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Kārlis Dambītis

rīgas apgabala garnizona gaisa 
aizsardzības plāns

rakstā aplūkota rīgas garnizona gaisa aizsardzības organizācija 20. gs. 30. gadu beigās un 
1940.gada sākumā. raksta pamatā izmantots rīgas apgabala garnizona gaisa aizsardzības 
plāns, kas vairāku jautājumu paskaidrošanai papildināts ar informāciju no papildu avotiem 
un literatūras. raksturojot gaisa aizsardzības priekšnoteikumus un priekšvēsturi, sniegts 
ieskats latvijas situācijā 30. gadu beigās. Dota informācija par rīgas apgabala garnizona 
gaisa aizsardzības plāna mērķiem un uzdevumiem, gaisa aizsardzības vadību, teritoriju, 
gaisa aizsardzības līdzekļiem un gatavības laiku, gaisa novērošanas dienestu un trauksmes 
izsludināšanu. rakstā pierādīts, ka gaisa aizsardzības jautājums valstī risināts ar lielu uzmanību 
un 1940. gada jūnijā latvijas armija nopietni gatavojās iespējamajai karadarbībai.
Atslēgvārdi: latvijas aizsardzība, gaisa aizsardzība, zenītartilērija, aviācija, gaisa novērošana, 
artilērija.

attīstoties militārajai tehnikai un karadarbības vadībai, 20. gadsimta 
20.–30. gados daudz lielāku nozīmi ieguva aviācija, kura kļuva par vienu 
no galvenajiem trieciena spēkiem. aviācijas spēja strauji un efektīvi 
uzbrukt stratēģiski svarīgām vietām arī tālu pretinieka aizmugurē mainīja 
aizsardzības sistēmu galvenās prioritātes. līdz tam galvenais uzdevums 
bija apturēt pretinieka sauszemes uzbrukumu, taču tagad vienlīdz svarīga 
kļuva spēja aizsargāt stratēģiskās vietas un infrastruktūru pret triecieniem no 
gaisa. lielākas valstis, teorētiski, spēja izveidot vienlaidus gaisa aizsardzības 
joslas gar savas valsts robežu rajoniem,1 mazākām valstīm jau no sākuma bija 
jākoncentrējas uz savu objektu lokālu apsardzību, pat nemēģinot nodrošināt 
vispārēju teritoriālu gaisa aizsardzību. latvijā tādējādi plānoja aizsargāt tikai 
lielākās pilsētas, kurās atradās stratēģiski svarīgi dzelzceļa mezgli, ostas, 

vēsture
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rūpniecības uzņēmumi, un karaspēka daļu novietojumu. plašāko šāda veida 
aizsardzību veidoja ap rīgu – valsts galvaspilsētu, kurā bija koncentrēti 
svarīgi dzelzceļa mezgli, tilti pār Daugavu, osta, ražošanas uzņēmumi, 
slimnīcas, karaspēka daļas un militārās infrastruktūras objekti – lidlauki un 
sakaru centri, un, protams, – arī valsts pārvaldes institūcijas. Šī iemesla dēļ jau 
20. gs. 30. gados tika sākts darbs pie rīgas gaisa aizsardzības organizēšanas, 
tomēr visprecīzākā plāna izstrāde norisinājās 1939.gada otrajā pusē līdz ar 
5. mobilizācijas sadalījuma izstrādi, veidojot “Vispārējo gaisa aizsardzības 
plānu”. plāns paredzēja rīcību ienaidnieka uzlidojuma laikā, nodrošinot 
pilsētu un apvidus fizisko aizsardzību miera un kara laikā, sadarbojoties 
vairākām ieroču šķirām. “Vispārējo gaisa aizsardzības plānu” kopējai latvijas 
aizsardzībai pret uzbrukumiem no gaisa izstrādāja artilērijas inspektora 
štābs. savukārt atsevišķo “rīgas apgabala gaisa aizsardzības plānu” 
izstrādāja Vidzemes divīzijas štābs rīgas apgabala garnizona priekšnieka, 
komandiera ģenerāļa Friča Virsaiša vadībā. aplūkojot plāna nianses, 
iespējams izsekot līdzi latvijas gatavībai sevi militāri aizstāvēt pret pēkšņu 
vai plānotu pretinieka uzbrukumu no gaisa 1940. gada pavasarī, kas arī ir šā 
raksta mērķis. lai to sasniegtu, ir jāaplūko vairāki svarīgi gaisa aizsardzības 
aspekti: kopējais valsts gaisa aizsardzības plāns, gaisa aizsardzības vadība, 
aizsargājamie objekti un teritorija, pieejamie gaisa aizsardzības līdzekļi un 
preventīvi veicamie darbi.

Darba pamatā izmantota latvijas Valsts vēstures arhīva 1481. fonda 
(artilērijas inspektors) 1. apraksta 372. lieta un 1508. fonda (zenītartilērijas 
pulks) 1. apraksta 75. lieta, kurās atrodami materiāli par rīgas apgabala 
gaisa aizsardzības plānu un tā izstrādi. abās lietās apkopoti dokumenti par 
rīgas gaisa aizsardzības plānošanu 20. gs. 30. gadu beigās. Šie dokumenti 
ir unikāli un līdz šim nepublicēti. to uzdevums ir tehnisks un instrukciju 
veidā dod norādījumus kopējā rīgas gaisa aizsardzības rajona veidošanā 
un kontrolēšanā. Jāatzīmē, ka rīgas gaisa aizsardzības rajons nav atraujams 
no kopējās valsts gaisa aizsardzības, līdz ar to dažas dokumenta daļas ir 
attiecināmas arī uz pārējo latvijas teritoriju. turklāt abos fondos atrodama 
arī virkne citu, papildinošu dokumentu. lai noskaidrotu un papildinātu 
vairākus šā jautājuma aspektus, izmantoti arī 1526. fonda (Vidzemes divīzijas 
pārvalde), 1527. fonda (zemgales divīzijas pārvalde) un 1469. fonda (Kara 
ministrijas apgādes pārvalde) dokumenti. Ņemot vērā, ka daļa aplūkoto 
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lietu ir jāskatās kompleksi, dažās atsaucēs norādīts tikai lietas numurs, bez 
precīzas lappuses. atsevišķu, specifisku jautājumu noskaidrošanā izmantoti 
publicēti avoti - instrukcijas karaspēkam2, kā arī literatūra – piemēram, 
Edvīna brūveļa pētījums “latvijas aviācijas vēsture”3. skaidrojot gaisa 
aizsardzības uzdevumus valsts mobilizācijas periodā, kā arī kopējo valsts 
mobilizācijas sadalījumu, izmantots Valža Kuzmina maģistra darbs “latvijas 
bruņoto spēku mobilizācijas un aizsardzības plāni 1939. gada beigās – 1940. 
gada sākumā”4.

