī. 
617  Intervija Nr. 3 ar Latvijas AM amatpersonu 21.12.2020. 
618  Ibid. 
619  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
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tika uzsākta 2003. gadā. Tas ir arī viens no stratēģiski svarīgiem uzdevumiem, kas izriet no 

normatīvā regulējuma un Latvijas aizsardzības nozares plānošanas dokumentiem. Latvija kopš 

2003. gada ir tikusi pārstāvēta septiņās ES militārajās misijās un operācijās: EUFOR 

CONCORDIA/FYROM, EU NAVFOR Atalanta (EU NAVFOR Somalia), EUTM Mali, EUFOR 

Althea, EUNAVFOR Med Sophia, EUFOR RCA, EUNAVFOR MED IRINI. 

Latvijas NBS personālsastāva iesaistes dinamika un veicamo uzdevumu klāsts, kā arī 

attiecīgās starptautiskās operācijas finansējuma apmērs ir bijis dažāds (4. un 5. pielikums). 

Atbilstoši aizpildīto amatu skaitam attiecīgā gada griezumā (4. pielikums) visplašākā Latvijas 

karavīru iesaiste ES starptautiskajās operācijās un misijās ir bijusi no 2013. gada līdz 

2015. gadam, bet ar 2016. gadu iesaistes apmērs samazinās un praktiski ir nemainīgs.620 Periodā 

no 2013. gada līdz 2016. gadam vārdu “Eiropas Savienība” un tā saīsinātā nosaukuma “ES” 

lietojums NDK, VAK un AM publiskajos pārskatos ir plašāks, salīdzinot ar periodu pēc 

2016. gada (2. un 3. pielikums). Periodā no 2013. gada līdz 2016. gadam aizsardzības ministrs 

bija A. Pabriks (2010. gada 3. novembris – 2014. gada 22. janvāris; 2019. gada 23. janvāris – 

pašreiz) un R. Vējonis (2014. gada 22. janvāris – 2015. gada 8. jūlijs).621 

Starptautisko operāciju finansējumu veido dažādas pozīcijas: karavīru pirmsoperācijas 

apmācības, apbruņojuma iegādes, karavīru atlīdzība, sabiedroto sniegto pakalpojumu apmaksas 

utt. Informācija par izdevumiem līdz 2012. gadam, arī to, kuri saistīti ar EUFOR Althea, nav 

pieejama. No pieejamiem datiem, vislielākais izlietotais finansējums (eiro) Latvijai līdzdalībai 

ES militārajās misijās un operācijās (5. pielikums) ir bijis 2014. gadā, kad notika visplašākā 

iesaiste, bet periodā pēc 2014. gada izmaksas ir relatīvi līdzvērtīgas.622 Kopējo izmaksu 

tendenci var raksturot kā atbilstošu iesaistes apmēram.623 Tajā pašā laikā līdzīga tendence izriet 

arī no vārdu “Eiropas Savienība” un tā saīsinātā nosaukuma “ES” lietojuma 2014. gada 

publiskajā pārskatā. 2014. gada dokumentā tas tiek lietots visplašāk (3. pielikums). 2014. gadā 

aizsardzības ministrs bija A. Pabriks (2010. gada 3. novembris – 2014. gada 22. janvāris; 

2019. gada 23. janvāris – pašreiz) un R. Vējonis (2014. gada 22. janvāris – 2015. gada 

8. jūlijs).624 Iesaiste ES militārajās misijās un operācijās ir viens no būtiskākajiem domāšanas 

veidnes par KDAP elementiem, kurš tostarp kā tendence izpaužas VAK, NDK un AM 

publiskajos pārskatos. Latvijas iesaistes dinamiku ES militārajās misijās un operācijās nav 

                                                           
620  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
621  Aizsardzības ministrija. Bijušie aizsardzības ministri. https://www.mod.gov.lv/lv/par-mums/aizsardzibas-

ministrijas-vesture/bijusie-aizsardzibas-ministri 
622  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
623 Ibid. 
624  Aizsardzības ministrija. Bijušie aizsardzības ministri. https://www.mod.gov.lv/lv/par-mums/aizsardzibas-

ministrijas-vesture/bijusie-aizsardzibas-ministri 



121 

 

ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Apskatot šo virzienu plašāk, ir iespējams identificēt izmaiņas 

kopš 2003. gada, kad Latvija pirmo reizi tika pārstāvēta ES militārajās misijās un operācijās. 

EUFOR CONCORDIA/FYROM tika uzsākta un noslēgta 2003. gadā bijušajā 

Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā,625 kurā Latvija tika pārstāvēta ar četriem NBS 

karavīriem,626 bet no ES dalībvalstīm tajā neiesaistījās Īrija un Dānija, kā arī atsevišķas valstis 

uz to nosūtīja tikai vienu karavīru.627 Pēc bijušā NBS komandiera R. Graubes, minētā operācija 

ir piemērs tam, ka jau tajā laikā, kas ir pirms Latvijas iestāšanās ES, bija izpratne un redzējums 

kā prognoze par Latvijas bruņoto spēku iesaisti ES militārajās misijās un operācijās nākotnē.628 

ES militāro operāciju CONCORDIA/FYROM nomainīja civilā policijas misija EUPOL 

Proxima. Saskaņā ar Dž. Hovortu tā tika pārņemta no NATO (operācija Allied Harmony) un tā 

ES ļāva pārbaudīt noslēgtās vienošanās ar NATO (“Berlīne plus” vienošanās), pārbaudīt 

procedūras – vadību un kontroli, spēka lietošanu, loģistiku, finanšu jautājumu risināšanu, 

juridiskos jautājumus.629 Šai operācijai bija liela simbolisma nozīme un pieticīgāka nozīme 

militārajā jomā. Tās mērķis bija panākt mieru, pārticību reģionā un valstī, kurā starptautisko 

spēku klātbūtne vairs nebūtu nepieciešama, lai palīdzētu īstenot 2001. gada Ohridras līguma 

izpildi. ES Augstais pārstāvis H. Solana pēc pirmās ES militārās operācijas uzsvēra, ka, 

neņemot vērā, ka šī operācija bija neliela, ES parādīja, ka tā ir spējīga iesaistīt militāros spēkus, 

pierādīja, ka līdzīgi citām starptautiskām organizācijām tā spēj apvienot dažādus instrumentus 

un spējas: politiskā līderība, militārie spēki un ekonomiskais atbalsts.630 Ar mērķi iestāties ES 

Latvija piedalījās pirmajā ES militārajā operācijā, kas ir īpaši svarīgi, jo visas ES dalībvalstis 

tajā nepiedalījās. 

ES militārā operācija EUFOR Althea Bosnijā un Hercegovinā tika uzsākta 2004. gada 

decembrī, tā norisinās joprojām, kā arī tā bija trešā ES militārā operācija. Latvija tajā piedalījās 

no 2004. gada līdz 2009. gada nogalei kopskaitā ar 23 NBS karavīriem.631 Tajā tika risināti tādi 

uzdevumi kā sabiedrības atbalsta panākšana, demokrātijas sekmēšana, organizētās noziedzības, 

korupcijas, terorisma, civiliedzīvotāju nemieru, etnisko konfliktu mazināšana, teritorijas 

                                                           
625  European External Action Service. Mission description. http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-

and-operations/concordia/mission-description/index_en.htm 
626  Nacionālie bruņotie spēki. Iepriekšējās operācijas. https://www.mil.lv/index.php/lv/aktualitates-un-

macibas/starptautiskas-operacijas/ieprieksejas-operacijas 
627  Howorth, J. 2014. Security and Defence Policy in the European Union. 2th ed. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 154. 
628  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri, aizsardzības ministra padomnieku, ģenerālleitnantu 

R. Graubi 16.11.2020. 
629  Howorth, J. 2014. Security and Defence Policy in the European Union. 2th ed. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 154. 
630  Dolana, J. 2003. A joint effort for peace and stability. https://www.consilium.europa.eu/ 

uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/articles/78480.pdf 
631  Nacionālie bruņotie spēki. Iepriekšējās operācijas. https://www.mil.lv/index.php/lv/aktualitates-un-

macibas/starptautiskas-operacijas/ieprieksejas-operacijas 
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attīrīšana no nesprāgušas munīcijas un mīnām.632 Operācija ir nozīmīgs tests ES militārajām 

spējām, tās ietvaros notika plaši manevri ar helikopteriem, tika izstrādātas atbalsta sniegšanas 

shēmas, tika veiktas psiholoģiskās operācijas utt. Tajā piedalījās 21 ES dalībvalsts, kā arī piecas 

ne ES valstis, ieskaitot Turciju un Čīli.633 Tā bija nozīmīga pieredze Latvijas karavīriem, jo tika 

pilnveidotas spējas, kā arī notika specifiski treniņi un apmācība. 

2008. gada decembrī uzsāktā EU NAVFOR Atalanta (EU NAVFOR Somalia) bija pirmā 

ES militārā jūras operācija. Latvija tajā iesaistījās no 2011. gada līdz 2019. gadam ar 

27 karavīriem.634 Pamatojoties uz 2010. gada Saeimas lēmumu, Latvijas karavīri pildīja 

uzdevumus operacionālajā štābā Nortvudā Lielbritānijā, kā arī dienests tika veikts uz štāba kuģa 

pie Somālijas operācijas rajonā uz Francijas karakuģa “FS Nivose”, Vācijas karakuģa “FGS 

Bayern” un Spānijas karakuģa “SPS Patino”.635 Līdzdalība šajā operācijā ir ne tikai 

apliecinājums uzņemtajām starptautiskajām saistībām, bet arī loģisks valsts politikas 

turpinājums, solidarizējoties un veicot ieguldījumu kolektīvās drošības sistēmā. Šajā operācijā 

iesaistītie karavīri bija tiesīgi aizturēt un arestēt personas par pirātismu, bruņotu laupīšanu vai 

arī gadījumos, ja ir šādas aizdomas, kā arī iznīcināt pirātu laivas un kuģus.636 Aizdomās 

turētajiem bija paredzēta atbildība, un tos varēja tiesāt, pamatojoties uz 2009. gada martā 

parakstīto ES dalībvalstu un Kenijas vienošanos. EU NAVFOR Atalanta unikalitāte ir gūtajā 

pieredzē karavīriem, tas ir jautājums par klātesamību, turklāt, pievienojoties KDAP, ne tikai 

jāsaņem maksājumi no Eiropas fondiem, bet arī jādod atpakaļ, un labākais veids ir drošība, kas 

ļauj arī parādīt, ka domājam plaši, neesam mazi, nevarīgi un provinciāli.637 

Saeima lēmumu par Latvijas iesaisti ES apmācības misijā EUTM Mali pieņēma 

2013. gada martā, bet Latvijas kontingents dienestu operācijas rajonā uzsāka 

2013. gada  aprīlī.638 No 2013. gada līdz 2020. gadam iesaiste ir pietiekami plaša, jo tajā bijis 

61 NBS karavīrs.639 Misijas laikā tika apmācīti dažādas sagatavotības apmācāmie, sākot ar 

jauniesaucamajiem, līdz instruktoriem un virsniekiem, kuriem jau ir militārā pieredze, – 

                                                           
632  Nacionālie bruņotie spēki. Althea. https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-operacijas/ 

ieprieksejas-operacijas/althea 
633  Howorth, J. 2014. Security and Defence Policy in the European Union. 2th ed. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 157. 
634  Nacionālie bruņotie spēki. Iepriekšējās operācijas. https://www.mil.lv/index.php/lv/aktualitates-un-

macibas/starptautiskas-operacijas/ieprieksejas-operacijas 
635  Nacionālie bruņotie spēki. Atalanta. https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-

operacijas/pasreizejas-operacijas/atalanta 
636  Kapteiņleitnants Timofejevs: Apzinos, ka būt pirmajam ir grūti, bet esmu gatavs šim izaicinājumam. Sargs.lv 

https://www.sargs.lv/lv/2011-02-25/kapteinleitnants-timofejevs-apzinos-ka-pirmajam-ir-gruti-bet-esmu-

gatavs-sim#lastcomment 
637  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
638  Nacionālie bruņotie spēki. EUTM Mali. https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-

operacijas/pasreizejas-operacijas/eutm-mali 
639 Ibid. 
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apmācībās tiek mācīti pamati līdz taktiskajiem uzdevumiem, topogrāfija, šaušana utt. Viens no 

Latvijas kontingenta komandieriem ir pat apšaubījis Mali armijas apmācības efektivitāti, jo 

plašs uzsvars tiek likts uz teoriju, bet pārāk maz laika veltīts praktiskajām iemaņām, taktikas 

izmantošanai praktiski un komandieru iemaņu nostiprināšanai.640 Misijā dalībvalstu karavīri 

netiek iesaistīti kaujas operāciju uzdevumos. Mali gadījumā iesaiste bija Eiropas interešu 

īstenošanā, tas nav jautājums par skaitu, bet klātesamību un Latvijai interese bija Francijas 

atbalsts citos valstiski svarīgos jautājumos, turklāt neiesaistoties to negatīvi vērtētu partneri.641 

EUNAVFOR Med Sophia tika īstenota no 2015. līdz 2020. gadam, Latvija kopskaitā tajā 

piedalījās ar astoņiem NBS karavīriem, kā arī bija viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kura 

iesaistījās EUNAVFOR Med Sophia.642 Šīs operācijas štābs atrodas Romā, Itālijā, tā tiek 

īstenota vairākos posmos, svarīgākais tās mērķis ir cīņa ar migrantu kontrabandām un cilvēku 

tirdzniecību, tās ietvaros tiek apmācīta Lībijas krasta apsardze, jūras spēki, kā arī tiek uzraudzīta 

ANO ieroču embargo ievērošana Lībijas krastos.643 Latvijas karavīri pienākumus veic 

operācijas štābā. Svarīgākais tās uzdevums ir panākt drošību un stabilitāti Vidusjūras reģionā. 

EUNAVFOR Med Sophia bija ES visaptverošas pieejas migrācijas jautājuma risināšanai, kas 

tika pārtraukta ar 2020. gada martu. Tās turpinājums ir ES militārā operācija EUNAFOR MED 

IRINI.644 Arī Latvija piedalās šajā ES militārajā operācijā. 

EUFOR RCA norisinājās no 2014. līdz 2015. gadam, pamatojoties uz Padomes lēmumu 

2014/73/CFSP645 un ANO Drošības padomes rezolūciju 2134 (2014)646. Saeimā lēmums par 

līdzdalību šajā ES militārajā operācijā tika pieņemts 2014. gada maijā, Latvijas kontingents tika 

nosūtīts uz sešiem mēnešiem, kopumā operācijā piedaloties ar 40 NBS karavīriem.647 Latvijas 

kontingents veica galvaspilsētas lidostas apsardzi, humāno kravu transportēšanu un 

patrulēšanu.648 Operācijas laikā Latvijas karavīri neveica kaujas uzdevumus, tās ietvaros tika 

sniegts atbalsts Francijas un Āfrikas Savienības karavīriem ar mērķi novērst vēl dziļāku krīzi 

                                                           
640  Latvijas zināšanas stiprina Mali armiju. Sargs.lv. https://www.sargs.lv/lv/2015-09-10/latvijas-zinasanas-

stiprina-mali-armiju 
641  Intervija Nr. 18 ar ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
642  Nacionālie bruņotie spēki. Iepriekšējās operācijas. https://www.mil.lv/index.php/lv/aktualitates-un-

macibas/starptautiskas-operacijas/ieprieksejas-operacijas 
643  Nacionālie bruņotie spēki. Sophia. https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-

operacijas/ieprieksejas-operacijas/sophia 
644  Eiropadome. ES sāk operāciju “IRINI”, lai īstenotu ieroču embargo pret Lībiju. 

https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-

libya-arms-embargo/ 
645  Eiropas Savienības Padomes 10.02.2014. lēmums 2014/73/KĀDP par ES militāro operāciju  

Centrālāfrikas Republikā (EUFOR RCA). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 

uri=OJ:L:2014:040:0059:0062:EN:PDF 
646  United Nations Security Council. 28.01.2014. Resolution 2134 (2014). http://unscr.com/en/resolutions/ 

doc/2134 
647  Nacionālie bruņotie spēki. EUFOR RCA. https://www.mil.lv/lv/aktualitates-un-macibas/starptautiskas-

operacijas/ieprieksejas-operacijas/eufor-rca 
648 Ibid. 
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Centrālāfrikas Republikā. Līdzdalība ES militārajās misijās un operācijās ir klātesamība 

lēmumu pieņemšanas procesā, tā ir politiskā ietekme, iespēja prezentēt valsti un karavīru 

prasmes, tās vienlaikus pilnveidojot.649 Būtiski, ka 2014. gadā Latvijas iesaiste ES militārajās 

misijās un operācijās ir bijusi tikpat apjomīga, kā iesaistīšanās citās starptautiskajās 

operācijās.650  

Pēc bijušā AM valsts sekretāra J. Sārta stāstītā, KDAP ietvarā pieņemtie lēmumi 

nenotiek saistībā ar KDAP, bet bija saistīti ar Franciju kā Eiropas drošības noteicēju un citiem 

specifiskiem jautājumiem NATO kontekstā, lai mīkstinātu Francijas pozīciju pret Baltijas 

valstīm.651 Par šo aspektu AM amatpersona norāda, ka tika pastāvīgi saņemti vēstījumi 

iesaistīties plašāk ES misijās un operācijās, bija vēstījums par to, ka nekas netiek darīts, un 

izvēle tika veikta par sadarbību ar Franciju, tomēr sadarbība neizdevās saistībā ar vadību un 

kontroli operacionālajā līmenī.652 Tādējādi radās slikta pieredze, turklāt tas ir jautājums par 

resursu sadali un trūkumu, jo ieguldoties ir jābūt maksimālajam ieguvumam.653 Līdzīgs 

viedoklis ir arī bijušajam aizsardzības ministram I. Lieģim, par sadarbību KDAP ietvaros 

bremzējošo faktoru minot slikto pieredzi sadarbībā ar Franciju ES militārajā operācijā 

Centrālāfrikas Republikā, kā arī Francijas postkoloniālās intereses.654 Par izaicinājumu tiek 

uztverts arī birokrātiskums.655 

Vērtējot ciklisku Latvijas iesaisti ES militārajās misijās un operācijās, kā elementu no 

kopējās Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes par KDAP nedrīkst atdalīt bijušā NBS 

komandiera R. Graubes uzskaitītos aizsardzības politikas attīstības posmus. Tie attiecas uz 

institucionālo briedumu un spēju būt līdztiesīgam drošības politikas aktoram. Saskaņā ar bijušo 

NBS komandieri R. Graubi līdz NBS iesaistei pirmajās starptautiskajās misijās un operācijās 

nebija ne pieredzes, ne ekspertīzes un bija jāveido sistēma un domāšana atbilstoši NATO un 

ES, kas sāka veidoties pakāpeniski pēc iesaistes starptautiskajās operācijās.656 Šajā posmā 

Latvijai tika sniegts dažāds atbalsts (tehniskais, nodrošinājuma, apmācība), turklāt tika ņemts 

                                                           
649  Bodnieks, V. 2017. ES KDAP un ieguvumi no Latvijas bruņoto spēku dalības ES militārajās operācijās. 

Sargs.lv http://doc.mod.gov.lv/lv/ts/2017/9/27/#zoom=z 
650  Bodnieks, V. 2020. Latvia’s Contribution to International Missions and Operations: A Way to Achieve Political 

Goals. Daugavpils Universitātes 62. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils 

Universitāte, akadēmiskais apgāds “Saule”, 35. https://dukonference.lv/files/978-9984-14-927-1_62_konf_ 

kraj_C_Hum%20zin.pdf 
651  Intervija Nr. 20 ar bijušo Latvijas AM valsts sekretāra vietnieku (1999–2001), aizsardzības padomnieku 

Latvijas pārstāvniecībā NATO un ES, AM valsts sekretāru (2008–2015), pašreizējo NATO Stratēģiskās 

komunikācijas izcilības centra direktoru J. Sārtu 14.12.2020. 
652  Intervija Nr. 3 ar AM amatpersonu 21.12.2020. 
653  Ibid. 
654  Intervija Nr. 17 ar bijušo aizsardzības ministru (2009–2010) I. Lieģi 26.11.2020. 
655  Ibid. 
656  Intervija Nr. 14 ar bijušo NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra padomnieku, 

ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
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viss, kas tika sniegts. Pēc iestāšanās ES un NATO sistēmiski tika uzsākta savu produktu 

radīšana, balstoties uz iegūto pieredzi un partnervalstu atbalstu, sniedzot tai skaitā ieguldījumu 

arī ES drošības un aizsardzības pīlārā, kas pakāpeniski ir novedis līdz statusam, kad Latvija ir 

pilnvērtīgs spēlētājs, Latvijai ir skaidras nacionālās vajadzības.657 Šo posmu var saukt par 

selektīvo posmu, jo tika identificēti Latvijas stratēģiskie partneri aizsardzības politikā, kā arī 

uzsākta partnervalstu ekspertīzes un pieredzes integrēšana Latvijas aizsardzības sistēmā un 

institucionālajā ietvarā.658 Balstoties uz iegūto pieredzi un partnervalstu atbalstu, Latvijas 

aizsardzības politika un NBS sistēma sāka radīt savus produktus līdz pat statusam, kad Latvija 

aizsardzības jomā sniedz savu ekspertīzi citām valstīm.659 

Kā redzams no iesaistes apjoma, Latvijas līdzdalība ES militārajās misijās un operācijās 

ir minimāla, par minēto bijušais AM parlamentārais sekretārs V. Silenieks norāda, ka ne 

vienmēr būtisks ir skaits, bet svarīga ir spēja izdarīt uzticēto un tā ir solidarizēšanās, saņemot 

drošības garantijas.660 Latvijas iesaistes iespējas ir ierobežotas, tādēļ Latvijai vairāk jātiecas uz 

unikālām spējām, kuras nespēj nodrošināt citi.661 Latvijas gadījumā minimālas iesaistes apjoms 

tiek saistīts ar finansiālo aspektu un karoga principu.662 Tas ne vienmēr var būt reāls ieguvums, 

jo tā ir klātesamības parādīšana, globāla spēlētāja statuss un esamība komandā.663 Minētais 

aspekts plašāk izriet no NBS amatpersonas, kura skaidro, ka līdzdalība ir iespēja karavīram 

iegūt individuālu pieredzi, nostiprināt militārās un citas zināšanas, bet NBS iegūt informāciju 

par notiekošo misijas rajonā.664 Latvija tādējādi demonstrē, ka ir ne tikai drošības patērētāja, 

bet arī devēja. Papildus jāņem vērā arī negatīvais aspekts, jo netiek definēti papildu mērķi 

misijām. Karavīri ir aizsūtīti par lielām izmaksām, bet netiek noteikti ieguvumi militārajai 

izaugsmei un misija netiek izmantota Latvijas tautsaimniecības veicināšanai.665 

Kopsakarā ar tiešu līdzdalību ES militārajās misijās un operācijās jāskata Atēnu 

finansējuma mehānisms ES militārajām operācijām. Tā ir ES militāro misiju un operāciju 

administrēšanas struktūra. ES dalībvalstu solidarizēšanās neizpaužas tikai ar karavīru līdzdalību 

ES militārajās misijās un operācijās, bet arī ar iemaksu veikšanu, kas nozīmē, ka, veicot 

iemaksas Atēnu mehānismā, jāaprēķina un jāņem vērā, vai izdevīgāk ir nosūtīt karavīrus 

līdzdalībai ES militārajā misijā vai operācijā vai veikt attiecīgas iemaksas. Neatkarīgi no 

                                                           
657  Intervija Nr. 14 ar bijušo NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra padomnieku, 

ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
658  Ibid. 
659  Ibid. 
660  Intervija Nr. 7 ar bijušo Latvijas AM parlamentāro sekretāru (2017–2019) V. Silenieku 21.10.2020. 
661  Ibid. 
662  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
663  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku) 12.09.2020. 
664  Intervija Nr. 8 ar Latvijas NBS amatpersonu 21.12.2019. 
665  Intervija Nr. 9 ar Latvijas AM amatpersonu 25.12.2019. 
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iesaistes apjoma arī Latvija pastāvīgi veic iemaksas Atēnu mehānismā jau kopš 2004. gada. 

Latvijas veikto iemaksu dinamikas līkne Atēnu mehānismā atšķiras. Periodā no 2004. līdz 

2007. gadam veikto iemaksu daudzums samazinās, bet 2008. un 2009. gadā tas strauji palielinās 

un samazinās līdz zemākajam rādītājam 2011. gadā, kas sakrīt ar ekonomiskās krīzes periodu, 

savukārt ar 2014. gadu līdz 2020. gadam iemaksas ir plašā apjomā (6. pielikums).666 

Bez ES militārajām misijām un operācijām svarīgs ir arī ES kaujas grupu ietvars. Tam 

ir būtiska vieta Latvijas institucionālajā domāšanas veidnē par KDAP. Tā ir arī atbilstošas 

institucionālās domāšanas izpausme praksē. ES kaujas grupu jautājumā 2004. gada novembrī 

notikušajā militārajā spēju pieteikšanās konferencē Latvija izteica atbalstu iesaistei,667 bet 

2006. gada novembrī tika parakstīts MK apstiprinātais memorands par pamata noteikumiem ES 

kaujas grupai 2010.668 Kopš pirmās iesaistes ES kaujas grupā 2010. gadā Latvijas iesaiste ir 

bijusi pietiekami plaša (7. pielikums) un mainīga. Visplašākā līdzdalība notika 2015. gadā, 

savukārt minimāls iesaistes apjoms ir 2020. gadā (7. pielikums). Līdz 2015. gadam iesaiste ES 

kaujas grupās notika ar augošu tendenci, savukārt pēc 2015. gada tā ir ar lejupejošu tendenci 

(7. pielikums). 2015. gadā aizsardzības ministrs bija R. Vējonis (2014. gada 22. janvāris – 

2015. gada 8. jūlijs) un R. Bergmanis (2015. gada 8. jūlijs – 2019. gada 23. janvāris).669 

Neskatoties uz iesaistīto karavīru un zemessargu skaita izmaiņām, Latvija šādā veidā gan 

demonstrē partneriem solidarizēšanos, gan pilda uzņemtās saistības, gan veicina karavīru un 

zemessargu pieredzi un prasmes.670 Iesaiste ES kaujas grupās nav bijusi arī tik stabila, kā 

Latvijas līdzdalība ES militārajās misijās un operācijās (4. pielikums). Latvijas iesaisti ES 

kaujas grupā nav ietekmējusi Covid-19 pandēmija. 

2010. gadā ES kaujas grupas vadošā valsts bija Polija,671 kā arī to veidoja Latvija, 

Lietuva, Slovākija un Vācija, tās gatavība tika nodrošināta no 2010. gada janvāra, kam par 

pamatu bija noslēgtais memorands, nosakot gan kaujas grupas vadību, gan struktūru, gan 

nodrošinājuma un loģistikas jautājumus, gan apmācību un pamatprincipus. ES kaujas grupām 

                                                           
666  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
667  Nacionālie bruņotie spēki. Eiropas Savienības Kaujas grupa (EUBG). https://www.mil.lv/lv/aktivais-

dienests/daliba-nato-un-es-spekos/eiropas-savienibas-kaujas-grupa-eubg 
668  Par Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības 

ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās 

aizsardzības ministrijas un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par pamata 

noteikumiem Eiropas Savienības kaujas grupai (EU BG 2010). Latvijas Republikas likums. 10.11.2006. 

Latvjas Vēstnesis. 181. https://likumi.lv/ta/id/147669-par-vacijas-federativas-republikas-federalas-

aizsardzibas-ministrijas-latvijas-republikas-aizsardzibas-ministrijas-lietuvas 
669  Aizsardzības ministrija. Bijušie aizsardzības ministri. https://www.mod.gov.lv/lv/par-mums/aizsardzibas-

ministrijas-vesture/bijusie-aizsardzibas-ministri 
670  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
671  European Parliament. 12.09.2006. The EU Battlegroups, 8. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 

2009_2014/documents/sede/dv/sede030909notebattlegroups_/sede030909notebattlegroups_en.pdf 
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ir sešu mēnešu pastāvīgas gatavības rotācijas periods. 2010. gada ES kaujas grupā iesaistījās 

69 NBS karavīri, kuri tika integrēti Militārās policijas rotā, kā arī pildīja pienākumus 

Nesprāgušas neitralizēšanas vienībā, Nacionālā atbalsta grupā un štāba elementā.672 2010. gada 

AM publiskajā pārskatā norādīts, ka ES kaujas grupas ir viens no veidiem sadarbības ar 

Ziemeļeiropas valstīm veicināšanai (kopīgu vienību veidošana).673 

2013. gada ES kaujas grupā Latvija iesaistījās ne tikai ar karavīriem, bet arī ar 

zemessargiem – 96 kopā (vieglo kājnieku rota),674 iezīmējot sākotnējo punktu Zemessardzes 

spēju attīstībai, pilnveidojot Zemessardzes profesionalitāti (bez Latvijas piedalījās Lielbritānija 

(vadošā valsts), Lietuva, Nīderlande un Zviedrija).675 Līdzdalība Lielbritānijas vadītajā ES 

kaujas grupā bija viens no plašākas iesaistes veidiem sadarbībā ar Lielbritāniju.676 2015. gada 

ES kaujas grupā vadošā valsts bija Zviedrija. 677 Iesaiste notika ar Latviju, Lietuvu, Igauniju, 

Norvēģiju, Somiju un Īriju – aptuveni 160 Latvijas karavīri un zemessargi (rotas līmeņa 

vienība).678 ES kaujas grupas dežūrā Latvijas karavīri dienesta pienākumus pildīja ātrās 

reaģēšanas vienībā.679  

Atbilstoši bijušajam aizsardzības ministram R. Bergmanim, neskatoties uz ierobežoto 

iesaistes skaitu, tas ir pozitīvi vērtējams, jo tā ir klātesamība un savu spēju un uzņemto saistību 

apliecinājums partneriem ar izaicinājumu izskaidrot sabiedrībai iesaisti ES militārajās misijās 

un operācijās, kā arī ES kaujas grupās.680 2016. gada otrajā pusgadā Latvija ar 103 karavīriem 

un zemessargiem (viena vieglā kājnieku rota)681 piedalījās Lielbritānijas vadītajā ES kaujas 

grupā (piedalījās arī Somija, Īrija, Lietuva un Zviedrija).682 ES kaujas grupas dežūrās tika 

nodrošināta personāla apmācība, kā arī līdzdalība sertifikācijas mācībās Lielbritānijā un dežūra 

                                                           
672  Nacionālie bruņotie spēki. Eiropas Savienības Kaujas grupa (EUBG). https://www.mil.lv/lv/aktivais-

dienests/daliba-nato-un-es-spekos/eiropas-savienibas-kaujas-grupa-eubg 
673  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2010. gada publiskais pārskats, 

26. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2010_gadaparskats.pdf.pdf  
674  European Union Institute for Security Studies. 2016. Yearbook of European Security. 64. 

https://www.files.ethz.ch/isn/196644/YES_2016.pdf 
675  Nacionālie bruņotie spēki. Eiropas Savienības Kaujas grupa (EUBG). https://www.mil.lv/lv/aktivais-

dienests/daliba-nato-un-es-spekos/eiropas-savienibas-kaujas-grupa-eubg 
676  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2013. gada publiskais pārskats, 

19. un 60. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/am_publiskais_parskats_2013.pdf  
677  European External Action Service. 27.04.2015. EUMC Report to PSC on the Outcome of BGCC 1/1, 3. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8379-2015-ADD-1/en/pdf 
678  Nacionālie bruņotie spēki. Eiropas Savienības Kaujas grupa (EUBG). https://www.mil.lv/lv/aktivais-

dienests/daliba-nato-un-es-spekos/eiropas-savienibas-kaujas-grupa-eubg 
679  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats, 

62. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM_2015.pdf  
680  Intervija Nr. 13 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2015–2019), Saeimas deputātu un Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju R. Bergmani. 23.11.2020. 
681  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2016. gada publiskais pārskats, 

57. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%20publiskais%20parskats_2016.pdf  
682  European External Action Service. 27.04.2015. EUMC Report to PSC on the Outcome of BGCC 1/1, 3. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8379-2015-ADD-1/en/pdf 



128 

 

ES kaujas grupas sastāvā.683 Latvijas līdzdalība ES kaujas grupā notika arī 2020. gada otrajā 

pusgadā.684 2020. gadā Vācijas vadītajā ES kaujas grupā Latviju pārstāvēja deviņi zemessargi 

(piedalījās arī Austrija, Čehija, Horvātija, Īrija, Nīderlande, Somija un Zviedrija), kas tika 

integrēti Vācijas Bruņoto spēku vienībā taktisko uzdevumu izpildei.685 

Līdzdalība ES kaujas grupā ietver apmācību programmu un sertifikāciju, kā arī 

sertifikācijas manevru scenāriju. Ar līdzdalību ES kaujas grupās tiek pilnveidotas un vairotas 

NBS spējas un sagatavotības līmenis, tas ir arī ieguldījums apmācībā un izaugsmē. ES kaujas 

grupa ir nepieciešama valsts pašaizsardzības spēju attīstībai. ES kaujas grupas skaitliski ir 

neliela vienība, tādējādi tās izmantošana ir iespējama tikai, konfliktam eskalējoties zemā 

līmenī, tā ir vienība, kuru nevar nodrošināt ar papildspēkiem. ES kaujas grupa ir vienība, kuru 

var izmantot kā tiltu, lai nodrošinātu NATO vai ANO spēku ienākšanu konflikta eskalācijas 

rajonā. ES ir ierobežotas spējas militārā jomā, tamdēļ būtiska ir ES un NATO sadarbība, kā arī 

svarīgs aspekts ir laiks ar attiecīgiem treniņiem, cik ātri ES kaujas grupas var tikt transportētas 

uz konflikta reģionu. N. Vanaga ir secinājusi, ka ES kaujas grupas var būt kā līdzeklis tālāka 

konflikta atturēšanai, turklāt mazajām valstīm ir būtiski, lai lēmums par iesaisti tiktu pieņemts 

pēc vienprātības principa.686  

Bijušais NBS komandieris R. Graube norāda, ka viens no ES militāro spēju 

instrumentiem ir ES kaujas grupas, kas nav bijis svarīgākais, tāpat kā viss militārais aspekts ES 

ietvarā, jo ES ir maigā vara un tās būtiskākais rīks ir diplomātiskie līdzekļi.687 No J. Murumetsa 

stāstītā par Latvijas iesaisti izriet secinājums, ka Latvija paredz vienus un tos pašus spēkus gan 