pretgaisa aizsardzības izveidi latvijā noteica modernā kara prasības, bet 
koriģēja ierobežotie materiālie līdzekļi. latvijā nebija iespējams nodrošināt 
visas teritorijas gaisa aizsardzību vienlaikus – tam nepietiktu ne tehnikas, 
ne cilvēku resursu. līdz ar to bija nepieciešams meklēt citus risinājumus, 
kuri izrietēja no aktuālās situācijas. Karaspēkam viskritiskākais moments 
bija mobilizācijas periods, kad īsā laikā uz savām dienesta vietām devās 
liels skaits mobilizēto, bet pašas karaspēka apakšvienības atradās savos 
miera laika novietojumos un vēl nebija gatavas karadarbībai. turklāt tieši 
šajā periodā bija sagaidāma pretinieka vislielākā gaisa aktivitāte, kas 
nenoliedzami vainagotos panākumiem. Valsts aizsardzības plānos bija 
noteikta arī rīcība aizsardzībai pret aviācijas uzbrukumiem. Katrai karaspēka 
apakšvienībai kā mobilizācijas plāna sastāvdaļa bija jāizstrādā arī garnizona 
gaisa aizsardzības plāns, kas tiktu aktivizēts mobilizācijas gadījumā. Šā 
plāna realizācijai bija jāiesaista attiecīgās karaspēka apakšvienības karavīri 
ar tam nepieciešamo bruņojumu un tā īstenošana bija jāpilda līdz attiecīgās 
karaspēka apakšvienības iziešanai uz fronti.

Cita situācija bija saistīta ar zenītartilērijas vienībām, kuru uzdevums jau 
sākotnēji bija apsargāt konkrētus, stratēģiski svarīgus objektus vai teritorijas. 
līdz 1939. gadam šo uzdevumu pildīja lauka artilērijas pulku, Krasta 
artilērijas pulka un smagās artilērijas pulka zenītartilērijas baterijas, bet 
1939. gadā tika izveidots vienots zenītartilērijas pulks – karaspēka vienība 
ar centralizētu vadību, kuras atsevišķas baterijas un vadi bija izkaisīti pa visu 
latvijas teritoriju – rīgu, Ķegumu, liepāju, Jēkabpili, rēzekni, Daugavpili un 
Jelgavu, preventīvi nodrošinot lielāko apdzīvoto vietu un satiksmes mezglu 
pretgaisa aizsardzību.

gatavojoties iespējamajai padomju savienības agresijai, no 1939. gada 
rudens līdz 1940. gada pavasarim latvijā tika strauji nomainīta mobilizācijas 
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sistēma un izstrādāts 5. mobilizācijas sadalījums, kas paredzēja karaspēka 
vienību formēšanu veikt pēc teritoriāla principa. saasinoties starptautiskajai 
situācijai un pieaugot psrs spiedienam, tika veikti priekšdarbi nepieciešamās 
mobilizācijas un karadarbības uzsākšanai. to ietvarā 1940. gada 20. aprīlī 
armijas komandieris pavēlēja līdz 1. maijam pastiprināt aktīvo gaisa 
aizsardzību un gaisa novērošanu.5 līdz ar šo pavēli visām karaspēka 
apakšvienībām izsūtīja “Vispārējo gaisa aizsardzības plānu”, kurā sīki 
un strukturēti bija norādīta rīcība gan pēkšņa gaisa uzbrukuma laikā, gan 
pieteikta kara laikā.6 “Vispārējā gaisa aizsardzības plāna” ietvaros latvijā bija 
izveidoti 5 gaisa aizsardzības rajoni – Daugavpils, gulbenes, Krustpils un 
rīgas, turklāt rīgas gaisa aizsardzības rajona pakļautībā atradās arī madonas 
gaisa aizsardzības apakšrajons. Katra rajona aizsargājamie objekti atšķīrās, 
ņemot vērā to ģeogrāfiskās un infrastruktūras īpašības, kā arī atrašanās vietu 
valstī, līdz ar to šo rajonu aizsardzības plāni, lai gan ārēji bija līdzīgi, tomēr 
sevī ietvēra tikai sev raksturīgas īpatnības. Kopējā plāna ieviešanu dzīvē 
atviegloja arī līdz tam veiktie priekšdarbi – gaisa novērošanas dienesta izveide, 
sakaru centrāles – gaisa centrs – izveide, zenītartilērijas pulka saformēšana 
un sakārtotā likumdošana pasīvās gaisa aizsardzības jautājumos.

rīgas apgabala garnizona gaisa aizsardzības plāns

Kopēji gaisa aizsardzības plāni visai latvijai un arī atsevišķām pilsētām 
pastāvēja jau kopš 20. gs. 20. gadu otrās puses. 1938. gada sākumā izstrādāja 
gaisa aizsardzības plānus visiem kara apgabalu garnizoniem, kuri kopā 
veidoja gaisa aizsardzības plānu visai valstij. Šis plāns bija līdzīgs vēlāk 
izstrādātajam, tomēr te bija norādīti katras garnizona karaspēka vienības 
apsargājamie objekti, kas vēlākajā plānā neparādās. Šajā variantā rīgas 
garnizona vienībām bija jāaizsargā šādi objekti:7

–  4. Valmieras kājnieku pulkam: pulka novietojums, uztverošā radiostacija 
Kuzņecova ielā 17 un 6. rīgas kājnieku pulka kazarmas aiviekstes ielā.

–  5. Cēsu kājnieku pulkam: pulka novietojums, VEF, intendantūras gal-
venā pārtikas noliktava, telefona centrāle Kr. barona ielā 69.

–  6. rīgas kājnieku pulkam: Dzelzceļa stacijas rīga i un rīga “galvenā”; 
tilti pār Daugavu, galvenais pasts un radio, arsenāls.

– Vidzemes artilērijas pulkam: pulka novietojums.
– tehniskās divīzijas apakšvienībām: rīgas Kara aerodroms.
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1. att. rīgas apgabala garnizona gaisa aizsardzības rajons un madonas 
apakšrajons ar Vispārējās gaisa novērošanas posteņu izvietojumu.

– Kara skolai: galvenā artilērijas noliktava.
– artilērijas inspektoram padotajām daļām – zenītartilērijas vienībām visi 

iepriekš minētie objekti, kā arī valdības objekti, tilti pār Daugavu un Juglu, 
elektrospēkstacija pie bābelīša ezera un sūkņu stacijas. 3 zenītbaterijām – 
rīgas centra apsardze. 

trauksmes izsludināšana bija jāizdara gaisa aizsardzības priekšniekam, 
bet līdz ar mobilizācijas sākumu – rīgas rajona gaisa aizsardzības 
priekšniekam. trauksmes izsludināšanu paredzēja veikt signalizējot: ik 10 
sekundes pārtrauktu 10 minūšu ilgu sirēnu signalizāciju, ātru baznīcas zvanu 
zvanīšanu, elektriskās spēkstacijas trīskārtēju apgaismošanas pārtraukšanu 
vai arī telefoniski paziņojot. trauksmes atcelšanu paredzēja veikt ar 5 minūšu 
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2. att. 13 mārciņu zenītlielgabali uz Peerles smago automašīnu platformām. 
20. gs. 30.gadu vidus. lielgabalu maksimālais šaušanas attālums – 5200 m.

3. att. 40 mm Bofors zenītlielgabali. 1939. gads. 
lielgabalu maksimālais šaušanas attālums – 7160 m.
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nepārtrauktu skaņu.8 sauszemes karaspēka vienību un zenītartilērijas 
sadarbības tehniskas dabas jautājumus paredzēja risināt, balstoties uz 1935.
gadā izdoto instrukciju karaspēka pretgaisa aizsardzībai.9

rīgas gaisa aizsardzības nodrošināšana izmēģināta vairākās mācībās – 
1932. gada 16. un 17. augustā, kā arī 25. septembrī,10 taču visplašākās mācības 
norisinājās 1939. gada 17. un 18. septembrī, kurās konstatēja vairākus būtiskus 
trūkumus, kas gan vairāk bija saistīti ar civiliedzīvotāju disciplīnu.11

mainoties mobilizācijas sistēmai 1939./1940. gada ziemā un saformējot 
zenītartilērijas pulku, bija jāmaina vai jāizstrādā no jauna arī garnizonu 
gaisa aizsardzības plāni. tas skāra arī “rīgas garnizona gaisa aizsardzības 
plānu”, kura pēdējo variantu izstrādāja 1940. gada maijā un apstiprināja 
1940. gada 12. jūnijā12, dažas dienas pirms latvijas okupācijas, kad tika 
pat uzsākta atsevišķu plāna daļu realizācija. plāns paredzēja divus gaisa 
aizsardzības modeļus – miera laikam un kara laikam, un to galvenā atšķirība 
bija izmantojamo karaspēka vienību apjomos un informācijas sniegšanas/
pavēļu došanas ķēdēs.

plānā bija definēti divi vispārējie mērķi: aktīvi atvairīt svešus gaisa spēkus, 
ja tie neievēro noteikumus par uzturēšanos gaisā virs latvijas teritorijas, 
izdara uzbrukumus latvijas valsts teritorijai un iedzīvotājiem, izsēdina 
desantu, un apgrūtināt svešu gaisa spēku darbību virs latvijas teritorijas, 
bet to uzbrukuma gadījumā ierobežot iespējamo zaudējumu apmērus.13 lai 
spētu efektīvi vadīt un organizēt pretgaisa aizsardzību dažādos apstākļos, 
ņemot vērā valsts un aizsardzības struktūru izmaiņas, sākoties mobilizācijai, 
plānu sadalīja divās daļās – gaisa aizsardzība miera laikā un gaisa aizsardzība 
kara laikā –, kurās norādījumu veidā sniedza vispārējo informāciju par 
veicamajiem uzdevumiem katrā no šiem gadījumiem. Viens no galvenajiem 
uzdevumiem bija skaidri norādīt atbildīgos par pretgaisa aizsardzības vadību 
un tai paredzēto uzdevumu sadalījumu.

gaisa aizsardzības vadība

Gaisa aizsardzības priekšnieks visā latvijas teritorijā bija artilērijas 
inspektors, kurš operatīvā ziņā vadīja visus aktīvos gaisa aizsardzības 
līdzekļus. gadījumā, ja pretinieks uzbrūk latvijas teritorijai un iedzīvotājiem 
vai neievēro noteikumus par aizliegto rajonu pārlidošanu, artilērijas 
inspektoram bija tiesības tiešā veidā vai caur attiecīgo apgabala garnizona 
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priekšnieku apkarot šos gaisa spēkus. izņēmums bija sabiedrotās igaunijas 
gaisa spēku lidmašīnas, kuras, balstoties uz 1934.gadā noslēgto konvenciju, 
varēja pārlidot latvijas teritoriju bez jebkādas atļaujas. otrs izņēmums 
bija sarkanās armijas lidmašīnas, kurām, saskaņā ar 1939. gada 5. oktobra 
“draudzības un savstarpējās palīdzības” jeb tautā saukto “bāžu līgumu”, 
atļāva brīvi lidot rietumos no līnijas Engure, tukums, bēne un līnijā gar 
Daugavas labo krastu – Krāslava, grīva, ilūkste, Viesīte, taurkalne un bauska 
līdz Ezerei.14

Apgabala garnizona gaisa aizsardzības priekšnieka pienākumi bija vadīt aktīvo 
un pasīvo gaisa aizsardzību apgabalā saskaņā ar vispārējo gaisa aizsardzības 
plānu, sadalīt gaisa aizsardzības uzdevumus starp tam padotiem atsevišķiem 
garnizoniem, izstrādājot tiem gaisa aizsardzības plānus. Viņam bija jāuzrauga 
gaisa aizsardzības plāna izpildīšana atsevišķos garnizonos, pasīvās gaisa 
aizsardzības organizēšana sava apgabala apdzīvotās vietās, kurās nav 
pastāvīga garnizona, un jādod pavēle apgabala aktīvās gaisa aizsardzības 
līdzekļiem apkarot svešus gaisa spēkus, ja tie apdraud latvijas teritoriju un 
iedzīvotājus. 

Garnizona gaisa aizsardzības priekšnieka uzdevums bija noorganizēt aktīvo 
un pasīvo gaisa aizsardzību garnizona robežās, izstrādājot gaisa aizsardzības 
plānu garnizonam saskaņā ar apgabala gaisa aizsardzības plānu, kurā bija 
jādod uzdevumi atsevišķām karaspēka vienībām. plāni bija jāapstiprina 
apgabala garnizona priekšniekam. garnizona priekšniekam bija arī taktiski 
jāvada aktīvos gaisa aizsardzības līdzekļi un jādod viņiem pavēle apkarot 
svešus gaisa spēkus, ja tie uzbrūk garnizona novietojumam vai tā apkārtnei, 
vai ja ir ziņas, ka tie jau uzbrukuši kādai citai valsts teritorijas daļai vai tās 
iedzīvotājiem.

Apgabala aktīvās gaisa aizsardzības priekšnieks bija apgabalā novietotās 
zenītartilērijas komandieris. rīgas apgabalā tas bija zenītartilērijas pulka 
komandieris, kurš operatīvā ziņā pildīja gaisa aizsardzības priekšnieka 
uzdevumus, bet taktiskā ziņā viņš bija padots apgabala garnizona 
priekšniekam. saskaņā ar apgabala gaisa aizsardzības plānu viņam bija 
jāorganizē apgabala aktīvā gaisa aizsardzība un vispārējais gaisa novērošanas 
dienests, jāsadala aktīvie gaisa aizsardzības līdzekļi starp garnizoniem saskaņā 
ar aizsargājamo objektu svarīgumu, jāorganizē ziņu reģistrēšana un nodošana 
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Daugavgrīvas un madonas garnizoniem un atkarībā no ienākušām ziņām  
savlaicīgi jābrīdina attiecīgie punkti, kur noorganizēta gaisa aizsardzība, par 
iespējamiem svešu gaisa spēku uzbrukumiem.