NATO, gan ES ietvaram.688 Papildu izaicinājums ES kaujas grupu iesaistei ir finansiālais 

aspekts, kas gultos uz dalībvalstīm, kā arī tas ir jautājums par Atēnu finansēšanas mehānisma 

pilnvērtīgu iedarbināšanu un izmantošanu.689 Bijušais aizsardzības ministrs R. Vējonis ES 

kaujas grupas sauc par uzticību bremzējošu faktoru, neradot uzticību KDAP pilnībā, jo tās ir 

izveidotas, bet piemērotas netiek, turklāt tas ir jautājums par resursu fiksēšanu uz noteiktu laiku 

                                                           
683  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2016. gada publiskais pārskats, 

62. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%20publiskais%20parskats_2016.pdf 
684  European External Action Service. 06.05.2019. EUMC Report to PSC on the Outcome of BGCC 1/19., 2. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9057-2019-ADD-1/en/pdf 
685  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
686  ES Kaujas grupas var izmantot tikai tad, ja konflikts eskalējies zemā līmenī. Sargs.lv 

https://www.sargs.lv/lv/2015-03-06/es-kaujas-grupas-var-izmantot-tikai-tad-ja-konflikts-eskalejies-zema-

limeni 
687  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
688  Murumets, J. 2008. Hard questions about European defence. In: Clive Archer ed. New Security Issues in 

Northern Europe: The Nordic and Baltic states and the ESDP. Routledge: Oxfordshire, 189. 
689  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
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(sešu mēnešu periodu), citur tos nepiesaistot, ar gaidīšanas režīmu ES kaujas grupām, kuras 

netiek izmantotas.690 Līdzīgs viedoklis ir arī aizsardzības ministram A. Pabrikam, to saistot ar 

sadarbībai nepieciešamo motivāciju ar praktisku izpausmi, kam vissliktākais piemērs ir ES 

kaujas grupas.691 Savukārt kopējo tendenci aizsardzības nozares domāšanas veidnē par Latvijas 

iesaisti ES militārajās misijās un operācijās, kā arī ES kaujas grupās raksturo politiķa 

A. Latkovska norādītais, ka, stājoties ES un NATO, bija diskusijas par mandāta atjaunošanu un 

kaujas grupām ar jautājumiem, kāpēc nepieciešams iet karstajos punktos, tomēr vēlāk šādu 

diskusiju vairs nav un pakāpeniski pretargumenti ir zuduši.692 

Nepieciešamo militāro spēku nodrošinājumu militārajās krīzēs, evakuācijas operāciju 

veikšanai un konvenciālo uzdevumu izpildei paredz arī EI2. Latvija neizmanto iespēju izrādīt 

politisko interesi par pievienošanos EI2, kaut gan tā ir iespēja būt klātesošai padziļinātām 

diskusijām par ārpolitikas un drošības jautājumiem.693 Tā ir arī iespēja padziļināt Latvijas un 

Francijas sadarbību aizsardzības jomā. Īpaši tas ir svarīgi, jo Latvijai ir nepieciešams 

stratēģiskais partneris aizsardzības jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES procedūras 

uzsākšanas, kā arī 2014. gada Krievijas agresijas Ukrainā. Izaicinājums ar šo formātu ir jāsaista 

ar Francijas ambīcijām un to, ka tas tiks veidots ārpus ES aizsardzības sadarbības ietvara. 

Bijušais aizsardzības ministrs I. Lieģis vērš uzmanību, ka Latvija drošības un aizsardzības 

jautājumus skata caur NATO prizmu, tamdēļ sadarbībai ar Franciju savā ziņā šķērslis ir valodas 

jautājums.694 Kaut gan EI2 atbalstīja Latvijas Ministru prezidents, pretestība iesaistei EI2 ir no 

AM puses, kas liedz būt starp tām valstīm, kuras atbalsta Francijas intereses.695 Ar Franciju 

būtu jārēķinās, jo tai ir būtiska ietekme, kā arī tā ir kodollielvara. Bez minētā EI2 aspekta, ES 

kaujas grupām un ES militārajām misijām un operācijām svarīgi ir arī citi virzieni, attiecīgi 

jāizceļ PESCO un EAF. 

  

                                                           
690  Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu (2015–2019) R. Vējoni 

26.11.2020. 
691  Intervija Nr. 19 ar bijušo Latvijas ārlietu ministru (2004–2007), Eiropas Parlamenta deputātu (2014–2018), 

Latvijas aizsardzības ministru (2010–2014, 2019 – pašreiz) Dr. A. Pabriku 14.12.2020. 
692  Intervija Nr. 16 ar Saeimas deputātu, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 

dalībnieku A. Latkovski 03.12.2020. 
693  Lieģis, I. 2021. Atbilde ir aizvējā. Esam aizvējā. Pagaidām. In: A. Sprūds and S. Broka ed. Latvijas ārējā un 

drošības politika. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 34–35. 
694  Intervija Nr. 17 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2009–2010) I. Lieģi 26.11.2020. 
695  Ibid. 
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3.3.2. Domāšanas veidnes elementi pēc Krievijas agresijas Ukrainā un Covid-19 

kontekstā: Pastāvīga strukturēta sadarbība un Eiropas Aizsardzības fonds 

 

PESCO ir viens no jaunajiem KDAP rīkiem, kuros ir iesaistīta Latvija. Tas ļauj ES būt 

neatkarīgākai un konkurētspējīgākai, kā arī ar to tiek stiprināta PESCO dalībvalstu aizsardzība. 

PESCO ir viena no 2017. gadā ES līmenī aizsāktajām integrācijas iniciatīvām, kā otra ir EAF. 

Arī Latvija, esot starp PESCO dibinātājvalstīm, brīvprātīgi uzņēmās PESCO saistības, 

vienlaikus uzņemoties izrietošās juridiskās saistības. Pirmajā PESCO kārtā tika apstiprināti 

17 projekti, otrajā PESCO kārtā arī 17 projekti, savukārt PESCO trešajā kārtā 13 projekti. 

Latvija pilnas dalībvalsts statusā piedalās trijos PESCO projektos, bet novērotājas statusā 

piecos projektos.696 

PESCO ietvarā tiek īstenoti 47 projekti, Latvijas iesaiste nav plaša, bet pilnas dalībvalsts 

statusā tas ir aptuveni 6 % no visiem PESCO projektiem. Savukārt novērotājas statusā tas ir 

aptuveni 11 % no visiem PESCO projektiem. Latvijas iesaiste PESCO gan pilnas dalībvalsts 

statusā trijos projektos, gan novērotājas statusā piecos projektos veido aptuveni 17 % no visiem 

PESCO projektiem. Ar iesaistīšanos PESCO Latvija apņēmās veikt noteiktas investīcijas 

aizsardzības jomā (ekipējuma iegādē un aizsardzības plānošanas koordinēšanā). Katrs PESCO 

projekts ir vērsts uz konkrētas spējas attīstību, tam ir konkrēta vadošā valsts, un to skaits ir 

ierobežots. Par iesaistīšanos PESCO 2017. gadā no bijušā aizsardzības ministra R. Bergmaņa 

izriet, ka Latvija PESCO ietvarā ir definējusi primāro projektu Latvijai – atvieglota robežu 

šķērsošana un robežu procedūru standartizēšana vienībām, militārajai tehnikai.697 PESCO, tāpat 

kā citas aktivitātes, iesaistoties ES drošības un aizsardzības struktūrās, kā arī izmantojot ES 

piedāvātos rīkus drošības un aizsardzības jomā, ir papildu drošības elements, pastiprinot un 

padarot drošāku jau esošo Latvijas drošības spilvenu. PESCO ietilpst vairums NATO valstu, kā 

arī tajā ir iesaistītas ES dalībvalstis, kuras nav NATO dalībvalstis. PESCO projekti liek domāt 

un saprast par vispārējo draudu uztveri ne tikai katrā ES dalībvalstī, bet arī visā ES kopumā. 

Tas ir nosacīts signāls par vienotību, apņemšanos un gatavību, kā arī reaģēšanu. PESCO 

ietekmēja arī Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidni par KDAP. 

Atbilstoši AM amatpersonai, sākotnējā attieksme pret PESCO bija skeptiska, jo ES ir 

daudz sadarbības formātu bez tendences uz rezultātu, lēmums tika pieņemts par līdzdalību un 

Latvijai tas nozīmē spēju attīstību, tā ir arī Latvijai piekrītoša politikas joma.698 Bijušā NBS 

komandiera R. Graubes skatījumā sākotnējā stadijā diskusijās par PESCO Latvijas pozīcija 

izpaudās bažīgumā, jo tādējādi tiktu samazinātas ES valstu un arī Latvijas iespējas ieroču 

                                                           
696  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
697  Raidījums Globuss. 17.11.2017. https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pVaODGOX-17_11_2017_globuss_1_dala 
698  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
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sistēmu izvēlē. Veicot izpēti un iepirkumus, būtiska ir ieroču kvalitāte, un ES industrija nespēj 

piedāvāt pasaulē labākās ieroču sistēmas, tādēļ ar sava tirgus lobēšanu tiktu ierobežota izvēle.699 

AM amatpersona norāda, ka pret PESCO un EAF jāsaglabā piesardzība, lai viss būtu saprotams 

un skaidri spēles noteikumi, jo liela daļa attīstības plānu ir saistīti ar NATO, kur tiek stiprinātas 

spējas, kā arī daudzas lietas jau ieplānotas.700 

Secināms, ka visus notikumus ap PESCO izveidi galvenokārt ietekmēja gan 

Lielbritānijas izstāšanās no ES, gan 2014. gada Krievijas agresija Ukrainā, gan arī bēgļu 

plūsmas uz Eiropu un laikā, kad tika lemts par PESCO, bija jāizsaka atbalsts vai jārīkojas kā 

Dānijai vai Maltai.701 Politiski PESCO ir svarīga, un Latvijai bija jābūt klātesošai šajā procesā, 

kas tika saredzēts vēlāk, kad Latvija bija jau trijos projektos. Sākotnējais bažīgums bija no AM 

par to, ka nebija zināms, kas tas ir un uz kurieni tas tiek mērķēts. Sākotnējie izaicinājumi 

diskusijām par pievienošanos PESCO tika saistīti ar iespējamo NATO funkciju dublēšanu, 

finansiālajiem un cilvēku resursiem, ieguvumiem un zaudējumiem, administratīvajiem 

resursiem, institucionālā ietvara palielināšanu, izmaksām komandējumiem un jaunu struktūru 

izveidi.702 No minētā izriet aizsardzības nozares domāšanas veidnes aspekts, kas izpaužas 

neuzticībā, bet vienlaikus rezultāts parādās dokumentāli. Neuzticība izpaužas arī pragmatiskā 

skatījumā par prioritāšu izvērtēšanu un reālajām iespējām. 

2017. gada ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā ietverts, ka Latvija iestājās par spēcīgu 

PESCO, kā arī PESCO jānodrošina reģionālas ES sadarbības iespējas un nacionālo spēju 

attīstība, papildinot NATO plānoto spēju attīstību.703 Latvijas gadījumā reģionālā sadarbība 

jāskata plašāk, tas ir kopīgs spēles lauks, jo reģionam ir viens vienots ienaidnieks. Latvijas 

gadījumā, ja būtu kādi jautājumi, kas no ES puses ietekmētu Latvijas līdzdalību NATO, 

prioritātes ir skaidras un nav nepieciešama nekāda dublēšana.704 Latvijai dalība NATO ir 

fundamentāls jautājums, tā ir sava veida sarkanā līnija, kuru nedrīkst pārkāpt. KDAP ir 

papildinoša loma. Ārlietu ministra 2018. gada ikgadējā ziņojumā tiek izcelts PESCO militārās 

                                                           
699  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
700  Intervija Nr. 10 ar Latvijas AM amatpersonu 28.12.2018. 
701  Intervija Nr. 2 ar Latvijas ĀM amatpersonu 11.12.2018. 
702  Ibid. 
703  Annual Report of the Minister of Foreign Affairs on the accomplishments and further work with respect  

to national foreign policy and the European Union 2017. https://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/ 

Annual_Report_of_the_Minister_of_Foreign_Affairs_2017_en.pdf 
704  Bodnieks, V. 2019. European Union common security and defence policy. Implications and future perspectives 

for Latvia. Security Forum. Volume 3(2), 97. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/ 

SF%20vol%203%20no%202%20poprawione/6.pdf 
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mobilitātes projekts, kuram jābūt sakoordinētam ar NATO.705 Latvija pozitīvi vērtējusi ES 

notiekošo darbu aizsardzības rūpniecības sektora atbalstam (EAF izveide utt.), un Latvijas 

interesēs ir EAF ietvarā radīt labvēlīgus nosacījumus mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalībai.706  

Arī 2017. gada AM pārskatā pozitīvi vērtēti ES centieni ciešāk integrēt un uzlabot ES 

dalībvalstu militārās spējas – tik tālu, kamēr ES necenšas konkurēt ar NATO vai dublēt tās 

funkcijas.707 Latvijai ir būtiski, lai EAF ietvaros tiktu atbalstīti mazie un vidējie uzņēmumi, jo 

tie ir Latvijas aizsardzības industrijas pamats.708 Mazie un vidējie uzņēmēji ir Latvijas 

prioritāte, ko norādīja arī tā laika aizsardzības ministrs R. Bergmanis, vēršot uzmanību, ka tā ir 

iespēja Latvijas industrijas attīstībai, tā ir iespēja būt militārās tehnikas piegādātājai.709 

Atbilstoši politiķim A. Latkovskim, PESCO ir viens no labajiem piemēriem papildinošai 

lomai.710 Konstatēts, ka iesaiste no skeptiskas tiek saredzēta kā likumsakarība, jo ir saskatīts 

politikas nozīmīgums un potenciāls.711 Aizsardzības politikas veidotājiem ir nākusi apskaidrība 

par to, ka Latvija nevar neiesaistīties, tas ir nepieciešams kā garants.712 

Faktiski PESCO process sastāv no vairākām stadijām: projekts, prototips, tests un 

produkta pārdošana tirgū. PESCO un EAF notiek sava veida industrijas konsolidēšana, kas nav 

veselīgi, jo lielie uzņēmumi pārņem tirgu, bet Latvijai pamatā ir tikai mazie un vidējie 

uzņēmumi, tamdēļ tā ir tikai kāda daļa, neliela daļa no kopējā tirgus.713 Latvija nevar realizēt 

augstu spēju mērķus, bet prioritāte Latvijai kā mazai valstij un reģionam kopumā ir specifisku 

operacionālo spēju trūkuma novēršana, kas ir svarīgs militārs nozīmīgums drošības un 

aizsardzības nodrošināšanā. Jāatzīmē, ka Latvija piedalīsies pirmajā EAF projektā, sekmējot 

sadarbību industrijas jomā ar mērķi izstrādāt un attīstīt modulāru bezpilota sauszemes 

sistēmu.714 Arī bijušais aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis norāda, ka tas ir solis uz priekšu 

KDAP politikas materializācijas virzienā, kas ļauj palielināt ES reakcijas spēju un uzlabo 

rutīnas procesu kvalitāti, kas ir būtiski.715 Latvijā ir arī uzņēmumi, kuri var iesaistīties šādos 

                                                           
705  Annual Report of the Minister of Foreign Affairs on the accomplishments and further work with respect  

to national foreign policy and the European Union 2018. https://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/ 

Annual_Report_of_the_Minister_of_Foreign_Affairs_2018_en.pdf 
706  Ibid. 
707  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2017. gada publiskais pārskats, 

28. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/AM%20publiskais%20parskats%202017.pdf 
708  Ibid., 28.  
709  Raidījums Globuss. 17.11.2017. https://xtv.lv/rigatv24/video/rmO7raxENMK-17_11_2017_globuss_2_dala 
710  Intervija Nr. 16 ar Saeimas deputātu, Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas bijušo 
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711  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
712  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu 12.09.2020. 
713  Bodnieks, V. 2019. European Union common security and defence policy. Implications and  

future perspectives for Latvia.  Security Forum. 3(2), 97. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/ 

SF%20vol%203%20no%202%20poprawione/6.pdf 
714  Aizsardzības ministrija. 25.06.2020. Latvija piedalīsies pirmajā Eiropas Aizsardzības fonda projektā. 

https://www.mod.gov.lv/index.php/lv/zinas/latvija-piedalisies-pirmaja-eiropas-aizsardzibas-fonda-projekta 
715  Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģ. V. Kristovski 2020. gada novembrī. 
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projektos (piemēram, Zviedrijas uzņēmums SIA “Interspiro Production” (nodrošina 

aprīkojumu ūdenslīdējiem utt., kuru var izmantot armijas vajadzībām), “UAV Factory” 

(nodrošina mazās klases bezpilota lidaparātus), SIA “SRC Brasa” (nodrošina ar formastērpiem) 

un “STROPS Technologies” (piedāvā inovatīvas novērošanas sistēmas)). 

Latvija ir iesaistījusies trijos PESCO projektos: Militārās mobilitātes projekts, 

Pretmīnu cīņas spējas jūras autonomās sistēmas un Integrētas autonomās sauszemes sistēmas. 