Garnizona aktīvās gaisa aizsardzības priekšnieks bija garnizonā novietotās 
zenītartilērijas komandieris. (rīgā tas bija zenītartilērijas pulka komandiera 
palīgs.) Ja zenītartilērijas garnizonā nebija, tad aktīvos gaisa aizsardzības 
līdzekļus komandēja garnizona priekšnieka nozīmēts komandieris. saskaņā 
ar garnizona gaisa aizsardzības plānu viņš organizēja aktīvo gaisa aizsardzību 
un tiešo gaisa novērošanas dienestu.

Kara gadījumā gaisa aizsardzības priekšnieka pienākumus pildītu armijas 
artilērijas priekšnieks, bet viņa palīgs būtu zenītartilērijas pulka komandieris, 
kuram reāli būtu jāvada aktīvās gaisa aizsardzības tiešā operatīvā darbība. 
rajonos un apakšrajonos aktīvo gaisa aizsardzību vajadzēja vadīt attiecīgajiem 
zenītartilērijas vienību komandieriem. Kara darbības rajonā gaisa aizsardzību 
pārņemtu attiecīgā frontes rajona komandieris.

miera laikā nosacīto sakaru komandpunktu izvietojumu noteica atbildīgo 
amatpersonu dienesta vietas. gaisa aizsardzības priekšnieka – artilērijas 
inspektora komandpunkts atradās artilērijas inspektora štābā, rīgas 
apgabala rajona priekšnieka – Vidzemes divīzijas komandiera komandpunkts 
atradās Vidzemes divīzijas štābā, aktīvās gaisa aizsardzības priekšnieka – 
zenītartilērijas pulka komandiera komandpunkts atradās pulka štābā. tāpat 
par sakaru komandpunktiem noteica zenītartilērijas pulka komandiera 
palīga un armijas štāba operatīvās daļas priekšnieka kancelejas. ārpus darba 
laika ziņojumus varēja nodot Kara ministrijas operatīvajam dežurantam, 
ziņot rīgas gaisa centram, gaisa aizsardzības priekšnieka vecākajam sevišķu 
uzdevumu virsniekam un zenītartilērijas pulka 2., 4., un 7. baterijai, kā arī 
spilves aerodromam. 

tomēr galveno koordinācijas darbu paredzēja uzticēt gaisa aizsardzības 
centrālēm. gan rīgas rajona, gan madonas apakšrajona aktīvās gaisa 
aizsardzības priekšnieku uzdevums bija noorganizēt trauksmes centrāles, 
kurās pastāvīgi, ziņu vākšanai, bija jādežūrē virsdienesta instruktoriem. 
Centrālē bija jābūt vismaz divām telefona līnijām, kas savienotas ar vietējo 
telefona centrāli, vienai līnijai, kas savienota ar attiecīgās dzelzceļa stacijas 
centrāli, un vienai līnijai, kas savienota ar garnizona centrāli. Šīs līnijas 
drīkstēja izmantot vienīgi gaisa aizsardzības sarunām. papildus tam bija 
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jāiekārto arī rezerves centrāles, kuru izveidē galvenais priekšnoteikums bija 
pieskaņošanās jau esošajiem telefona tīkliem. tomēr to izbūvi plānoja veikt 
tikai pakāpeniski. savstarpējā saziņā gaisa aizsardzības centrāles numurs bija 
lietojams tikai vietējās sarunās. Visās tālsarunās nedrīkstēja lietot ne centrāles 
numuru, ne arī apkalpojošās amatpersonas vārdu un uzvārdu, savukārt 
savienojumi bija jāpieprasa šādā veidā: “gaisa aizsardzība”; “steidzoši. gaisa 
aizsardzība. rīgas (jeb cits) centrs”. turklāt steidzošas gaisa aizsardzības 
sarunas drīkstēja pieteikt, vienīgi ziņojot par svešām lidmašīnām un sūtot 
ļoti steidzamus rīkojumus.

Kara gadījumā sakaru komandpunkti pretgaisa aizsardzībai būtu jāizvieto 
šādi: gaisa aizsardzības priekšnieka komandpunkts armijas Virspavēlnieka 
štābā, bet rīgas aktīvās gaisa aizsardzības priekšnieka komandpunkts – rīgas 
telefona centrālē. sakaru nodrošināšanai drīkstēja izmantot visus pieejamos 
telefona un telegrāfa resursus.

rīgas garnizona gaisa aizsardzības apgabala teritorija

rīgas garnizona gaisa aizsardzības apgabals aptvēra samērā lielu latvijas 
teritorijas centrālo daļu. rēķinoties ar iespējamo padomju savienības agresiju, 
to papildināja madonas gaisa aizsardzības apakšrajons. Šādi bija iespējams 
nodrošināt šīs teritorijas autonomu gaisa aizsardzību un arī izveidot nosacītu 
buferzonu, kas ļautu savlaicīgi sagatavoties rīgas aizstāvēšanai. rīgas 
apgabala gaisa aizsardzības robežās ietilpa viss rīgas apriņķis, bez pļaviņu 
pilsētas ar pagastu, un madonas apriņķis, dienvidrietumos no līnijas: 
riteņmuiža (ieskaitot) – aiviekstes upe.

gaisa aizsardzības priekšnieks bija rīgas apgabala garnizona priekšnieks 
ar vadību rīgā. rajona galvenie aizsargājamie objekti bija Daugavgrīvas– 
mangaļsalas nocietinātais rajons, armijas darbnīcas rīgā, munīcijas noliktava 
Cekulē, degvielas noliktava mīlgrāvī, spilves aerodroms, karaspēka kazarmas, 
visas rīgas dzelzceļa stacijas, dzelzceļa un pontonu tilti pār Daugavu, Valsts 
Elektrotehniskā Fabrika, pilsētas elektriskā centrāle, pasts, telefons, telegrāfs, 
radiostacijas, tilti pār Juglu un Ķeguma spēkstacija.

madonas gaisa aizsardzības apakšrajona robežās ietilpa madonas apriņķis 
dienvidrietumos no līnijas: riteņmuiža, Virānes p.v., stacija Dzelzava, lubāna 
un aiviekstes upe. tā priekšnieks bija madonas garnizona priekšnieks ar štābu 
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4. att. aptuvenais gaisa aizsardzības objektu
 izvietojums rīgā 1940.gada jūnijā.

vadību madonā. galvenie apsargājamie objekti bija karaspēka kazarmas, 
dzelzceļa stacija, telefona un telegrāfa centrāles.