AM ir iesaistīta PESCO projektu realizācijas praktiskajā fāzē, bet ĀM sniedz būtisku atbalstu 

diskusiju veidošanā ar potenciālajiem partneriem. Tas ir plašs process no idejas līdz konkrētam 

projektam ar tā lobēšanu, kā arī partneru meklēšanu, kura ietvaros jāsadarbojas abām 

ministrijām. 2019. gada Latvijas ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz 

visiem trim projektiem, kā arī tiek akcentēts, ka trešajā projektu kārtā Latvija ir pieteikusies 

vienam projektam kā novērotājvalsts.716 Tas norāda uz pozitīvu tendenci un attieksmi par 

PESCO, kas rezultējusies piecos projektos, kur Latvija ir novērotāja. Prioritārais virziens 

Latvijai ir militārā mobilitāte. Latvijas gadījumā netiek izslēgta iespēja nākamajās projektu 

pieteikuma kārtās virzīt savu PESCO projekta pieteikumu.717 Minēto papildina AM 

amatpersona, norādot, ka pandēmija parādīja pamatsoļus, lai saprastu militārās dimensijas 

apjomu krīzes apstākļos, un arī PESCO jautājumā tiek domāts par jauniem projektiem, kuros 

Latvija varētu iesaistīties, tai skaitā arī medicīnas jomā, sadarbībai un potenciālai sadarbībai 

uzrunājot Vāciju.718 Atbilstoši NBS galvenajam ārstam N. Vaivodam, civilajai medicīnai būtu 

jātuvinās militārās medicīnas organizēšanas principiem, savukārt militārajai medicīnai būtu 

iespēju robežās jāievēro civilās medicīnas tehnoloģijas, labas prakses ārstniecība.719 Par 

projektu nozīmi ar civilmilitāro sinerģiju īpaši pandēmijas laikā pauž arī bijušais aizsardzības 

ministrs R. Vējonis, saucot to par duālo industriju, jo tādējādi iegūtu abi sektori.720 No 

domāšanas veidnes aspekta kopējā izpratne par KDAP nav mainījusies, tai ir papildinoša loma 

NATO, bet nostāja par to pakāpeniski kļūst elastīgāka. PESCO tam ir labs piemērs. 

Pirmie divi no PESCO projektiem, kuros iesaistījusies Latvija, ir no pirmās PESCO 

projektu kārtas, bet trešais ir  no otrās kārtas. Militārās mobilitātes projekta mērķis ir vienkāršot, 

atvieglot un standartizēt robežas šķērsošanas procedūru militārajam transportam, kā arī uzlabot 

pārvietošanās ātrumu bruņotajiem spēkiem (personālam, tehnikai utt.) ES robežu ietvaros.721 

                                                           
716  2019. gada Latvijas ārlietu ministra ikgadējais ziņojums, 9. https://www.gov.lv/images/ministrija/ 

Arpolitikas_zinojums_2019.pdf 
717  Ibid., 9. 
718  Intervija Nr. 3 ar Latvijas AM amatpersonu 21.12.2020. 
719  Intervija Nr. 11 ar Latvijas NBS galveno ārstu, pulkvežleitnantu N. Vaivadu 29.07.2020. 
720  Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu (2015–2019) R. Vējoni 

26.11.2020. 
721  PESCO Projects. Military Mobility. https://pesco.europa.eu/project/military-mobility/ 



134 

 

Tas nozīmētu izvairīšanos no ilgtermiņa birokrātiskām procedūrām, militārajām vienībām 

pārvietojoties ES robežās pa jūru, sauszemi vai gaisu. Tā ietvaros jāatrisina dažādi birokrātiski, 

juridiski, infrastruktūras un cita veida šķēršļi. Latviju īpaši interesē līdzdalība šajā projektā – 

šāds projekts ļautu operatīvi reaģēt uz krīzēm, tai skaitā uz ES ārējām robežām, pārvietojot 

militāros spēkus, tostarp NATO spēkus. Eiropai ir svarīgi attīstīt militāro loģistiku jeb, kā to 

mēdz saukt, “Militāro Šengenu”. 

Militārās mobilitātes projektā ir iesaistīts vislielākais dalībvalstu skaits, tamdēļ tā ir laba 

starpnozaru sadarbības platforma, jo katrai valstij ir vajadzība pēc uzlabojumiem un 

sinhronizēšanas infrastruktūrā – ceļi, tilti, ostas, lidostas. Tas ietver arī saziņas procedūras. 

Militārās mobilitātes projekts ir īpaši svarīgs un visnozīmīgākais no PESCO projektiem ne tikai 

aizsardzībai, bet arī visai tautsaimniecībai. Nīderlande ir vadošā šajā projektā. Atbilstoši AM 

amatpersonai, Latvija iesaistās projektos, kas piesaista un interesē, jo visas iniciatīvas nāk par 

labu, ja tās ir produktīvas un valstis var no tām iegūt kādu labumu. PESCO un citi projekti ir 

labs formāts sadarbības veidošanai, jo tā ir klātesamība lēmumu pieņemšanā un visā 

notiekošajā, kontrolējot arī pašu procesu.722 

Pretmīnu cīņas spējas jūras autonomās sistēmas projekta nodoms ir nodrošināt pasaules 

līmeņa tehnoloģijas daļēji autonomu zemūdens mīnu pretpasākumiem.723 Tas ļaus aizsargāt 

jūras kuģus, ostas un iekārtas, kā arī nodrošināt kuģošanas brīvību jūras tirdzniecības maršrutos. 

Tas notiek ciešā sadarbībā ar NATO, jo tā ir arī viena no ES un NATO prioritātēm. Vadošā 

valsts šajā projektā ir Beļģija. 

Integrētas autonomās sauszemes sistēmas projekts paredzēts integrētas autonomas 

sauszemes sistēmas ar dažādām iespējām izveidei: daudzfunkcionālas platformas kravu 

pārvadāšanai, ieroču sistēmu uzstādīšanai, navigācijas spējai.724 Būtiski, ka integrētu autonomu 

sauszemes sistēmu projektu kopā pieteica Igaunija un Latvija, bet kā vadošā valsts ir Igaunija, 

kā arī tas, ka ar Lielbritānijas izstāšanās procesu no ES tiek zaudēts stratēģisks partneris ne tikai 

Eiropai, bet arī Latvijai, tādēļ jāmeklē citi sadarbības partneri. Tas ir process, jo jāidentificē 

sadarbības formāti, veids, jāveic izvērtēšana atbilstoši tam, ko mēs vēlamies.725 Tas arī parāda 

domāšanas veidnes aspektu, ka tiktāl, cik ir ieguvumi no KDAP un tas netraucē līdzdalībai 

NATO, Latvija iesaistās un to veic pietiekami aktīvi. Latvijas līdzdalība Militārās mobilitātes 

                                                           
722  Intervija Nr. 1 ar Latvijas AM amatpersonu 05.12.2018. 
723  PESCO Project. Maritime (Semi-) Autonomous Systems for Mine Countermeasures (MAS MCM). 

https://pesco.europa.eu/project/maritime-semi-autonomous-systems-for-mine-countermeasures/ 
724  PESCO Project. Integrated Unmanned Ground System (UGS). https://pesco.europa.eu/project/integrated-

unmanned-ground-system-ugs/ 
725  Bodnieks, V. 2019. European Union common security and defence policy. Implications and  

future perspectives for Latvia. Security Forum. 3(2), 99. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/ 

SF%20vol%203%20no%202%20poprawione/6.pdf 
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projektā ir papildinošs efekts ar ieguldījumu NATO un ES sadarbības formātam, bet jūras 

pretmīnu un sauszemes bezpilota spēju izstrādes projekti saskan ar NBS modernizācijas 

vajadzībām, kā arī tā ir iespēja Latvijas industrijai pretendēt uz līdzdalību ES finansiāli 

stimulētos projektos.726 

Bez minētajiem projektiem Latvija ir novērotājas statusā piecos PESCO projektos: 

Sauszemes karalauka sistēmas, kas spēj darboties ārpus tiešās redzamības zonas (mērķis ir 

jaunas paaudzes sauszemes kaujas lauka raķešu sistēmas izstrāde, tas ietver spējas 

modernizāciju, vadošā valsts ir Francija, un tajā piedalās arī Beļģija un Kipra); Testēšanas un 

operacionālās izvērtēšanas centru tīkls (mērķis ir ES testēšanas un operacionālās izvērtēšanas 

kapacitāšu nostiprināšana un pieejamības uzlabošana, tas tiešā veidā nav vērsts uz jaunu 

militāru spēju radīšanu, tā vadošās valstis ir Francija ar Zviedrija, un tajā piedalās arī Spānija 

un Slovākija); Integrēts Eiropas apvienotais apmācību un simulācijas centrs (mērķis ir integrēta 

taktiskās apmācības un simulācijas centra (tīkla) izveide PESCO dalībvalstīs, tā vadošā valsts 

ir Ungārija, un tajā piedalās arī Vācija, Polija, Francija un Slovēnija); Eiropas drošs 

programmvadāmu datu apmaiņas risinājums radioviļņu formā (mērķis ir drošu un savietojamu 

programmvadāmu datu apmaiņas risinājums, kas ietvertu savietojamu arhitektūru radiostaciju 

programmatūrai izstrādi ES militāro operāciju nodrošināšanai, tā vadošās valstis ir Francija, un 

tajā piedalās arī Beļģija, Somija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle un Spānija); 

Elektroniskās karadarbības spējas un savietojamības programma nākotnes apvienotajām 

izlūkošanas un novērošanas operācijām (mērķis ir spēju attīstība elektroniskās karadarbības 

jomā apvienoto operāciju līmenī, tā vadošā valsts ir Čehija, un tajā piedalās arī Vācija).727 

Līdzdalība novērotājas statusā dod iespējas Latvijai iegūt papildu izpratni par projektu prasībām 

un sadarbības iespējām nākotnē, ņemot vērā NBS spēju attīstības apsvērumus, novērotājas 

statuss neuzliek par pienākumu valstīm nākotnē iestāties šajos projektos pilnas līdzdalības 

statusā.728 

AM amatpersona PESCO sauc par svarīgāko no KDAP rīkiem, norādot, ka PESCO ir 

līguma par ES “pasīvs” projekts, kas ilgstoši netika kustināts, bet līdz ar krīzi tika aktualizēts 

un virzīts uz priekšu.729 Savukārt par motīviem iesaistīties KDAP tiek skaidrots, ka Latvijas 

iesaiste ir limitēta ar iesaisti tur, kur redzams praktisks pienesums.730 Tas tiek skaidrots kā 

ieguvums Latvijai (Krievijas drauds, papildinājums NATO), jo caur PESCO projektiem tiek 

                                                           
726  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
727  Ibid. 
728  Ibid. 
729  Intervija Nr. 4 ar AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
730  Ibid. 
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nosegti tie sektori, ko NATO īsti nevar.731 Ar to tiek saprasta infrastruktūra un loģistika. ES 

aizsardzības pīlāra paplašināšanās no Latvijas interešu skatpunkta nav viennozīmīgi vērtējama, 

tiek saskatīti izaicinājumi (procesa caurspīdīgums, sarežģīta birokrātiska sistēma un grūtības 

vienoties par vienotu pozīciju), kā arī centieniem no ES puses ir jābūt tikai NATO 

papildinošiem.732 ES ir iespējas strādāt ar noturības stiprināšanu un cīņu pret hibrīdajiem 

draudiem, ko Latvija vērtē pozitīvi, kamēr netiek dublēts tas, ko dara NATO. 

Līdzdalība PESCO spēju attīstības sadarbības projektos ir veids, kā tiek īstenota un 

nodrošināta ES dalībvalstu uzņemto savstarpējo saistību izpilde. Ar PESCO tiek sniegts 

ieguldījums ES spēju stiprināšanā un izmantošanā operacionālajā līmenī, tā ir iespēja arī 

industrijas attīstībā. Veicot sākotnējo Latvijas perspektīvu analīzi pēc PESCO izveides733 un 

padziļinātu analīzi Covid-19 pandēmijas ietekmē,734 nākotnei projekti medicīnas jomā ir viens 

no reālākajiem virzieniem, raugoties plašāk ne tikai no militārā aspekta, bet arī uz civilmilitāro 

sadarbību un sinerģiju, jo Latvijā plaši attīstīta medicīnas nozare ir gan slimnīcas, gan augstā 

līmenī attīstīta pētniecības nozare, gan profesionāli medicīnas jomas uzņēmēji. 

Aizsardzības politikas veidotājiem ir nepieciešams atbildēt uz jautājumu, kas ir 

nepieciešams no tehnoloģiskā viedokļa, lai ieguvumi būtu dažādi medicīnas sektorā un 

militārajā jomā. Covid-19 pandēmijas ietekmē, apskatot PESCO kā iespēju medicīnas jomai, 

nozīmīgākie virzieni, kuri var tikt realizēti, ir jauna tipa medicīniski aprīkota transporta projekti 

cietušo evakuācijai vai ķirurģisku manipulāciju veikšanai, jauna tipa medicīnas ierīču izstrāde, 

kuras var tikt lietotas lauku apstākļos vai hospitāļos, dažāda veida reģionālo laboratoriju un 

pētniecības centru izveide, analītiskā un biotehnoloģiskā aprīkojuma izstrāde, medicīnas 

tehnoloģiju izstrāde, loģistikas ķēžu medicīnas jomā pilnveidošana, medicīnas apmācības joma, 

sākot no specifisku izglītības iestāžu izveides, līdz īpašu datorizētu apmācības programmu 

izstrādei utt.735 PESCO ietvarā trijās projektu kārtās ir apstiprināti tikai divi projekti medicīnas 

spēju jomā, bet medicīnas joma ir viena no svarīgākajām, to apliecina arī situācija ar Covid-19 

pandēmiju visā pasaulē, un militārās jomas ietvarā attīstītās medicīna spējas vienmēr var 

                                                           
731  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
732  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
733 Bodnieks, V. 2019. European Union common security and defence policy. Implications and  

future perspectives for Latvia.  Security Forum. 3(2), 99. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/ 

SF%20vol%203%20no%202%20poprawione/6.pdf 
734  Bodnieks, V. and Broka, S. 2020. COVID-19 as a prestige-promoting mechanism: PESCO  

framework as an opportunity for EU member states. Security and Defence Quarterly. 32(5),  

64–66. https://securityanddefence.pl/COVID-19-as-a-prestige-promoting-mechanism-PESCO-framework-as-

an-opportunity-for,131108,0,2.html 
735  Ibid., 63. 
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izmantot civilajā sektorā. Latvijai svarīgi būt starp PESCO valstīm, tas ir nosacīts klubiņš, 

tādējādi tiek veicināta kolektīvā sadarbība, tā ir klātesamība un apņemšanās demonstrēšana.736  

PESCO un EDF ir signāls, ka Latvija un ES valstis kļūst stiprākas, saliedētākas un 

vienotākas, kā arī tās spēj strādāt kopā. PESCO sadarbības formāts reģionāli ir arī saskares 

punkts kopēju spēju pilnveidošanai. Atsevišķi PESCO projekti, kuros valstis nav plaši 

iesaistījušās, rāda, ka arī citas valstis saglabā piesardzību un pastāv neliels skeptiskums. Tas 

liecina arī par rūpīgu iesaistes izvērtēšanu. Trešā PESCO kārta apliecina, ka PESCO ir 

dzīvotspējīgs KDAP instruments. Latvijas fokuss ir vērsts uz atsevišķiem PESCO projektiem, 

kuri sakrīt ar NBS spēju modernizācijas vajadzībām, kā arī tie piedāvā resursu izdevīgus 

risinājumus – Latvijas deklarētā līdzdalība trijos PESCO projektos ir uzskatāma par samērīgu 

Latvijas mērogam.737 Tas izriet arī no 2019. gada AM publiskā pārskata.738 

Jautājumā par PESCO jāmin EI2. Kā viena no EI2 iesaistīto valstu apņemšanās ir EI2 

nodrošināšana PESCO projektiem un mērķiem.739 Tā ir sadarbības padziļināšana. EI2 ietvars ir 

ārpus KDAP. Francija ir viena no tām valstīm, kas īsteno visvairāk PESCO projektu. EI2 tostarp 

ir pievienojusies arī Igaunija. Latvijas negatīvā pieredze militārajā jomā ar Franciju nedrīkstētu 

kavēt turpmāko sadarbību. Noraidot jautājumus par ES stratēģisko autonomiju un Eiropas 

armijas izveidošanu, vienlaikus būtu jāvirzās uz Eiropas kopīgo spēju un aizsardzības izdevumu 

palielināšanu NATO ietvarā. Sadarbība ar Franciju un Vāciju ir iespēja Latvijai uzsvērt 

nepieciešamību pēc stingra atbalsta NATO un būt klātesošai gan lēmumiem, gan diskusijām 

EI2 ietvarā. Kā norāda bijušais aizsardzības ministrs I. Lieģis, virzoties Francijas virzienā, 

Latvijai jālūdz atbalsts kļūt par ANO Drošības padomes nepatstāvīgo locekli.740 Pretējs piemērs 

Latvijai ir Igaunija, kura no Francijas puses tiek minēta kā valsts, kas atbalsta Franciju, tādējādi 

iegūstot plašāku atbalstu. Bijušais aizsardzības ministrs I. Lieģis pauž, ka tas ir stāsts par 

pētīšanu un gatavību situācijām, krīzēm, kad ES jāreaģē autonomi no NATO, tie ir arī jautājumi 

par racionālu izvēli un ciešāku sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem, Latvijai, protams, tā ir 

ASV.741 No Latvijas puses skatījums par sadarbību EI2 ir negatīvs. Iespējams, ka tā ir nosacīta 

                                                           
736  Bodnieks, V. 2019. European Union common security and defence policy. Implications and  

future perspectives for Latvia. Security Forum. 3(2), 100. http://www.wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/ 