Kara gadījumā sevišķi apsargājamo objektu sarakstu papildināja 
karaspēka daļu mobilizācijas rajoni un lielāka loma aizsardzības organi-
zēšanā tika piešķirta zenītartilērijas pulkam. 

pāriešana no miera laika organizācijas uz kara laika organizāciju bija 
jānoregulē izstrādātajos garnizonu mobilizācijas plānos. attiecībā uz gaisa 
aizsardzību jāievēro, ka mobilizācijas plāni bija jāsastāda tā, lai miera laikā 
iekārtoto trauksmes centrāļu pārņemšana notiktu, netraucējot to darbu, un 
neradītu traucējumus gaisa novērošanas dienestā, respektīvi, lai centrālēs 
iesaistītie karavīri un tehniskais aprīkojums mobilizācijas laikā netiktu 
atsaukts citu uzdevumu veikšanai.
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gaisa aizsardzības līdzekļi un gatavība

gaisa aizsardzības efektīvas darbības pamatā bija precīza plānošana un 
pieejamo resursu pareiza sadalīšana. līdz ar to bija jālieto gan aktīvie, gan 
pasīvie gaisa aizsardzības līdzekļi. Šo uzdevumu atviegloja 1939. gada rudenī 
izveidotais zenītartilērijas pulks, kura rīcībā nodeva visus latvijas armijā 
esošos zenītlielgabalus, no kuriem daļa atradās rīgā, bet pārējie – garnizonos 
pārējā latvijas teritorijā. nepieciešamības gadījumā gaisa aizsardzībā varēja 
iesaistīt arī Kara flotes artilēriju un automātiskos ieročus. Kā otra ieroču šķira 
jāmin aviācija, kuras uzdevums bija nodrošināt gaisa telpas neaizskaramību 
vietās, kur zenītartilērija nebija pieejama, vai arī augstumā, kur tā vairs 
nebija efektīva. turklāt zemu lidojošu pretinieka lidaparātu apkarošana 
bija jāveic vieglo un smago ložmetēju apkalpēm, kuras norīkotu apsargāt 
atsevišķus objektus saskaņā ar garnizonu gaisa aizsardzības plāniem. Šo 
ieroču apkalpēm pozīcijās bija jāatrodas līdz mobilizācijas beigām un tās 
jāatstāj tad, kad karaspēka daļa savu novietojumu pamet. tikai gadījumos, 
kad attiecīgā vieta bija jāapsargā sardžu dienestiem, automātiskie ieroči, ja 
tādi bija to rīcībā, varēja palikt šajos novietojumos.

rīgas apgabala gaisa aizsardzības rīcībā 1940. gada vasaras sākumā pēc 
miera laika štatiem vajadzēja atrasties trim 3” lielgabalu baterijām, četrām 
40 mm Bofors lielgabalu baterijām un vienai 13 mārciņu lielgabalu baterijai. 
Kopumā deviņiem 3” lielgabaliem, sešpadsmit 40 mm Bofors lielgabaliem 
un trīs 13 mārciņu lielgabaliem.15 realitātē zenītartilērijas pulka baterijās 
nebija pilns karavīru un ieroču sastāvs. rīgā pulka rīcībā bija tikai desmit 
40 mm Bofors zenītlielgabali, trīs 13 mārciņu lielgabali un divpadsmit 3” 
lielgabali.16 līdz ar to dažu noteikto objektu aizsardzība būtu apgrūtināta. 
Jāatzīmē, ka 1940.gada 11. jūnijā psrs latvijai piegādāja sešus 76 mm 
zenītlielgabalus, kurus, neskatoties uz vairākām sūtījuma neprecizitātēm, 
ieskaitīja zenītartilērijas pulka 4. un 6. baterijā rīgā.17

Kara laikā, pēc veiktās mobilizācijas, būtu ievērojami palielināti pretgaisa 
aizsardzībā iesaistītie spēki. rīgas apriņķa gaisa aizsardzībā plānoja iesaistīt 
sešas 3” zenītartilērijas baterijas, astoņas 40 mm Bofors zenītartilērijas baterijas 
un vienu 13 mārciņu zenītartilērijas bateriju. turklāt aizsardzībā bija iesaistīta 
arī Krasta artilērijas pulka stacionārā zenītbaterija mangaļsalā, 2 starmetēji, 
divas rīgā izvietotās aviācijas pulka iznīcinātāju eskadriļas un pieejamie 
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5. att. 3” stacionārie zenītlielgabali 1938.gada 15.jūlijā mangaļsalā. 
lielgabalu maksimālais šaušanas attālums – 4900 m.

garnizona ložmetēji. Diemžēl plānu realizēt šādā apjomā bija iespējams tikai 
tādā gadījumā, ja būtu pieejams nepieciešamais ieroču skaits.

izvēloties zenītartilērijas pozīcijas, bija jāņem vērā vairāki norādījumi – 
stacionārajai zenītartilērijai bija jāspēj segt visus apsargājamos objektus 
vismaz ar vienu bateriju, bet svarīgākos – ar divām. 40 mm Bofors un 
13 mārciņu zenītlielgabalus paredzēja izmantot kā mobilas pretgaisa 
aizsardzības sistēmas, nosūtot uz apdraudētākajiem rajoniem vai vietām, kur 
paredzama pretinieka lidmašīnu pārlidošana. 1940. gada pavasarī praktiski 
visas zenītbaterijas tika novietotas pozīcijās vai arī vietās, kur tās ļoti īsā 
laikā var nokļūt paredzētajās pozīcijās. tāpat bija sagatavoti nepieciešamie 
ierakumi un pretaviācijas ložmetēju pozīcijas. rīgā baterijas atradās:18 

2. baterija – Cēsu ielas kazarmās Cēsu ielā 8;
4. baterija – aviācijas kazarmās Dārza ielā 1;
5. baterija – Cekulē;19

7. baterija – artilērijas kazarmās Krustabaznīcas ielā;
9. baterija – Katlakalnā;
10. baterija – Ķīpsalā.
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turklāt viena baterija atradās arī mangaļsalā – Krasta artilērijas pulka 
rīcībā.

pozīcijās esošajām, kā arī 40 mm Bofors lielgabalu baterijām gatavības laiks līdz 
uguns atklāšanai bija noteikts 30 minūtes, pārējām zenītbaterijām – 2 stundas. 
rīgā izvietotajām divām iznīcinātāju eskadriļām gatavības laiks vasarā 
pussastāvā bija 2 stundas, bet pilnā sastāvā – 4 stundas. savukārt ziemas 
periodā gatavības laiks bija ievērojami ilgāks: pussastāvā 3–5 stundas, bet 
pilnā sastāvā 6 stundas.20

smagie un vieglie ložmetēji bija jāizvieto pēc atsevišķu garnizonu gaisa 
aizsardzības plāniem. automātisko ieroču galvenais uzdevums bija karaspēka 
vienību novietojuma apsardzība: Daugavgrīvas garnizonā – centrālie 
nocietinājumi un krasta baterijas, bet rīgas un madonas garnizonos visi jau 
iepriekš minētie objekti. pārējos apsargājamos garnizona punktus noteica 
atsevišķo garnizonu priekšnieki.

plānā norādīja arī nepieciešamos resursus, kuri jātur gatavībā: aktīvajai 
gaisa aizsardzībai paredzētajiem ieročiem glabājama munīcija vienas uguns 
devas apmērā.21 auto zenītbaterijās glabājama degviela 50 km gariem 
pārbraucieniem, bet starmetējiem – 2 stundu ilgai ģeneratoru darbībai. 
līdz ar to aktīvajiem gaisa aizsardzības līdzekļiem bija jābūt vienmēr tādā 
gatavībā, lai noteiktajā laikā varētu sākt kaujas darbību. precīzāk gatavību 
nosacīja garnizonu priekšnieki savos plānos un aktīvās gaisa aizsardzības 
priekšnieks. Visai sistēmai vajadzēja strādāt tik efektīvi, lai ziņas ienāktu 
tādā ātrumā, lai ieroči varētu būt gatavi pirms svešu lidmašīnu uzlidošanas 
apsargājamajam rajonam un gaisa trauksmi varētu izsludināt vismaz 10 
minūtes pirms uzbrukuma.

aviācijas un zenītartilērijas kopdarbība bija jāveic pēc tādiem pašiem 
principiem kā miera laikā, taču tehniskas dabas norādījumi bija doti 
“instrukcijā karaspēka gaisa aizsardzībai”22.

aviācijas pulka iznīcinātāju eskadriļu uzdevums bija apkarot pretinieku, 
tam uzbrūkot, un pēc tam iespēju robežās vajāt virs zenītartilērijas 
sektoriem – apkarot ienaidnieka lidaparātus augstumā virs 5000 metriem, 
bet automātiskajiem ieročiem bija jābūt spējīgiem nekavējoties apkarot preti-
nieka lidmašīnaspikējošos un zemos lidojumos tieši virs apsargājamiem 
objektiem.23 rīgā kopumā bija izvietotas 3 iznīcinātāju eskadriļas, no kurām 
viena bija formēšanās stadijā, un 5. izlūku eskadriļa. Eskadriļām kopskaitā 
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bija 25 Gloster Gladiator D4 un 6 Bristol Bulldog iznīcinātāji, kā arī 4 Šmolik Š-16 
un 2 Hawker Hind izlūku lidmašīnas.24

sākot ar 1940. gada 1.maiju, rīgas kara aerodromā (spilves lidlaukā) 
pastāvīgi bija norīkota iznīcinātāju dežūrpatruļa ar 3 lidmašīnām. 25. maijā 
aviācijas pulkam izdeva vispārējo operatīvo pavēli nr. 4, kurā noteica pulka 
uzdevumus: ar iznīcinātāju eskadriļām būt gataviem apkarot svešus gaisa 
spēkus: pussastāvā vasaras laikā pēc 2 st., bet ziemā 3–5 st. pilnā sastāvā 
vasarā – 4 st., bet ziemā – 6 st.25 tālākie uzdevumi bija jāsaņem no gaisa 
aizsardzības priekšnieka, apgabala garnizona priekšnieka vai garnizona 
priekšnieka. trauksmi aerodromā vajadzēja izsludināt aviācijas skolas 
meteostacijas priekšniekam, jo viņa rīcībā atradās aerodroma sirēna. pēc 
trauksmes izsludināšanas iznīcinātājiems pēc tuvākā augstāk stāvošā 
priekšnieka pavēles bija jāpaceļas gaisā. maskētajām lidmašīnām bija jāpaliek 
savās vietās, bet nemaskētajām, taču kaujas spējīgajām, bija jāpaceļas un 
jāuzturas aerodroma tuvumā, izvairoties tuvoties zenītartilērijas apšaudes 

6. att. 76 mm zenītlielgabals 
(1931.gada paraugs). Šādus
lielgabalus psrs piegādāja
latvijai 1940.gada jūnija
sākumā. lielgabalu
maksimālais šaušanas
attālums – 14 600 m.
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zonām un esot gatavībā atsist desantus un vajāt bojātās ienaidnieka 
lidmašīnas. lidmašīnām bez bruņojuma bija jāpārlido uz nomaļākiem 
nosēšanās laukumiem. Ja rīgas kara aerodroms pēc uzlidojuma būtu bojāts, 
tad gaisā esošajām lidmašīnām jānolaižas Kalnciema (tagadējā lidosta rīga) 
vai salaspils aerodromā, savukārt, ja tie būtu bojāti, tad nosēšanās jāveic rīgas 
līča krastā posmā starp gaujas ieteku un Dubultiem. instrukcija paredzēja 
aizsargāt gaisa telpu šādai teritorijai: rīgas centram, rīgas apriņķim bez 
pļaviņu pilsētas un pagasta, madonas apriņķim Dr no lubānas ezera, 
ieskaitot aiviekstes upi. galvenie aizsargājamie objekti bija Daugavgrīvas–
mangaļsalas nocietinātais rajons: armijas darbnīcas, noliktavas Cekulē, 
degvielas noliktava mīlgrāvī, aerodroms, kazarmas, dzelzceļa stacijas, 
dzelzs un pontonu tilti pār Daugavu, VEF, pilsētas elektriskā centrāle, pasts, 
telefons, telegrāfs, radiostacija, Juglas tilti un Ķeguma hidroelektrostacija. 
patruļu darbības zonu paredzēja ārpus zenītartilērijas apšaudes zonas. 
zenītbaterijām ieteica norādīt pretinieka virzienu ar sprādzieniem. tomēr, 
ja iznīcinātājiem jādarbojas zenītartilērijas zonā, tad ienaidnieka norādīšanai 
paredzēja izmantot signālu palagus. lidmašīnām bija noteikti arī izlidošanas 
un ielidošanas koridori: Juglas tilts–aerodroms un babītes stacija–aerodroms. 
Koridoros lidojuma augstums nedrīkstēja pārsniegt 500 metrus.26 turklāt, 
lūkojoties no analoģijas ar Jelgavu27, kur lidlauka tuvumā bija ierīkotas 
pozīcijas desanta atsišanai, jādomā, ka arī rīgas kara aerodroms bija 
sagatavots cīņai pret iespējamo desantu.

1940. gada 14. jūnija vēlā vakarā visas spilves aerodromā esošās lidmašīnas 
sagatavoja kaujai un tās izlidoja uz rezerves lidlaukiem: 1. iznīcinātāju 
eskadriļa uz Jumpravmuižas aerodromu (rumbula), 2. iznīcinātāju eskadriļa 
uz Koknesi, bet 3. iznīcinātāju eskadriļa uz rāmavu.28 līdz ar to plānā būtu 
jāievieš korekcijas.

plānā atsevišķas norādes dotas arī par pasīvajiem gaisa aizsardzības 
līdzekļiem. maskēšanās bija obligāta visiem aktīvās aizsardzības līdzekļiem 
un svarīgākajiem labi saredzamajiem, kā arī apsargājamiem objektiem. 
patvertnes un ierakumi, saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, bija ierīkojami 
visās karaspēka daļās gan munīcijas, gan cilvēku aizsardzībai. turklāt katrā 
iestādē un karaspēka daļā saskaņā ar pasīvās gaisa aizsardzības plāniem 
gatavībā bija jābūt sanitārajām, ķīmiskajām un arī ugunsdzēsības dienestu 
komandām.
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gaisa novērošanas dienests

lai būtu iespējams savlaicīgi brīdināt karaspēka vienības un apdraudētās 
vietas, 20. gs. 30. gadu beigās latvijā izveidoja Vispārējo gaisa novērošanas 
dienestu, kura uzdevums bija vizuāli un akustiski novērot gaisa telpu virs 
latvijas, brīdināt gaisa aizsardzības vienības par svešiem lidaparātiem un 
vākt ziņas par svešu gaisa spēku darbību. Šie dienesta posteņi bija izvietoti 
visā latvijā. Katram no tiem bija savs kārtas numurs un tiešā telefona līnija ar 
kādu no gaisa aizsardzības koordinācijas centriem.