SF%20vol%203%20no%202%20poprawione/6.pdf 
737  AM 13.07.2020. vēstule Nr. MV-N/1504 “Par informācijas sniegšanu promocijas darba izstrādei” 

(8. pielikums). 
738  Latvijas Aizsardzības ministrija. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2019. gada publiskais pārskats, 

22. https://www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/2019gada%20publiskais%20gada%20parskats.pdf 
739  Letter of Intent Between the Defence Ministers of Belgium, Denmark, Estonia, France, Germany,  

The Netherland, Portugal, Spain and The United Kingdom Concerning the Development of the European 

Intervention Initiative (EI2). 25.06.2018. https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/l-

iei/l-initiative-europeenne-d-intervention 
740  Lieģis, I. 2021. Atbilde ir aizvējā. Esam aizvējā. Pagaidām. In: A. Spruds and S. Broka ed. Latvijas ārējā un 

drošības politika. Riga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 24–35. 
741  Intervija Nr. 17 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2009–2010) I. Lieģi 26.11.2020. 
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novērošanas un nogaidīšanas pozīcija, jo EI2 var pievienoties arī vēlākā periodā. Turklāt EI2 ir 

formāts, kurā var piedalīties arī valstis, kuras nav KDAP. Stingri nostāties pret Francijas vīziju 

par ES nākotni, Francijai esot ES hierarhiskās piramīdas spicē, aicināja arī Nacionālās 

apvienības deputāti gan Eiropas Parlamentā, gan Latvijas Republikas Saeimā.742 PESCO un 

EAF ir svarīgi virzieni, tāpat kā iesaiste ES militārajās misijās un operācijās, kā arī ES kaujas 

grupās. Tie ir svarīgākie elementi, kuri veido domāšanas veidnes saturu caur praktisko KDAP 

izpausmi. Tādi rīki kā PESCO un EAF ir praktiski un noderīgi, tie ir rīki, ko NATO nevar 

izveidot un izmantot, bet var darīt ES, stiprinot ES valstu aizsardzības industrijas un 

aizsardzības spējas.743 Papildus ES ir iespējas strādāt ar noturības stiprināšanu un cīņu pret 

hibrīdajiem draudiem, ko Latvija vērtē pozitīvi, kamēr netiek dublēts tas, ko dara NATO.744 

Kopējo domāšanas veidni ir ietekmējušas dažādas lietas, tās aspekts daļēji izriet no AM 

amatpersonas norādītā, ka KDAP apjoma pieaugums, diskusiju palielināšanās ietekmē Latvijas 

skatījumu, tas ir jāpauž, jo vai nu tu esi klātesošs, vai arī ne.745 Institūcija mācās, un objektīvi 

ir jāmācās, jāanalizē, tas ir jādara kaut vai ar vienu karavīru līdzdalību, tas ir dabiski, jo ir 

vienprātības princips, tas nozīmē iesaistīšanos, viedokļa paušanu, pieņemot arī nepatīkamus 

lēmumus analīzei ar lielāko izaicinājumu – cilvēku trūkumu ES institūcijās KDAP jomā, jo tā 

ir viedokļa veidošana par valsti.746 Nozīmīga loma ir ne tikai kopējai institucionālajai izpratnei 

par KDAP, tās transformācijai un konverģencei ar KDAP, bet arī AM augstāko amatpersonu 

lomai un ietekmei. Tā izpaužas tostarp jautājumos par ES stratēģisko autonomiju, Eiropas 

Aizsardzības savienības izveidošanu un EI2. Tie ir virzieni, kuri nav tikuši ietverti iepriekš 

analizētajos Latvijas aizsardzības politikas dokumentos. Minētie virzieni ietekmē Latvijas 

aizsardzības politikas veidotāju domāšanu, tādējādi arī iespaidojot kopējo domāšanas veidni un 

tendences KDAP ietvarā. Latvijas aizsardzības politikas augstāko amatpersonu aspekts ir viens 

no domāšanas veidnes būtiskākajiem elementiem. Tas tiek skatīts atsevišķi periodā pirms un 

pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. 

  

                                                           
742  Apriņķis.lv 07.10.2020. Roberts Zīle: Emanuels Makrons – Eiropas vadonis baltā zirgā? 

http://www.aprinkis.lv/index.php/viedokli/20058-roberts-zile-emanuels-makrons-eiropas-vadonis-balta-zirga 
743  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
744  Ibid. 
745  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
746  Ibid. 
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3.4. Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju loma  

domāšanas veidnes transformācijā 

 

Kopš 2004. gada Latvijas AM ir vadījuši un atbildējuši par aizsardzības nozares 

stratēģisko kursu 11 aizsardzības ministri. Savukārt AM valsts sekretāra amatu ir ieņēmušas 

trīs amatpersonas. Katrai no atbildīgajām amatpersonām ir nācies būt noteiktā periodā, veidojot 

izpratni un ietekmējot institucionālo domāšanas veidni par KDAP. Tās ir vadījušās no noteikta 

atbilstošas uzvedības ietvara. Daļa no aizsardzības ministriem ir vadījuši aizsardzības nozari 

ilgāku periodu, bet daļa pavisam neilgi. Atsevišķi aizsardzības ministri ir bijuši periodā, kad 

aizsardzības jautājumi īpaši aktualizējās Krievijas agresijas Ukrainā laikā vai arī tiem tika 

pievērsta minimāla uzmanība. 

Jāatzīmē 2009. gads, šajā laika periodā stājās spēkā Lisabonas līgums, un 2014. gads, 

kad notika Krievijas agresija Ukrainā. Latvijas aizsardzības nozares augstākās amatpersonas ir 

darbojušās noteiktā noteikumu, normu un prakses ietvarā. Nosacīti to lomu uz domāšanas 

veidni par KDAP var iedalīt divos periodos: līdz un pēc KDAP ieviešanas. Tas notika ar 

Lisabonas līguma spēkā stāšanos 2009. gadā. No 2003. gada līdz 2010. gadam aizsardzības 

ministrs bija Ģ. V. Kristovskis (1998. gada 26. novembris – 2004. gada 9. marts), A. Slakteris 

(2004. gada 9. marts – 2004. gada 2. decembris; 2006. gada 7. aprīlis – 2007. gada 

20. decembris), E. Repše (2004. gada 2. decembris – 2005. gada 23. decembris), L. Mūrniece 

(2006. gada 5. janvāris – 2006. gada 7. aprīlis), V. Veldre (2007. gada 20. decembris – 

2009. gada 12. marts), I. Lieģis (2009. gada 12. marts – 2010. gada 3. novembris).747 Bet 

periodā no 2010. gada aizsardzības ministrs bija A. Pabriks (2010. gada 3. novembris – 

2014. gada 22. janvāris; 2019. gada 23. janvāris – pašreiz), R. Vējonis (2014. gada 

22. janvāris – 2015. gada 8. jūlijs) un R. Bergmanis (2015. gada 8. jūlijs – 2019. gada 

23. janvāris).748 

Iepriekšējā nodaļā ir apskatīts domāšanas veidnes formālais un praktiskais aspekts par 

KDAP un tās plašāka integrēšana Latvijas aizsardzības politikā. Tajā pašā laikā hipotēžu 

pārbaudei un balstoties uz veikto interviju laikā iegūto materiālu izvērtējama aizsardzības 

nozares augstāko amatpersonu (lēmumu pieņēmēju) loma Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidnē par KDAP. Tādējādi iezīmējas atsevišķs institucionālās domāšanas veidnes 

aspekts. Katrai no tām ir savs domāšanas veids un domāšanas veidnes, bet to kopums veido 

institucionālo domāšanas veidni. Augstākās amatpersonas darbojas noteiktā institucionālajā 

rāmējumā atbilstoši tiem noteikumiem, realitātei, kura ir pastāvoša. Tas ir atbilstošas rīcības 

                                                           
747  Aizsardzības ministrija. Bijušie aizsardzības ministri. https://www.mod.gov.lv/lv/par-mums/aizsardzibas-

ministrijas-vesture/bijusie-aizsardzibas-ministri 
748  Ibid. 
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ietvars noteiktā notikumu kontekstā. Institucionālās domāšanas veidnes par KDAP izpētē 

jāanalizē AM augstāko amatpersonu loma tās transformācijā. 

 

3.4.1. Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju loma domāšanas veidnes 

transformācijā pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

Aizsardzības nozares vadošo amatpersonu loma institūcijas ietvarā ir nozīmīga. 

Atbilstoši bijušajam aizsardzības ministram Ģ. V. Kristovskim, ministra personība var būt ne 

tikai ļoti nozīmīga, bet arī izšķiroša, jo ministrs saskaņā ar savu redzējumu nosaka dažādu 

militāro nozaru un elementu attīstības prioritātes, piesaista līdzekļus, nosaka personāla politiku 

un motivē NBS vadību un karavīrus.749 Līdzīgu viedokli norāda arī bijušais AM parlamentārais 

sekretārs V. Silenieks.750 Jāņem vērā, ka Latvijas praksē ir bijuši gadījumi, kad ministra amatu 

ieņem personības, kas nespēj orientēties šajā nozarē, kuru līdzdalība aizsardzības jomas procesā 

ir virspusēja un neatstāj nekādas vērā ņemamas pēdas.751 Būtisku lomu spēlē arī periods, kurā 

augstākā amatpersona ir pildījusi ministra pienākumus. Periodā, līdz Lisabonas līgums stājās 

spēkā, Latvijas aizsardzības nozari ir vadījuši dažādi ministri, kuri amatā bijuši īsu brīdi. 

Tādējādi arī ietekme, kā arī izpratne par attiecīgo politiku ir bijusi zemākā līmenī. 

Ģ. V. Kristovskis ir viens no tiem ministriem, kurš amatā bijis ilgstošu periodu, ietverot laiku, 

kad Latvija bija ceļā uz iestāšanos ES. Domāšanas veidne par KDAP nav mainījusies – fokuss 

ir uz stipru NATO ar atbalstu visām tām iniciatīvām un instrumentiem, kurus ārpolitikas un 

drošības politikas kontekstā piedāvā ES un tās vadošās valstis tādās jomās kā militārā 

plānošana, ES civilās spējas, ES kaujas grupas un militārās industrijas attīstība.752 Saskaņā ar 

bijušo NBS komandieri R. Graubi, integrācijas ES gaitā militārais aspekts netika plaši 

akcentēts, tajā brīdī vēl nebija KDAP izveidota un ES militārās ambīcijas bija citā līmenī.753 

Minētais aspekts bija aktuāls līdz pat 2009. gadam, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Turklāt 

Latvijas iesaiste ES instrumentos notiek atbilstoši ierobežotajām iespējām. Ģ. V. Kristovskis 

pauž, ka galvenais Latvijas izaicinājums kopš pievienošanās ES ir pielāgošanās lielo ES valstu 

interesēm un retorikai par drošības un aizsardzības politiku.754 Rezultātā Latvijas aizsardzības 

politikā dominē NATO. 

  

                                                           
749  Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģ. V. Kristovski 2020. gada novembrī. 
750  Intervija Nr. 7 ar bijušo Latvijas AM parlamentāro sekretāru (2017–2019) V. Silenieku 21.10.2020. 
751  Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģ. V. Kristovski 2020. gada novembrī. 
752  Ibid. 
753  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
754  Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģ. V. Kristovski 2020. gada novembrī. 
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Aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācija par KDAP ir jautājums par 

institucionālo briedumu un kompetencēm, kā arī Latvijas iesaisti KDAP militārajā dimensijā. 

Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir nosacīts slieksnis, kad tika sasniegts institucionālais 

briedums un mijiedarbība ar KDAP. Bijušā NBS komandiera R. Graubes skatījumā 

institucionālā brieduma sasniegšanai bija jāpaiet aptuveni desmit gadiem kopš iestājas ES un 

NATO, atbilstoši iespējām virzība KDAP virzienā ir notikusi visu aizsardzības ministru 

darbības laikā.755 Tas bijis saistīts arī ar uzticēšanos KDAP un aizsardzības nozares augstāko 

amatpersonu pieredzi. To ietekmējuši dažādi faktori: spēju trūkums sniegt militāro drošību, 

birokrātija, sarežģītais institucionālo procedūru ietvars, specifiskais domāšanas veids, kurš 

atšķiras no pragmatisma un vienkāršības NATO ietvaros.756 Nozīmīgs ir periods ar 2010. gadu, 

kad aizsardzības ministrs bija A. Pabriks, kā arī svarīga loma domāšanas veidnē ar 2014. gadu 

bija aizsardzības ministram R. Bergmanim. AM ir vadījuši dažādi aizsardzības ministri. 

Latvijas aizsardzības ministru veikums, salīdzinot ar aizsardzības ministra A. Pabrika un 

R. Bergmaņa paveikto, tiek raksturots kā formāls, jo notika veiksmīga iekļaušanās AM 

institucionāli birokrātiskajā tīklojumā.757 To periods amatā ir bijis krietni īsāks, kā arī tie nav 

izcēlušies ar aktīvu rīcību vai mēģinājumiem iegūt arī no ES aizsardzības virziena maksimālu 

labumu.758 

Institucionālās domāšanas veidni par KDAP ietekmēja arī 2007. gada globālā finanšu 

krīze. To īpaši uzsver attiecīgā laika aizsardzības ministrs I. Lieģis. Globālās finanšu krīzes 

ietekmē Latvijas līdzdalība ES darbībās bija svarīga, tomēr tika samazināts budžets aizsardzībai 

un iesaiste ES darbības mehānismos bija ierobežota.759 Pētījumā iegūtā informācija liecina, ka 

Lisabonas līguma spēkā stāšanās faktors kopveselumā ar aizsardzības ministra A. Pabrika lomu 

institucionālās domāšanas veidnē ir kā pavērsiens aizsardzības politikā, jo KDAP tika skatīta 

citādi.760 Līdz pat 2010. gadam process tiek raksturots kā ad hoc, kas pārtapa par mērķtiecīgāku 

un jēgpilnāku, jo nebija skaidras sistēmas, kas īsti darāms Eiropas virzienā.761 Minētais 

domāšanas veidnes aspekts tika konstatēts iepriekšējā nodaļā veiktajā Latvijas aizsardzības 

nozares domāšanas veidnes formālās izpausmes analīzē, jo aizsardzības nozares stratēģiskajos 

dokumentos sākotnēji pēc iestāšanās ES par KDAP tika minēts minimāli, bet pēc Lisabonas 

līguma spēkā stāšanās tendence mainījās uz plašāku KDAP ietveršanu dokumentu līmenī. 

                                                           
755  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
756  Ibid. 
757  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku) 12.09.2020. 
758  Ibid. 
759  Intervija Nr. 17 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2009–2010) I. Lieģi 26.11.2020. 
760  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
761  Ibid. 
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AM amatpersonas skatījumā, nemainoties galvenajam uzstādījumam Latvijas 

aizsardzības politikā, ārējo apstākļu ietekmē notika plašāka integrācija KDAP ietvaros, kas 

nebija iedomājama, kad KDAP tika veidota.762 Tādējādi tika veicināta KDAP attīstība un 

ietekmēta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidne par KDAP. Viens no izaicinājumiem 

ES ietvaros, radot neuzticēšanos un šaubas par ES projektu, ir atsevišķu lielvalstu autonoma 

spēle, kaut gan ES ir jābūt vienotam veselumam.763 AM amatpersona norāda par militārās jomas 

pakāpenisku izpratnes veidošanās procesu par Eiropas lietām, kā arī aizsardzības ministra 

A. Pabrika zināšanām un redzējumu, visiem ministriem saglabājot stratēģisko kursu, īpaši 

neizceļot to personību ietekmi uz Latvijas iesaisti KDAP.764 

Raksturojot institucionālo sistēmu, no AM amatpersonas izriet, ka institucionālais 

aparāts nav atrauts no ministra, jo tā ir sinerģija, kurā katram ministram valsts interešu 

īstenošanai ir bijusi sava situācija, savs laiks, savi ārējie apstākļi.765 Kopējā tendence tiek 

iezīmēta kā vilnis, kas pastāvīgi mazākā vai lielākā mērā ir nesis integrācijas virzienā, turklāt, 

iesaistoties KDAP rīkos, ir notikusi pielāgošanās situācijai, kas izriet no uzņemtajām saistībām, 

iesaistoties KDPA.766 Pielāgojušās ir gan augstākās amatpersonas, gan institūcija kopumā. 

Latvijai nav bijusi liela interese darīt daudz gan ES misijās, gan citos instrumentos, tas 

galvenokārt ir bijis jautājums par iesaistīšanos, kas parāda arī entuziasma neesamību 

aizsardzības sektora ierēdniecības līmenī par KDAP.767 Nosacīti tas nozīmē rokas turēšanu uz 

pulsa. 