rīgas garnizona gaisa aizsardzībai plānoja izmantot 23 speciālos gaisa 
novērošanas posteņus: barkavā, meirānos, lubānā, Virānē, liezerē – ziņojot 
madonas gaisa aizsardzības centram, Koknesē, bebros – ziņojot rīgas gaisa 
aizsardzības centram, bet par lidmašīnām, kas lido austrumu virzienā, ziņojot 
Krustpils centram, meņģelē, taurupē, ogrē, suntažos, nītaurē, ropažos, 
allažos, inčukalnā, limbažos, pabažos, Carnikavā, baldonē, Ķekavā, olainē, 
babītē, Ķemeros un Kalnciemā – ziņojot rīgas centram.29

atsevišķi novērošanas posteņi bija jāorganizē arī pašam zenītartilērijas 
pulkam, izvietojoties kaujas pozīcijās. Šo posteņu uzdevums bija tiešā veidā 
sazināties ar savām baterijām, informējot par pretinieka tuvošanos. posteņi 
atrastos babītes ezera austrumos, āvu mājās, Katlakalna pagasta valdē, 
olaines mežziņa mājā, Ulbrokas muižā, papīrfabrikā, bukultu muižā, pie 
ūdens pumpjiem (baltezera sūkņu stacija. – Aut.), bet mājās ar nosaukumu 
“baltās” savu posteni novietotu Krasta artilērijas pulks.30

tāpat novērošana bija jāveic policijai un dzelzceļniekiem, bet jūras 
piekrasti iecirknī no Kolkas raga līdz ainažiem novēroja Jūras novērošanas 
dienesta karavīri, kas savu informāciju nodeva rīgai, no kurienes to paziņoja 
tālāk atsevišķiem garnizoniem.

speciālajiem gaisa novērošanas posteņiem savs darbs bija jāuzsāk 
pēc gaisa aizsardzības priekšnieka rīkojuma un jāstrādā saskaņā ar savām 
instrukcijām. savukārt pārējās karaspēka apakšvienībās katra karavīra 
pienākums bija ziņot priekšniecībai par novērotu svešu lidaparātu, bet katra 
atsevišķa garnizona priekšniekam bija jānorāda amatpersona, kas vāca šos 
ziņojumus. gaisa aizsardzības rajona un apakšrajonu centros ziņojumi bija 
nododami tieši traukšņa centrāles dežurantam. amatpersonai, kas saņēma 
ziņojumu, bija jāiegūst papildu dati par lidmašīnas piederību, plākšņu un 
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motoru skaitu. Kad tas bija noskaidrots, tad iegūtā informācija bija nekavējoties 
jāpaziņo tuvākajam tiešajam gaisa aizsardzības rajona vai apakšrajona 
priekšniekam un jābrīdina kaimiņu gaisa aizsardzības rajona vai apakšrajona 
dežurants, kā arī jāziņo rīgas apgabala garnizona gaisa aizsardzības rajonam 
jeb rīgas centram, kurš rīkojas saskaņā ar tā brīža instrukciju, izsludinot gaisa 
trauksmi un pavēlot pacelties lidmašīnām.

policijas darbiniekiem, izņemot rīgas prefektūras iecirkņus, par svešām 
lidmašīnām bija jāziņo to gaisa aizsardzības rajonu vai apakšrajonu 
priekšniekiem, kuru robežās ietilpa darbinieka dienesta vieta. Valmieras 
apriņķa policijas darbiniekiem bija jāziņo Cēsu vai rīgas centram, atkarībā 
no tā, kādai sakaru maģistrālei bija pieslēgta vietējā telefona centrāle. ziņojot 
tieši rīgai, tai iegūtā informācija bija jānodod arī Cēsu centram. līdzīga 
situācija bija arī uz dzelzceļiem. tikai tur iegūtā informācija bija jānodod 
tālāk dzelzceļu virsvaldes norādītajā kārtībā.

Visām šīm vienībām un organizācijām bija izstrādātas savas instrukcijas, 
ņemot vērā to specifiku un pieejamās sakaru sistēmas.31 piemēram, atsevišķās 
vietās policijai bija tiešā veidā jāziņo dzelzceļa dežurantam, kuram bija 
pieejamas dzelzceļa sakaru sistēmas. 

Kara gadījumā gaisa aizsardzības rajonu priekšniekiem noteiktā laika 
periodā bija jāsniedz gaisa aizsardzības priekšniekam ziņu kopsavilkumi par 
ienaidnieka lidmašīnām, kas pārlidojušas doto rajonu, un par viņu darbību. 
gaisa aizsardzības rajonu priekšnieku pienākums arī bija brīdināt kaimiņu 
rajonu priekšniekus par lidmašīnu parādīšanos.

trauksmes izsludināšana

pretiniekam tuvojoties noteiktam apvidum, tajā tiktu izsludināta gaisa 
trauksme, jeb “lidotāju trauksnis”. to izsludinātu un atceltu attiecīgā garnizona 
gaisa aizsardzības priekšnieks. rīkojumu par trauksmes izsludināšanu 
rajona gaisa aizsardzības priekšnieks nodeva aktīvās gaisa aizsardzības 
priekšniekam, bet tieša uzbrukuma gadījumā lēmums bija jāpieņem aktīvās 
gaisa aizsardzības priekšniekam.

plānā definētie trauksmes uzdevumi bija sagatavot aktīvos gaisa 
aizsardzības līdzekļus attiecīgos rajonos kaujas darbības uzsākšanai, brīdināt 
karaspēku un civiliedzīvotājus par sagaidāmo gaisa uzbrukumu un iedarbināt 
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pasīvās gaisa aizsardzības sistēmu. pēc trauksmes izsludināšanas aktīvajiem 
gaisa aizsardzības līdzekļiem pēc savu tuvāko tiešo priekšnieku pavēles bija 
jāapkaro svešie gaisa spēki, tiklīdz rodas izdevīgi mērķi; pārējām karaspēka 
vienībām bija jārīkojas saskaņā ar savu pasīvās gaisa aizsardzības plānu un 
civiliedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem – saskaņā ar katra apdzīvotā 
punkta pasīvās gaisa aizsardzības plānu.

lidotāju trauksmi izsludināja ar elektriskajām sirēnām, rokas sirēnām, 
lokomotīvju svilpēm, telefoniem32, kara laikā arī ar baznīcu zvaniem, 
piebilstot, ka tikai tādos gadījumos, kad sirēnas un citi līdzekļi nedarbojas. 
baznīcu zvanu lietošana pārējām vajadzībām bija aizliegta. trauksmes 
izziņošanas signāls bija pārtraukta skaņa - - - - - -  vai baznīcas zvana ātra 
zvanīšana, bet atsaukšana – nepārtraukta skaņa ___________ vai baznīcas zvana 
lēna zvanīšana. Kopējais signāla ilgums gan trauksmes izziņošanai, gan 
atsaukšanai bija trīs minūtes.

Kara laikā lidotāju trauksmi bija tiesības izsludināt gaisa aizsardzības 
rajonu priekšniekiem, bet vietās, kur tādu nebija, arī policijas priekšniekiem 
un dzelzceļa amatpersonām. izsludinot trauksmi, aktīvie gaisa aizsardzības 
līdzekļi ar savu tiešo priekšnieku pavēli varēja uzsākt apkarot ienaidnieka 
spēkus, tiklīdz radās izdevīgi mērķi, savukārt dzelzceļa darbiniekiem 
un civiliedzīvotājiem bija jārīkojas saskaņā ar attiecīgajiem pasīvās gaisa 
aizsardzības plāniem.

secinājumi

iepazīstoties ar rīgas apgabala gaisa aizsardzības plānu un to 
pavadošajiem dokumentiem, nākas secināt, ka gaisa aizsardzībai 20. gs. 30. 
gadu beigās tika piešķirta aizvien lielāka nozīme. gaisa aizsardzības plāna 
pamatuzdevums ir koordinēt un dot vadošos norādījumus veiksmīgai gaisa 
aizsardzībai, taču daudzas nianses ir precizētas citās instrukcijās, pavēlēs un 
skaidrojumos, vairāki uzdevumi izriet no taktiski un stratēģiski risināmiem 
jautājumiem. brīžiem “rīgas garnizona gaisa aizsardzības plāna” detaļas 
pārklājas ar “Vispārējo gaisa aizsardzības plānu”, kas arī ir loģiski, jo līdzīgā 
veidā gaisa aizsardzību organizēja visā latvijas teritorijā. 

aplūkojot plānu, redzams, ka liela uzmanība ir pievērsta gaisa aizsardzības 
vadības organizēšanai. tās galvenais uzdevums ir laicīgi sākt pretgaisa 
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aizsardzības organizēšanu un uzdevumu izpildi. pētījumā iegūtā informācija 
ļauj secināt, ka jau miera apstākļos gaisa aizsardzības vadība bija sagatavota 
un spēja sākt darbu, tiklīdz tas būtu nepieciešams. 

gaisa aizsardzības apgabala teritoriālais jautājums risināts, balstoties uz 
apriņķu robežām, ņemot vērā apdzīvoto vietu blīvumu. Diemžēl tas varēja 
radīt problēmas, jo sauszemes karaspēkam reljefa nianses ir svarīgas, 
taču gaisa spēkiem tas nebūt tā nav. tomēr arī tas nav viennozīmīgi. 
Vienībām, kuras izpildīja gaisa aizsardzības uzdevumus, bija jāņem vērā arī 
pārvietošanās iespējas. madonas apakšrajona izveide liecina, ka galvenais 
apdraudējums tika gaidīts no austrumu puses. savukārt dienvidu pusē 
esošais, teorētiski spēcīgais Jelgavas garnizona gaisa aizsardzības rajons 
segtu teritoriju dienvidos no rīgas.

problēmas radīja nepieciešamo ieroču trūkums, jo, lai gan ieroči gaisa 
aizsardzības nodrošināšanai teorētiski bija sadalīti, tomēr to trūka vai tika 
piegādāti tikai īsi pirms latvijas okupācijas. neraugoties uz to, 1940. gada 
jūnijā bija darīts viss, lai esošie ieroči un pretgaisa aizsardzības līdzekļi būtu 
gatavi apkarot pretinieku iespējami īsākā laikā. Šajā ziņā liela nozīme bija 
novērošanas dienesta izveidei, kas ietekmēja trauksmes izsludināšanas 
savlaicīgumu.

Ņemot vērā šos faktus, nākas secināt, ka, lai gan gaisa aizsardzības 
sistēma bija gatava aktīvās aizsardzības fāzei, tomēr problēmas, kas saistītas 
ar nepietiekamu ieroču daudzumu, ietekmētu gaisa aizsardzības efektivitāti. 
piemēram, 76 mm lielgabalu trūkums. pat gadījumā, ja šos lielgabalus iesaistītu 
kaujās, to nepietiekami apmācītās apkalpes tomēr nebūtu spējīgas pilnībā 
izmantot šo ieroču spējas. tas ļautu pretiniekam sagraut kopējo aizsardzības 
sistēmu. turklāt situācijā, kāda izveidojās 1940. gada jūnijā, kad Kurzemē bija 
izvietotas padomju kara bāzes, kurās atradās arī aviācijas apakšvienības, bet 
lietuvas un igaunijas okupācija atļautu sarkanās armijas aviācijai izmantot 
šo valstu lidlaukus, latvijas gaisa aizsardzība tiktu nomākta jau pirmajās 
kara stundās, jo ziņas par ienaidnieka aviācijas darbību un tuvošanos rīgai, 
visticamāk, novēlotos. pretinieka aviācija šķērsotu robežu ne tikai latgalē, 
bet arī zemgalē, no kurienes rīga ir sasniedzama nepilnas stundas laikā.
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the air defence plan of riga district garrison

the modern war and the use of aviation was one of the most topical issues 
in the defence of latvia in the late thirties. the solution was a strong air 
defence system, which supposed to protect the junctions of railways, bridges, 
industrial and military objects. one of the most dangerous places was riga. 
Experience has shown that air defence systems are effective if they can work 
very fast. at the end of 1938 the inspector of artillery developed air defence 
plan for the state. in this plan there were instructions for garrison air defence 
plans. the system of mobilization in latvia was changed at the end of 1939 
and beginning of 1940. at the same time the commanders reassigned the plan 
of air defence in riga. From this moment it were called “the air defence plan 
of riga garrison”. in this plan, there was indicated commanders of riga air 
defence, the plan strictly identified a territory of riga garrison, where the 
resistance begins. intended to be used in battle anti aircraft artillery and 
aviation. there were six flak batteries of Flak regiment and one in Coast 
artillery regiment dislocated in riga. most of them were ready for fire in 
30 minutes. there were 4 different anti aircraft gun types in the armament 
of latvia: 40 mm Bofors, 13 pounder aa, 3 inch aa and soviet 76 mm air 
defense gun. two squadrons of aviation were ready for action in two hours, 
but from may1, 1940 patrol of three fighter planes Gloster Gladiator was ready 
for action at the aerodrome.  

air monitoring was very important for successful defence. therefore in 
all territory there were 23 air monitoring places whose task was report about 
enemy air force operations. at the beginning of June 1940 most of air defence 
units were ready for battle, but the occupation of lithuania reduced efficiency 
of plan.

Keywords: Defense of latvia, air defence, antiaircraft artillery, air monitoring, 
artillery.
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