Sistēma “slīd pa straumi” vai arī tās slīdējums KDAP kontekstā tiek mainīts, lai 

neietekmētu stratēģisko virzienu, turklāt pirms aizsardzības ministra A. Pabrika nebija uz 

Eiropu vērstu ministru, kā arī pats ES drošības politikas virziens īsti nebija labi attīstīts.768 

Slīdēšana sistēmā nav vēlama, jo ministram un institucionālajam aparātam jābūt spēcīgam un 

spējīgam, sistēmiski iegūstot vairāk. Minētajā redzama KDAP sekundārā loma, kura ir laba un 

saglabāsies arī nākotnē, īpaši ņemot vērā, ka līdz aizsardzības ministram A. Pabrikam par 

sekundāru lomu bija tikai deklaratīvas frāzes, bet vēlākā periodā tā izpaužas ar reālu un plašāku 

iesaisti KDAP instrumentos.769 A. Pabrika skatījumā, viens no izaicinājumiem ir bijis tieši 

administratīvajā domāšanā, jo ir mainījusies gan ministru, gan amatpersonu kvalitāte, kas 

                                                           
762  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
763  Intervija Nr. 3 ar Latvijas AM amatpersonu 21.12.2020. 
764  Ibid. 
765  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
766  Ibid. 
767  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
768  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
769  Ibid. 
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saistīts ar kompetenci un zināšanām, tādējādi ietekmējot institucionālo domāšanu.770 Pēc 

iestājas ES ministri īsti nezināja un arī neapzinājās spēles lauku un tā nosacījumus, bija arī 

izaicinājumi, bet vēlākā periodā tas mainījās, paplašinoties arī kompetencei.771 Nozīmīgs ir gan 

institūcijas uzņemtais kurss ar pieņemtajiem lēmumiem pagātnē, gan augstāko amatpersonu 

personīgā pārliecība, kura attīstās.772 Tas saskatāms divos periodos Latvijas aizsardzības 

nozares domāšanas veidnē par KDAP. Pirms un pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Pēc 

Lisabonas līguma spēkā stāšanās īpaša loma ir aizsardzības ministra A. Pabrika faktoram, kā 

arī ārējiem notikumiem. Tie bija ietekmējošie elementi plašākām izmaiņām. 

 

3.4.2. Latvijas aizsardzības nozares lēmumu pieņēmēju loma domāšanas veidnes 

transformācijā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās 

 

Ar KDAP ieviešanu, Lisabonas līguma spēkā stāšanos un aizsardzības ministra 

A. Pabrika faktoru iezīmējas otrs periods Latvijas aizsardzības nozares institucionālās 

domāšanas veidnē par KDAP. Būtiska ietekme bija arī Apvienotās Karalistes izstāšanās 

procesam no ES, Krievijas agresijai Ukrainā, kā arī pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija. Tas 

ir ārējais konteksts, kurā bija jādarbojas attiecīgajiem ministriem un aizsardzības nozares 

institucionālajam aparātam. Nemainoties galvenajiem uzstādījumiem par Latvijas dalību 

NATO, AM amatpersona norāda, ka Latvijas pozīcija pēdējos gados ir kļuvusi elastīgāka un 

pieļāvīgāka attiecībā uz ES darbību aizsardzības jomā, tajā pašā laikā KDAP jomā tā ir 

viendabīga un noturīga, pielāgojoties situācijai.773 Līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no 

ES lielāka loma ES ir Francijai un Vācijai, kuras dažādā intensitātē piesauc plašāku 

integrēšanos.774 Dziļākas integrācijas pamatu veido PESCO un EAF, bet tiek aktualizēta 

Eiropas armijas izveide un Eiropas Aizsardzības savienības izveide. Vācijas vēlme pēc Eiropas 

armijas izveides aktualizējās 2010. gadā, bet plašāku diskusiju jautājums ieguva pēc Krievijas 

agresijas Ukrainā 2014. gadā. 2010. gadā par minēto ideju AM I. Lieģa biroja vadītājs Airis 

Rikveilis pauda, ka tā ir apspriešanas vērta.775 A. Rikveilis norādīja, ka “Latvijai gan patlaban 

nav pozīcijas – atbalsta šādu ideju vai neatbalsta”, tamdēļ tika vērsta uzmanība, ka tas tiks 

diskutēts ES aizsardzības ministru tikšanās laikā.776 No A. Rikveiļa paustā izriet izaicinājums, 

                                                           
770  Intervija Nr. 19 ar bijušo Latvijas ārlietu ministru (2004–2007), Eiropas Parlamenta deputātu (2014–2018), 

aizsardzības ministru (2010–2014; 2019 – pašreiz) Dr. A. Pabriku. 14.12.2020. 
771  Ibid. 
772  Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu R. Graubi 16.11.2020. 
773  Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES 02.11.2020. 
774  Ibid. 
775  Delfi.lv. 07.02.2010. Lieģis: Eiropas armijas izveidošanas ideja ir apspriešanas vērta. https://www.delfi.lv/ 

news/national/politics/liegis-eiropas-armijas-izveidosanas-ideja-ir-apspriesanas-verta.d?id=29763873 
776 Ibid. 
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ka šādā gadījumā būtu jāveido divas paralēlas struktūras, ko nodot gan NATO, gan ES armijai, 

kuru Latvijai nav.777 Jautājums par ES armiju un ES autonomiju īpaši aktualitāti ieguva pēc 

Krievijas agresijas Ukrainā 2014. gadā. Tas ir aspekts, kurš jāņem vērā Latvijas aizsardzības 

nozares domāšanas veidnē par KDAP. 

Aizsardzības ministrs A. Pabriks norāda uz nepieciešamību institucionālajā ietvarā 

saskatīt sakarības, jo tas ir veids, kā mācīties jebko.778 Kā piemērs ir austrumu cīņas, kur viens 

virziens ir iemācīt simtiem paņēmienus, kuri pakāpeniski jāatstrādā atkārtojot, balstoties uz 

atmiņu, tie tiek paveikti.779 Otrs virziens ir balstīts uz pamatprincipiem, kā kustēties un ko darīt, 

kas noved pie ķermeņa un domāšanas attīstības, līdz paņēmienu apguve notiek dabiskā veidā 

bez pārmērīgas prakses nepieciešamības.780 Veicot darbu tikai pie viena konkrēta paņēmiena, 

var nonākt līdz pārsteigumam, gadījumam, kurš nav trenēts un apgūts, – līdzīgi notika ar  

Covid-19 pandēmiju vai Krimas gadījumu 2014. gadā.781 Abas metodes ir labas, bet metode, 

kur māca vispārējos principus, ļauj labāk sagatavoties nezināmajam.782 Arī domāšanas veidnē 

ir svarīgas kopsakarības. A. Pabriks norāda, ka domāšanas veidnē svarīga ir spēja ne tikai veikt 

rīcību atbilstoši iemītajai taciņai jeb salikt visu kaut kādā veidā kopā, bet sasniegt pievienoto 

vērtību, veicot arī izmaiņas.783 Šīs izmaiņas var būt arī kā pagrieziens institūcijai citā virzienā. 

Ministrijas institucionālajā ietvarā tas ir bijis pakāpenisks process, kas tika uzsākts ar iestāšanos 

ES, bet KDAP ietvarā uzrāvienu guvis pēc KDAP ieviešanas.784 Tas ir veids, kā tiek iegūtas 

zināšanas un pieredze, mainoties dažādiem apstākļiem, kā rezultātā notiek plašāka 

konverģence.785 Tādējādi iezīmējas uzsvaru maiņa, kas notikusi aizsardzības nozares 

institucionālajā ietvarā par KDAP kopš tās ieviešanas. Tas pakāpeniski ticis integrēts 

aizsardzības politikas stratēģiskajos dokumentos un normatīvajā regulējumā. 

Ieņemot ministra amatu ĀM un turpinot ministra funkciju izpildi AM, skatījums par ES 

dimensiju saglabājas vairāk un ar citu skatu.786 Tas ir jautājums par kompetencēm un 

redzējumu, kā arī spēju veikt izmaiņas. Aizsardzības ministra A. Pabrika gadījumā būtiska ir 

personīgā loma un ietekme ar pieredzi politikā.787 Tādējādi aizsardzības jomā tiek saskatīta 

plašāka niša ES jautājumiem. Visiem aizsardzības ministriem ir savs redzējums, kas balstīts to 

                                                           
777  Delfi.lv. 07.02.2010. Lieģis: Eiropas armijas izveidošanas ideja ir apspriešanas vērta. https://www.delfi.lv/ 

news/national/politics/liegis-eiropas-armijas-izveidosanas-ideja-ir-apspriesanas-verta.d?id=29763873 
778  Intervija Nr. 19 ar bijušo Latvijas ārlietu ministru (2004–2007), Eiropas Parlamenta deputātu (2014–2018), 

aizsardzības ministru (2010–2014; 2019 – pašreiz) Dr. A. Pabriku. 14.12.2020. 
779  Ibid. 
780  Ibid. 
781  Ibid. 
782  Ibid. 
783  Ibid. 
784  Ibid. 
785  Ibid. 
786  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
787  Ibid. 
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pagātnes pieredzē. Tas ietekmē spriešanu un lēmumu pieņemšanu. Tikpat svarīgs ir bijis 

pagātnē izvēlētais AM kurss aizsardzības jomā un ārējie apstākļi. Augstākās nozares 

amatpersonas var rīkoties aktīvi vai pasīvi. Ministra spēja salauzt inerci tiek raksturota kā 

pozitīva tendence, bet visbiežāk augstākās amatpersonas seko ierēdniecības aparāta 

tradicionālajam virzienam ar mērķi saglabāt personīgo komfortu, tādējādi arī neparādot savu 

šauro domāšanu un izpratni par atsevišķiem jautājumiem.788 Personīgā komforta loma ir 

nozīmīga Latvijas apstākļos, bieži vien augstākās amatpersonas nevēlas iet pret straumi vai kaut 

mazliet to ietekmēt, mainot ritējumu, jo tas nozīmē iesaistīties pretstāvē ar dažādiem 

birokrātiski stabiliem un izveidotiem personīgajiem un profesionālajiem sakariem, salaužot 

sistēmas būtību.789 

Izmaiņu veikšana aizsardzības nozares domāšanas veidnē par KDAP ir izaicinājums. 

Tas saistīts ar augstu profesionalitāti, un KDAP jomā veiktās izmainās var saukt par atsevišķiem 

uzplaiksnījumiem Latvijai KDAP virzienā. Aizsardzības ministra A. Pabrika redzējums tiek 

izskaidrots ar aizsardzības politikas balstīšanu uz diviem virzieniem, izmantojot arī ES ietvaru, 

institucionālā aparāta pakāpenisku pielāgošanu un ieguvumu saskatīšanu, veidojot 

institucionālo vajadzību un interesi.790 

Politiķis A. Latkovskis aizsardzības ministra R. Vējoņa, A. Pabrika un R. Bergmaņa 

laiku raksturo kā īpašu, jo katrs ir pietiekami daudz paveicis, ko ietekmēja ārējie notikumi un 

iespēja rīkoties.791 Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014. gadā tapa skaidrs, ka stratēģija bija 

jāmaina, to ietekmēja arī Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, jo Latvija palika bez 

stratēģiskā partnera, veicinot ciešāku integrāciju KDAP virzienā.792 Notikušās izmaiņas tiek 

saistītas ar izmaiņām prātos, ko ietekmēja Apvienotās Karalistes izstāšanās un Krievijas 

agresija Ukrainā, veicinot Francijas un Vācijas interešu un ambīciju pieaugumu gan PESCO, 

gan EAF ietvaros.793 Būtiska loma ir veiktajām iepriekšējām sistēmiskām izvēlēm, kas ietekmē 

nākotni. Aizsardzības ministrs A. Pabriks un R. Bergmanis ir visvairāk ietekmējuši virzību 

KDAP jomā, jo bija klātesoši nozīmīgākajos notikumos pasaulē, kuri ietekmēja KDAP 

attīstību.794 Pārējiem ministriem nav bijusi tik nozīmīga loma. Aizsardzības ministra A. Pabrika 

pozīcija vērtējama kā aktīva, bet būtiska ir arī bijušā aizsardzības ministra R. Vējoņa un 

R. Bergmaņa kā krīzes ministra loma institucionālajā domāšanas veidnē par KDAP. 

                                                           
788  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku) 12.09.2020. 
789  Ibid. 
790  Intervija Nr. 18 ar ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
791  Intervija Nr. 16 ar Saeimas deputātu, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 

dalībnieku A. Latkovski 03.12.2020. 
792  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
793  Intervija Nr. 2 ar Latvijas ĀM amatpersonu 11.12.2018. 
794  Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu 20.10.2020. 
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Aizsardzības ministra R. Vējoņa laikā pēc Krievijas agresijas Ukrainā 2014. gadā 

aktualizējās jautājumi par ES autonomiju, Eiropas armijas un Eiropas Aizsardzības savienības 

izveidošanu, kā arī ES militārā štāba izveidošanu. Eiropas armijas jautājumā tika pausta 

nepieciešamība definēt mērķi šādam projektam, kā arī tam nav jādublē NATO.795 Arī esot 

Latvijas Valsts prezidenta amatā, R. Vējonis nesaskatīja nepieciešamību veidot Eiropas 

armiju.796 Par Eiropas armiju no tā brīža Eiropas Parlamenta deputāta A. Pabrika norādītā 

secināms, ka tā ir savdabīga ideja un aktuālāks ir ES kaujas grupu jautājums, kā arī nebūtu 

jāapšauba NATO spējas.797 2019. gadā būdams Latvijas aizsardzības ministra statusā, 

A. Pabriks jautājumā par Eiropas armiju norādīja, ka “Eiropas armija ir sapnis vasaras naktī”.798 

Savukārt tā laika NBS komandieris R. Graube vērsa uzmanību uz to, ka ES nav nepieciešami 

savi militārie štābi.799 Viedokļus pauda arī Eiropas armijas izveidošanas un Eiropas 

autonomijas no NATO atbalstītāji, bet nozīmīgāka domāšanas veidnes kontekstā ir Latvijas 

augstāko amatpersonu nostāja. Augstākās amatpersonas veido aizsardzības politiku, un 

vienveidība parāda balstīšanos gan uz pagātnes lēmumiem, gan dokumentos ietvero virzienu, 

gan vadīšanos no domāšanas veidnes. 

Jāatzīmē, ka nozares ietekmēšanā, kā arī izpratnē par to nozīmīga loma ir augstāko 

amatpersonu darbības periodam. No visiem aizsardzības ministriem pēc Latvijas iestāšanās ES 

un NATO visilgāko periodu amatā ir bijis tieši A. Pabriks un R. Bergmanis. Atbilstoši bijušajam 

aizsardzības ministram R. Vējonim, Latvija ir vienmēr atbalstījusi līdzdalību KDAP, kā arī ES 

ir jābūt savai drošības un aizsardzības politikai, kā arī gatavības stadijai un lielākais 

izaicinājums ir tieši spēju trūkums, turklāt periods pēc Krievijas agresijas Ukrainā ir pamošanās 

laiks.800 Pēc Krievijas militārās agresijas sākuma 2014. gadā no ES perspektīvas Krievija tika 

vērtēta kā potenciāli neprognozējama valsts, kura var pieņemt neadekvātus lēmumus, 

ietekmējot drošības situāciju visā reģionā.  

                                                           
795  Skaties.lv. 10.03.2015. Vējonis: Lai veidotu kopīgu Eiropas armiju, vispirms ir precīzi jādefinē mērķis. 

https://skaties.lv/zinas/latvija/viedokli/vejonis-lai-veidotu-kopigu-eiropas-armiju-vispirms-ir-precizi-

jadefine-merkis/ 
796  Tvnet. 21.09.2016. Vējonis neredz nepieciešamību pēc Eiropas armijas. https://www.tvnet.lv/4638605/ 

vejonis-neredz-nepieciesamibu-pec-eiropas-armijas 
797  Tvnet. 11.03.2015. Pabriks Junkera ideju par kopīgas Eiropas armijas izveidi sauc par savdabīgu. 

http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/551267- 
798  Liepajniekiem.lv. 06.08.2019. Artis Pabriks: “Eiropas armija ir sapnis vasaras naktī.” 

https://www.liepajniekiem.lv/laikraksta-kurzemes-vards/artis-pabriks-eiropas-armija-ir-sapnis-vasaras-nakti/ 
799  Graube, R. 21.10.2016. Interviju veica Aivars Ozoliņš. Lai uzvarētu bez kaujas. https://ir.lv/2016/10/21/lai-

uzvaretu-bez-kaujas/ 
800  Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu (2015–2019) R. Vējoni 

26.11.2020. 
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Minētā notikuma ieguvums ir Latvijas sabiedrības uzskatu maiņa ne tikai par Krieviju, 

bet arī par to, ka iestāšanās ES un NATO ir pamatoti veikta ar ilgtermiņa redzējumu.801 Papildus 

tika veicināta nacionālo spēju pilnveidošana un industrijas attīstība. Kopš 2014. gada drošības 

situācija ir uzlabojusies, pat neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, un uz ES drošības aspektā 

cilvēki raugās daudz pozitīvāk, salīdzinot ar iestāšanās ES laiku, turklāt, ja Latvija izlems plašāk 

iesaistīties un atbalstīt KDAP, sabiedrība to atbalstītu.802 Sabiedrības atbalsta faktors var 

ietekmēt un veicināt institucionālo domāšanas veidni par KDAP nākotnē. Skatījums var kļūt 

vēl pragmatiskāks un elastīgāks ar plašāku iesaisti. KDAP ir pietiekami plašs iesaistes virzienu 

spektrs, kuros Latvija var būt arī ieguvēja. 

Virzītājspēks KDAP attīstībai ir PESCO un EAF. Bijušais aizsardzības ministrs 

R. Bergmanis norāda, ka tā ir iespēja attīstīt zinātni, militāro industriju un stiprināt sadarbību, 

bet, ņemot vērā, ka Latvijai militārā industrija ir zemā līmenī, bija sarežģīti iesaistīties ES 

līmeņa diskusijās.803 KDAP ir otršķirīga politika, tādējādi saglabāts jau izvēlētais kurss un 

iesaiste notika atbilstoši iespējām, veicot plašu darba apjomu nacionālā līmenī, bet PESCO 

jomā notika automātiska iesaiste, jo tas ir jautājums par nacionālo spēju stiprināšanu un nav 

pretrunā ar NATO.804 Bijušais aizsardzības ministrs R. Bergmanis skaidro, ka, raugoties plašāk 

uz diskusijām ES līmenī, tās nedod pārliecību par ES kā pilnvērtīgu militāru spēlētāju un tam 

nav arī reāla seguma.805 Tiek skaidrots, ka aizsardzības ministra R. Bergmaņa gadījumā bija 

“inertum” princips, neesot līderībai, tas bija institucionālā aparāta darbs.806 Latvijas gadījumā 

svarīgs jautājums ir par resursiem, kā arī pragmatiska un gudra iesaistīšanās, kas saistīta ar 

domāšanu un izmaiņām tās veidnē. R. Bergmaņa politika bija praktiska, salīdzinot ar A. Pabrika 

plašo skatījumu, turklāt abi aizsardzības ministri plaši ietekmēja aizsardzības politiku no 

padarītā darba aspekta.807 

Latvijas aizsardzības domāšanas veidnē par KDAP augstāko amatpersonu ietekme un 

loma ir samērojama ar to darbības laiku un iespējām, kā arī kopējai izpratnei par KDAP. 

Nozīmīgākais notikums, kurš ietekmēja aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes 

subjektīvo aspektu, ir Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā. Tam sekoja 2007. gada 

pasaules ekonomikas krīzes beigas, kas sakrita ar aizsardzības ministra A. Pabrika pirmo 

periodu aizsardzības ministra amatā. Bez minētā svarīgs faktors bija institucionālās domāšanas 

                                                           
801  Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu (2015–2019) R. Vējoni 

26.11.2020. 
802  Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku 29.10.2020. 
803  Intervija Nr. 13 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2015–2019), Saeimas deputātu un Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju R. Bergmani. 23.11.2020. 
804  Ibid. 
805  Ibid. 
806  Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās 17.09.2020. 
807  Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu 12.09.2020. 
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briedums. Tika sasniegta atbilstoša pieredze un kompetence spriešanai un lēmumu 

pieņemšanai. Minētajam kā piemērs ir aizsardzības ministrs A. Pabriks ar plašo redzējumu un 

pieredzi, kā arī aizsardzības ministrs R. Bergmanis ar praktisku pieeju jautājumu risināšanā. 

Pārējo aizsardzības ministru loma ir bijusi mazāk redzama KDAP jomā, tādēļ to var nosaukt 

par slīdēšanu pa straumi. Periodā pēc Krievijas agresijas Ukrainā un Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no ES ietekmē mainījās kopējā tendence KDAP jomā. Balstoties uz iepriekšējo 

pieredzi, uzņemtajām saistībām un atbalstos ES izvēlēto kursu KDAP jomā, Latvijas augstākās 

amatpersonas rīkojās pragmatiski un elastīgi, iegūstot no šī virziena maksimālo labumu. 

Aizsardzības nozares domāšanas veidnē par KDAP augstākajām nozares amatpersonām ir 

nozīmīga loma. Tās var vai nu to ietekmēt pozitīvā veidā, mazinot neuzticēšanos par KDAP un 

veicinot plašāku Latvijas iesaisti KDAP mehānismos, vai ietekme var izpausties minimāli. Tādā 

gadījumā augstākās amatpersonas neizceļas ar aktivitāti KDAP virzienā, bet turpina iesāktos 

virzienus, tos nepaplašinot, vai samazina iesaistes apjomu līdz minimumam. 

*** 

KDAP ir papildinoša loma Latvijas aizsardzības politikā. Tā ir kā dogma, kas izriet no 

politikas plānošanas un rīcībpolitikas dokumentiem. Robežšķirtne un uzrāviens jautājumiem 

par KDAP ir 2009. gads, kad spēkā stājās Lisabonas līgums. Tas izriet no Latvijas aizsardzības 

politikas plānošanas dokumentiem, normatīvā regulējuma, pieņemtajiem lēmumiem un 

praktiskās iesaistes. Pirms Latvijas iestāšanās NATO un ES kā prioritāte tiek izvirzīta līdzdalība 

šajās organizācijās. Pēc iestāšanās rodas iespaids, ka Latvija neplāno izmantot jaunos 

mehānismus drošības un aizsardzības jautājumos. Latvijas aizsardzības politikas plānošanas 

dokumentos aspekti par KDAP tiek ietverti minimāli. Neskatoties uz to, noslēdzošajā NDK ir 

ietverta atsevišķa nodaļa jautājumiem par KDAP. Tas saistāms ar faktu, ka KDAP tika ieviesta 

tikai 2009. gadā, aizstājot EDAP. Latvijai šajā laikā nebija pietiekamu resursu un pati politika 

nebija pietiekami nopietni uztverama plašākai iesaistei. Nebija skaidrs, kādi ir Latvijas mērķi 

tās ietvarā. Tika apšaubīta arī EDAP efektivitāte. 

KDAP pakāpeniski attīstoties, kā arī šo procesu ietekmējot Krievijas agresijai Ukrainā 

2014. gadā, kā arī Apvienotās Karalistes izstāšanās procedūras uzsākšanai no ES, arī Latvijas 

aizsardzības politikas ietvarā jautājumi par KDAP parādās aizvien plašāk. Nozīmīgs ir militāro 

spēju jautājums un ieguvumi, Latvijai iesaistoties dažādos KDAP formātos. No tiem kā 

nozīmīgākie ir PESCO un EAF. PESCO jomā jāuzsver, ka tā var kalpot Covid-19 pandēmijas 

un līdzīgu izaicinājumu pārvarēšanai. Ieguvums ir arī klātesamība un solidarizēšanās ar 

partnervalstīm, savu spēju demonstrēšana un pieredzes gūšana. Augstākās amatpersonas 

Latvijas aizsardzības politikā balstās uz pagātnē pieņemtajiem lēmumiem un vadās no 

atbilstības loģikas. Augstāko amatpersonu darbība tiek balstīta noteiktā domāšanas veidnē. Tās 
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pakāpeniskas izmaiņas notiek ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos, noteiktu institucionālā 

brieduma sasniegšanu, kā arī aizsardzības ministra A. Pabrika lomu. Notikušās izmaiņas liecina 

par domāšanas veida maiņu, kā arī par noteikta institucionālā brieduma sasniegšanu. Tas ir 

formalizēts process, kas ir birokrātisks un noturīgs pret izmaiņām. Latvijas aizsardzības nozares 

normatīvajā regulējumā jautājumi par KDAP tiek ietverti tik, cik nepieciešams, lai 

neapdraudētu stratēģisko virzienu aizsardzības politikā. Aizsardzības politikas plānošanas 

dokumentos KDAP tiek atspoguļota limitēti. KDAP jomā virzienos, kuros ir iesaistījušās 

vairums ES dalībvalstu un šie virzieni nerada riskus NATO, Latvija atbilstoši iespējām iesaistās 

pietiekami plaši (piemēram, PESCO, ES militārās misijas un operācijas, ES kaujas grupas). 

Savukārt jautājumos, kuri saistīti ar atsevišķu ES lielvaru interesēm, kā arī rada riskus NATO, 

Latvijas pozīcija ir noturīga (piemēram, Eiropas armijas izveide, Eiropas autonomija, Eiropas 

Aizsardzības savienības izveidošana un EI2). Latvijas aizsardzības politikas pamats ir dalība 

NATO. Tā ir sava veida nosacīta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes par KDAP 

robeža jeb sarkanā līnija. KDAP jomā lēmumi jāpieņem vienbalsīgi. Tas ir nozīmīgs princips, 

kas jāievēro visām dalībvalstīm, tomēr Latvijai jāspēj pielāgoties ES vadošo valstu interesēm, 

veiksmīgi manevrējot un neapdraudot Latvijas stratēģisko virzienu aizsardzības politikā. 

Domāšanas veidnes aspektā Latvijas aizsardzības nozares augstākās amatpersonas ievēro 

KDAP ietvara rāmējumu gan stratēģiskajā, gan juridiskajā aspektā, tai pašā laikā pietiekoši 

plaši iesaistoties KDAP instrumentos. Ievērots tiek arī nacionālais regulējums un pagātnes 

pieņemtie lēmumi.  

Kopējā tendence ir kā vilnis, kas pastāvīgi ir nesis integrācijas virzienā, turklāt, 

iesaistoties KDAP rīkos, ir notikusi pielāgošanās situācijai, kas izriet no uzņemtajām saistībām, 

iesaistoties KDAP. No iesaistes virzieniem KDAP nozīmīgākie ir ES militārās misijas un 

operācijas, ES kaujas grupas un PESCO. Izaicinājumi, kas tiek ņemti vērā lēmumu pieņemšanas 

gaitā, ir saistīti ar resursiem, finansējumu, nacionālo spēju stiprināšanu, risku NATO funkciju 

dublēšanai, atsevišķu ES lielvaru ambīcijām un vēlmi uzņemties vadību militārajos jautājumos 

Eiropā, pagātnes negatīvo pieredzi. Domāšanas veidnes aspektā nozīmīgs ir periods, cik ilgi 

aizsardzības nozares augstākās amatpersonas atrodas amatā un kāda ir bijusi to iepriekšējā 

pieredze, jo tā ir kompetence, redzējums par lietām plašāk, saskatot kopsakarības. Saskatot 

kopsakarības, svarīga ir spēja ne tikai veikt rīcību atbilstoši iemītajai taciņai, bet arī sasniegt 

pievienoto vērtību, veicot izmaiņas. Izmaiņas var būt arī kā pagrieziens institūcijai citā virzienā. 

Latvijas aizsardzības nozarē atsevišķas amatpersonas ir slīdējušas pa straumi, neveicinot 

plašāku iesaisti KDAP, bet vadoties no domāšanas veidnes un pagātnes lēmumiem. Vienlaikus 

šādā aspektā ir saskatāma arī racionāla izvēle, jo tas nozīmē stabilitāti un noturīgumu atbilstoši 

valdošajām tendencēm. 
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Secinājumi 
 

Šī darba mērķa sasniegšanai un hipotēžu pārbaudei no jaunā institucionālisma dažādiem 

strāvojumiem tika izvēlēts socioloģiskā institucionālisma domāšanas veidnes aspekts, kas 

visaptverošai analīzei tika vērtēts neatrauti no atbilstošas rīcības ietvara. Veicot pētījumu par 

jaunā institucionālisma attīstības un svarīgāko strāvojumu būtiskāko aspektu izpēti, 

socioloģiskā institucionālisma teorētiskie aspekti tika nošķirti no pārējiem jaunā 

institucionālisma strāvojumiem. Vienlaikus tika parādīts arī institūciju izpētes nozīmīgums un 

transformācija, kā arī jaunā institucionālisma būtiskākie aspekti. Socioloģiskā institucionālisma 

kognitīvā skripta jeb domāšanas veidnes aspekts atšķir to no citiem jaunā institucionālisma 

veidiem. Tajā pašā laikā socioloģisko institucionālismu domāšanas veidnes aspektā nevar 

pilnībā izolēt un atdalīt no vēsturiskā un racionālās izvēles institucionālisma. 

Domāšanas veidnes aspektā aktori ņem vērā pagātnes lēmumus, kā arī to darbība, kura 

izpaužas bezdarbībā, var būt kā racionāla izvēle. Tā ir sava veida ērta pozīcija, kurai ir savs 

labums, jo tiek panākts noturīgums un stabilitāte. Tādējādi, veicot aprēķinu par labumu no 

noteiktiem lēmumiem, tas var izpausties arī bezdarbībā un sekošanai jau ierastajai veidnei. 

Institūcijas ietvaros pieņemtie pagātnes lēmumi, kā arī atbilstošas rīcības ietvars domāšanas 

veidnes aspektā ne tikai ietekmē institūcijas aktorus, tos ierobežojot, bet arī ieslēdz noteiktā 

ietvarā, tā ietekmējot to izvēles iespējas un rīcības brīvību lēmumu pieņemšanā. 

Domāšanas veidne ir darbības ar saistītu secīgumu, kas raksturo bieži pieredzētus 

notikumus un rezultējas ekspektācijās, kā arī nosaka izturēšanos rīcību ikdienas situācijās. Tiek 

veidota internalizēta veidne iespējamai darbību (rīcības) secībai iesaistītajiem aktoriem. Veidne 

ir darbību instrukcija, secīgu darbību kopums. Ar veidni tiek organizēta, strukturēta un 

pārveidota sociāli kulturālo zināšanu nozīme, kuras iegūtas ar pieredzi, mijiedarbību un 

novērošanu. Tās ietilpst vispārējā secīgā struktūrā, caurvijot kontekstu, situāciju vai notikumu, 

kuru var atsaukt nākotnē. Veidne tiek iegūta ar līdzdalību un novērošanu dzīves laikā, tā tiek 

aktivizēta caur situāciju līdzību atpazīšanu un iepriekšējo pieredzi. Institūcijām noteiktā laika 

periodā pakāpeniski izveidojas noteikta domāšanas veidne, kas ir identificējama un katrai 

institūcijai atšķirīga. Tā ir arī mainīga.  

Veicot KDAP izpēti, šajā darbā tika iezīmēti Latvijas domāšanas veidnes par KDAP 

elementi. Pētījumā veikta socioloģiskā institucionālisma domāšanas veidnes sintēze ar KDAP, 

tādējādi identificējot Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidni par KDAP. KDAP izpēte 

iegulstas pētījumu laukā par Eiropas aizsardzības politiku un Latvijas aizsardzības politiku. 

Pētījums uzskatāms par pienesumu pētījumos par aizsardzības politiku. Veicot Latvijas 

aizsardzības nozares domāšanas veidnes analīzi, izvirzīti vairāki secinājumi par tās elementiem. 
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KDAP Latvijas aizsardzības politikā tiek atvēlēta sekundāra jeb papildinoša loma. KDAP 

aspektu ietveršana drošības un aizsardzības nozares normatīvajā regulējumā notiek atbilstoši 

nepieciešamībai. Tas tiek veikts tik, cik nepieciešams, un ir apjomā, lai neapdraudētu 

stratēģisko virzienu aizsardzības politikā, kas ir dalība NATO. Tajā pašā laikā aizsardzības 

politikas plānošanas dokumentos KDAP aspekts tiek ietverts ierobežotā veidā. Iesaiste KDAP 

ir mainījusies no skeptiskas uz tolerantu un elastīgāku, vienlaikus saglabājot piesardzību. 

Latvija ir iesaistījusies visās ES politikās. Arī attiecībā uz KDAP Latvijai ir jāpilda uzņemtās 

saistības, un Latvija tajā iesaistās. Iesaiste KDAP Latvijai nozīmē solidarizēšanos ar 

partneriem, klātesamību kopā ar partneriem dažādos reģionos, piedalīšanos lēmumu 

pieņemšanā, drošības un aizsardzības garantiju saņemšanu un sniegšanu, kā arī pieredzes 

gūšanu stratēģiskajā, operacionālajā vai taktiskajā līmenī. Latvijas AM dabiski un sinerģiski 

iesaistās KDAP mehānismos, kuri sniedz praktisku ieguvumu. Latvijas domāšanas veidni par 

KDAP var raksturot kā skeptisku un neelastīgu tās sākotnējā attīstības posmā. Tas ietver arī 

periodu, kad EDAP vēl nebija pārtapusi par KDAP. Tā ir mainījusies uz elastīgāku un 

tolerantāku pieeju, saglabājot piesardzību. Latvijas iesaiste notiek tajos KDAP mehānismos, 

kur tiek saskatīti praktiski ieguvumi. Kopējā tendence ir mazākā vai lielākā mērā nesusi 

integrācijas virzienā. Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes transformācijas par 

KDAP izpētes gaitā tika veikta trīs hipotēžu pārbaude. Veicot Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidnes izpēti, identificēts, ka nozares augstākās amatpersonas vadās no domāšanas 

veidnes un balstās uz atbilstības loģiku. Vienlaikus balstīšanās uz pagātnes lēmumiem un 

iesāktā kursa turpināšana KDAP jautājumos ir racionāla izvēle. 

Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidne par KDAP ir formalizēta, tā ir noturīga 

pret izmaiņām. KDAP jomā virzienos, kuros ir iesaistījušās vairums ES dalībvalstu un šie 

virzieni nerada riskus NATO, Latvija atbilstoši iespējām iesaistās pietiekami plaši (piemēram, 

PESCO, EAF, ES militārās misijas un operācijas, ES kaujas grupas). Savukārt jautājumos, kuri 

saistīti ar atsevišķu ES lielvaru interesēm, kā arī rada riskus NATO, Latvijas pozīcija ir noturīga 

(piemēram, Eiropas armijas izveide, Eiropas stratēģiskā autonomija, Eiropas Aizsardzības 

savienības izveidošana un EI2). Tā ir arī nosacīta Latvijas aizsardzības nozares domāšanas 

veidnes par KDAP robeža jeb sarkanā līnija. 

Pētījumā tika izvirzītas trīs hipotēzes. Pirmā hipotēze – Latvijas aizsardzības nozares 

institucionālās domāšanas veidnes konverģence ar KDAP sākās pēc Lisabonas līguma spēkā 

stāšanās – apstiprinājās daļēji. KDAP tika ieviesta 2009. gadā, aizstājot EDAP. Atbalstot 

Lisabonas līgumu, Latvija pievienojās visām tās politikām, tai skaitā KDAP. KDAP jautājumā 

uzrāviens bija pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet Latvijas aizsardzības nozares 

domāšanas veidnes konverģence ar KDAP nav atdalāma no Latvijas integrācijas procesa ES. 
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Latvija iestājās ES 2004. gadā un pirms KDAP bija EDAP. Latvijai iestājoties ES, bija skaidrs, 

ka drošības un aizsardzības aspekts ir svarīgs arī ES ietvarā. No politikas plānošanas 

dokumentos ietvertā pirms KDAP ieviešanas radās iespaids, ka Latvija neplāno izmantot jaunās 

iespējas. Latvijai nebija pietiekamu resursu šim virzienam un pati politika nebija nopietni 

uztverama, kā arī nebija skaidrs, ko Latvija vēlas no ES aizsardzības aspektā. Tajā pašā laikā 

Latvija iesaistījās pirmajā ES militārajā misijā un operācijā, kā arī ES drošības un aizsardzības 

mehānismos vēl pirms iestāšanās ES. ES drošības un aizsardzības politika tajā brīdī vēl bija 

tikai sākotnējā attīstības stadijā (tajā brīdī vēl nebija izveidota KDAP). Tādā veidā tika ielikts 

sākotnējais pamats kopīgas kognitīvās vadlīnijas izveidei, veidojot arī atbilstošu institucionālo 

praksi. Tā plašāk izpaužas ar Latvijas iesaisti KDAP vēlākā periodā. Lai gan Latvijas iesaiste 

bija ierobežota, tā notika vēl pirms KDAP ieviešanas. Latvijas domāšanas veidnes konverģence 

ar KDAP notika pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, jo tajā brīdī tika ieviesta KDAP. Bet, 

ņemot vērā, ka Latvijas iesaiste EDAP, kuras turpinājums ir KDAP, notika ar iestāšanās brīdi 

ES, izvirzītā hipotēze apstiprinājās daļēji. Ir saskatāma arī pagātnes lēmumu ietekme uz 

periodu, kad bija ieviesta KDAP. Iesaiste EDAP ir notikusi pastāvīgi, tai pārtopot arī par 

KDAP. Abi posmi nevar tikt atrauti viens no otra. 

Otrā hipotēze – Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes konverģencē ar KDAP 

noteicošā loma ir bijusi AM augstākajām amatpersonām – apstiprinājās. Analizējamajā periodā 

katra no augstākajām amatpersonām ir darbojusies noteiktā noteikumu un prakses rāmējumā, 

īstenojot AM noteiktos uzdevumus un mērķus. Tās darbojas atbilstošas rīcības ietvarā, kā arī 

vadās no pagātnes lēmumiem. ES lietās aizsardzības jomā ir tikusi nodrošināta stabila un 

pēctecīga nostāja par KDAP. Tā nav mainījusies, jo KDAP ir atvēlēta sekundāra loma Latvijas 

aizsardzības politikā. Latvijas praksē ir bijuši gadījumi, kad ministra amatu ieņem personas, kas 

nespēj pilnībā darboties attiecīgajā nozarē. Tas noved pie virspusējas līdzdalības, faktiski 

neietekmējot procesus. 

Periodā līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdim Latvijas augstāko amatpersonu 

skatījums par ES militāro aspektu bija skeptiskāks, kā arī pati KDAP vēl nebija izveidota. 

Augstāko amatpersonu darbību, kuras mazāk iesaistījušās KDAP jautājumos, var raksturot kā 

veiksmīgu iekļaušanos AM institucionāli birokrātiskajā tīklojumā, neizceļoties ar aktīvu rīcību 

vai mēģinājumiem iegūt arī no ES aizsardzības virziena maksimālu labumu. Tādējādi to ir 

noteikusi jau valdošā jeb pastāvošā attieksme par KDAP un iesaisti tajā. Savā ziņā tā ir racionāla 

izvēle, kā arī tas apliecina vadīšanos no noteiktas domāšanas veidnes. Tā nav tikusi mainīta un 

notikusi atbilstoši jau esošajiem uzstādījumiem. To raksturo arī iesaistes apjoms, jo ministrijas 

aparāts atbilstoši valdošajai filozofijai meklē veidus, kur un kādā apjomā iesaistīties. Savukārt 
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augstākās amatpersonas, pieņemot lēmumus, var mainīt jau uzsākto kursu un lemt par plašāku 

iesaisti, tādējādi ietekmējot arī domāšanas veidni. 

Lai gan kopumā tendence par KDAP ir stabila, atsevišķu augstāko amatpersonu loma ir 

bijusi nozīmīga Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes izmaiņā un konverģencē ar 

KDAP. Rādītājs tam ir ne tikai iegūtā informācija par atsevišķu augstāko amatpersonu 

pieņemtajiem lēmumiem, to domāšanu par institūcijas darbību un spēju pielāgoties mainīgajai 

videi, bet arī veiktā NDK, VAK un AM publisko pārskatu satura vienību analīze, kā arī 

statistikas dati par iesaistes apjomu KDAP mehānismos un veiktajām iemaksām. 

Izmaiņu periods domāšanas veidnes konverģencē jāsaista ar periodu pēc 2010. gada, 

kad aizsardzības ministrs bija A. Pabriks, kad tā pārtapa par mērķtiecīgāku un jēgpilnāku, 

iegūstot vairāk arī no līdzdalības KDAP mehānismos. Līdz tam nebija skaidra sistēma, kas īsti 

darāms ES virzienā. Attīstībai izpaužoties ar reālāku un plašāku iesaisti KDAP instrumentos, 

nemainoties galvenajiem uzstādījumiem par Latvijas dalību NATO, Latvijas pozīcija 

pakāpeniski kļuva elastīgāka un pieļāvīgāka attiecībā uz ES darbību aizsardzības jomā. 

Vienlaikus tā ir arī pielāgošanās situācijai. Augstāko amatpersonu spēja salauzt inerci ir 

pozitīva tendence, bet visbiežāk augstākās amatpersonas seko ierēdniecības aparāta 

tradicionālajam virzienam ar mērķi saglabāt jau uzsākto politikas virzienu. 

Pēc 2010. gada tendenci attiecībā uz KDAP var raksturot kā stabilu un elastīgāku, kā arī 

atbilstošu  inerces principam. Veicot kaut vai nelielas izmaiņas attiecībā uz KDAP, tas jāvērtē 

kontekstā ar NATO, jo tā ir prioritāte Latvijas aizsardzības politikā. Izmaiņas attiecībā uz 

KDAP, kuras ietekmējušas augstākās amatpersonas, ir niansētas un nav viegli pamanāmas, jo 

tas nozīmē risku. Par elastīgāku skatījumu uz KDAP īpaši liecina Latvijas iesaiste PESCO. 

Sākotnēji skatījums par PESCO bija piesardzīgs, bet tas pakāpeniski mainījās. Plašākas 

iesaistes jautājumi KDAP tiek analizēti un rūpīgi izvērtēti no augstāko amatpersonu puses. 

Augstāko amatpersonu noteicošā loma ir izpaudusies gan stabilitātē un izvēlētā kursa 

turpināšanā, gan plašākā iesaistē atbilstoši KDAP attīstības tendencēm. Augstākās 

amatpersonas ir paudušas arī skaidru vēstījumu par robežām, kuras Latvijai KDAP attīstībā nav 

pieņemamas, jo īpaši virzība uz Eiropas armijas vai Eiropas Aizsardzības savienības izveidi. 

Transformējoties domāšanas veidnei par KDAP, Latvijas aizsardzības nozares augstākās 

amatpersonas un institūcija kopumā ir veiksmīgi manevrējusi starp NATO kā primāro garantu 

Latvijas aizsardzībai, atsevišķu ES lielvaru ambiciozām idejām un vēlmi būt aizsardzības 

līderēm ES, kā arī ieguvumiem no KDAP. Iesaistoties KDAP mehānismos neatkarīgi no 

apjoma, ir dažādi ieguvumi. Tā ir klātesamība, sadarbība ar partneriem, tā ir solidarizēšanās ar 

drošības garantiju saņemšanu, drošības un aizsardzības garantiju sniegšana, kopīga pieredze, 

līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā. 
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Trešā hipotēze – Latvijas aizsardzības nozares institucionālās domāšanas veidnes 

konverģenci ar KDAP veicināja AM domāšanas veida briedums un Krievijas militārā agresija 

Ukrainā – arī apstiprinājās. Pakāpeniski ir vērojams pieaugums un ir pastiprinājusies 

mijiedarbība ar KDAP. Latvijai, iesaistoties NATO un ES drošības un aizsardzības 

mehānismos, nebija pietiekamas pieredzes, tā veidojās pakāpeniski. Institucionālā brieduma 

sasniegšanai bija jāpaiet noteiktam laikam. Aptuvenais periods Latvijas gadījumā ir desmit gadi 

kopš iestāšanās ES. Iekļaujoties ES drošības un aizsardzības arhitektūrā, balstoties uz iegūto 

pieredzi un partnervalstu atbalsta, tika uzsākta savu produktu radīšana. Tas pakāpeniski ir 

realizējies Latvijas statusā, jo tā ir pilnvērtīgs dalībnieks līdzās lielvarām, tai ir skaidras 

nacionālās vajadzības un tiek sniegta ekspertīze un pieredze citām valstīm. Par līdzdalību vairs 

nenotiek fundamentālas diskusijas, un argumenti “pilnībā pret” ir zaudējuši aktualitāti. 

Domāšanas veida brieduma aspektā viens no izaicinājumiem ir bijis tieši 

administratīvajā domāšanā. Ir mainījusies gan ministru, gan amatpersonu kvalitāte, kompetence 

un zināšanas. Tādējādi, ietekmējot institucionālo domāšanas veidni, tika veicināta Latvijas 

aizsardzības nozares konverģence ar KDAP. Uzticēšanos KDAP ietekmējuši dažādi aspekti. 

Bremzējošie apstākļi ir pārlieku lielā birokrātija ES institūcijās un nespēja pieņemt skaidrus 

lēmums, tā ir negatīvā pieredze, sadarbojoties ar atsevišķām ES dalībvalstīm, kā arī 

sadārdzinātie iepirkumi ES ietvaros. 

Latvijas aizsardzības nozares institucionālajā ietvarā ir pakāpeniski veidojusies izpratne 

par KDAP. Arī visi ministri ir saglabājuši pragmatisku un ierobežotu iesaisti KDAP. Tā ir arī 

pielāgošanās tendencēm, kuras KDAP ietvarā ietekmējuši ārējie apstākļi. Krievijas agresijas 

Ukrainā kontekstā būtiskākais piemērs ir diskusiju pastiprināšanās par KDAP, ES Globālās 

stratēģijas pieņemšana, PESCO uzsākšana un EAF izveide. KDAP attīstībai pielāgojas gan 

Latvijas aizsardzības nozares vadošās amatpersonas, gan institūcija kopumā. Tas veicināja 

tālāku integrāciju KDAP virzienā. Tās vienlaikus ir izmaiņas prātos ārējo notikumu ietekmē. 

Tas ir arī nosacīts signāls par vienotību, apņemšanos un gatavību, kā arī reaģēšanu. Krievijas 

agresija Ukrainā kopsakarā ar domāšanas veida briedumu veicināja Latvijas konverģenci ar 

KDAP. Tam kā piemērs ir arī plašāka KDAP aspektu ietveršana stratēģiskajos dokumentos. 

Tādā veidā Latvijas institūcijas komunicē ar sadarbības partneriem tepat Latvijā un ārvalstīs. 

Tādā veidā tiek ielikts fundamentāls pamats, un no tā vienkārši nevar vairs atteikties. 

Veiktais pētījums kalpo kā pamats citu Latvijas aizsardzības nozares domāšanas veidnes 

aspektu par KDAP izzināšanai vai to izdalīšanai un padziļinātai izpētei. Vienlaikus veiktā 

analīze ļauj to piemērot domāšanas veidnes izpētei citās nozarēs. 
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Pateicības 
 

Pateicos Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras un Doktorantūras 

nodaļas personālam par atsaucību, atbalstu un sadarbību promocijas darba izstrādes laikā. Īpašu 

pateicību izsaku darba vadītājam Dr. sc. pol. Mārim Andžānam par atbalstu, izturību, 

neatlaidību un kritiskās domāšanas rāmējuma paplašināšanu, kā arī par aizraujošu uz izaugsmi 

vērstu procesu promocijas darba izstrādes gaitā. 

  



 

Pielikumi 
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1. pielikums 

PESCO projekti funkcionālajās jomās 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 

 

No PESCO projektiem 10 projekti ir apmācību un aprīkojuma jomā, 6 projekti ir sauszemes, 

formācijas un sistēmu jomā, 6 projekti ir jūras jomā, 4 projekti gaisa un sistēmu jomā, 11 projekti ir 

kopējās spējās – savietojamības jomā, 9 kiberjomā un 2 kosmosa jomā. Tie paredzēti aizsardzības spēju 

stiprināšanai. Visvairāk projektu tiek realizēti kopējo spēju palielināšanai. 
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2. pielikums 

Eiropas Savienības un saīsinājuma ES uzskaitījums  

NDK un VAK (2002–2020) 

 
Avots: autora izveidota diagramma. 
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3. pielikums 

Eiropas Savienības un saīsinājuma ES uzskaitījums  

AM publiskajos pārskatos (2004–2020) 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 
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4. pielikums 

Latvijas karavīru iesaistes dinamika ES militārajās misijās  

un operācijās (2004–2020) 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 
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5. pielikums 

Latvijas izmaksas (eiro) līdzdalībai ES misijās un operācijās (2012–2020) 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 
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6. pielikums 

Latvijas iemaksu (eiro) apmērs Atēnu finansēšanas mehānismā (2004–2020) 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 
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7. pielikums 

Latvijas karavīru un zemessargu iesaistes dinamika ES kaujas grupās 

 

Avots: autora izveidota diagramma. 
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8. pielikums 

Aizsardzības ministrijas informācija promocijas darba izstrādei 
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8. pielikuma turpinājums  
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8. pielikuma turpinājums 
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8. pielikuma turpinājums 
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8. pielikuma turpinājums  
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8. pielikuma turpinājums  
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9. pielikums 

Interviju saraksts 

1. Intervija Nr. 1 ar Latvijas AM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 05.12.2018.; 

2. Intervija Nr. 2 ar Latvijas ĀM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 11.12.2018.; 

3. Intervija Nr. 3 ar Latvijas AM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 21.12.2020.; 

4. Intervija Nr. 4 ar Latvijas AM amatpersonu (pārstāvi) ES. Intervija sniegta anonīmi 02.11.2020.; 

5. Intervija Nr. 5 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (1998–2004) Ģirtu Valdi Kristovski. 

Intervija sniegta 2020. gada novembrī; 

6. Intervija Nr. 6 ar Latvijas AM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 20.10.2020.; 

7. Intervija Nr. 7 ar bijušo Latvijas AM parlamentāro sekretāru (2017–2019) Viesturu Silenieku. 

Intervija sniegta 21.10.2020.; 

8. Intervija Nr. 8 ar Latvijas NBS amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 21.12.2019.; 

9. Intervija Nr. 9 ar Latvijas AM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 25.12.2019.; 

10. Intervija Nr. 10 ar Latvijas AM amatpersonu. Intervija sniegta anonīmi 28.12.2018.; 

11. Intervija Nr. 11 ar Latvijas NBS galveno ārstu, pulkvežleitnantu Normundu Vaivadu. Intervija 

sniegta 29.07.2020.; 

12. Intervija Nr. 12 ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas pētnieku. Intervija sniegta anonīmi 

29.10.2020.; 

13. Intervija Nr. 13 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2015–2019), Saeimas deputātu un Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju Raimondu Bergmani. Intervija 

sniegta 23.11.2020.; 

14. Intervija Nr. 14 ar bijušo Latvijas NBS komandieri (1999–2003; 2010–2017), aizsardzības ministra 

padomnieku, ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. Intervija sniegta 16.11.2020.; 

15. Intervija Nr. 15 ar politikas ekspertu (pētnieku). Intervija sniegta anonīmi 12.09.2020.; 

16. Intervija Nr. 16 ar Saeimas deputātu, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 

komisijas dalībnieku Aināru Latkovski. Intervija sniegta 03.12.2020.; 

17. Intervija Nr. 17 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2009–2010) Imantu Lieģi. Intervija sniegta 

26.11.2020.; 

18. Intervija Nr. 18 ar Latvijas ĀM amatpersonu (pārstāvi) ES drošības un aizsardzības institūcijās. 

Intervija sniegta anonīmi 17.09.2020.; 

19. Intervija Nr. 19 ar bijušo Latvijas ārlietu ministru (2004–2007), Eiropas Parlamenta deputātu 

(2014–2018), Latvijas aizsardzības ministru (2010–2014; 2019 – pašreiz) Dr. Arti Pabriku. 

Intervija sniegta 14.12.2020.; 

20. Intervija Nr. 20 ar bijušo Latvijas AM valsts sekretāra vietnieku (1999–2001), aizsardzības 

padomnieku Latvijas pārstāvniecībā NATO un ES, AM valsts sekretāru (2008–2015), pašreizējo 

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Intervija sniegta 

14.12.2020.; 

21. Intervija Nr. 21 ar bijušo Latvijas aizsardzības ministru (2014–2015), Valsts prezidentu  

(2015–2019) Raimondu Vējoni. Intervija sniegta 26.11.2020. 




