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Priekšvārdi.

Mēs esam izcīnijuši Latvijas valsti, mums šī valsts

vienota un stipra ir jānodod nākošām paaudzēm. Tas

būtu liels kauns mūsu paaudzei, ja mēs to nespētu, ja

brīvas un vienotas Latvijas vietā nodotu nākamās pa-

audzes svešā kalpībā. Nav latvieša, kas tādu iespēju

pielaistu, kas domātu citādi! Kā nosargāt ieguvumu?

Kas sargās? Atbilde ir skaidra: miera laikā — ar-

mija, kara laikā — visa tauta, — vīri, sievas, zēni, sirm-

galvji — visi mēs iesim turp, kurp mūsu pienākums

mūs sauc — cīņā pret ienaidnieku. Tādēļ ikviena

karavīra un pilsoņa pienākums ir gatavoties varbūtējai

cīņai, iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmi ieroču

pielietošanā.

Karavīra rokas grāmata domāta galvenā kārtā kāj-

nieku vajadzībām, bet arī citu ieroču šķiru karavīri at-

radīs šinī grāmatā saīsinātā veidā visu to, kas jāzina
katram cīnītājam-kareivim. Tādēļ tā noderēs kā pa-

līgs un padomdevēja ikvienam, kas vēlas labi sagata-

voties savas tautate un valsts brīvības un neatkarības

sarga uzdevumiem.

Artilērijas, jātnieku v. c. vienību kareivjiem nepie-

ciešamās speciālās zināšanas būs atrodamas šīs rokas

grāmatas atsevišķos pielikumos, kurus M. L. A. F. pa-

redz izdot nākotnē.

Rokas grāmatā sniegtie zīmējumi ne tikai papildina

un paskaidro tekstu, bet vietām to atvieto. Tādēļ

ieteicams uzmanīgi iepazīties ar zīmējumiem un to

tekstu paskaidrojumiem. Tikai ievērojot šo priekšno-
teikumu, lasītājs iegūs to, ko grāmata viņam var sniegt.

«Cēls, cildens ir uzdevums iet

cīņā, iet karā par savu tautu,

par savu valsti.»

Dr. K. Ulmanis.



Ja rokas grāmatā, pēc lasītāju atzinuma, kas būtu

labojams, papildināms vai lieks, M. L. A. F. laipni lūdz

to paziņot, lai turpmākos izdevumos šos trūkumus va-

rētu novērst. Katru lietderīgu ierosinājumu M. L. A. F.

pieņems ar pateicību.



Valsts himna.

Dievs, svētī Latviju!

Mūs' dārgo tēviju,

Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laimē diet,

Mūs' Latvijā!

Dziesma brīvai Latvijai.

Lai līgo lepna dziesma

Tev, brīvā Latvija!
Kā sauli uzlecošu

Sirds Tevi sveicina.

Tu pērle, iznirusi,

No dzelmju pusnaktīm.
Kā pērli Tevi dārgu
Mēs sirdī glabāsim.

Mēs spodrināsim Tevi

Par zvaigzni spožāku,
Lai tautu dižā kronī

Tu mirdzēt mirdzētu.

Lai līgo lepna dziesma

Tev, brīvā Latvija,
Audz liela, skaista, spoža
Kā saule lēcoša!



Svinīgais solijums.

Es, Latvijas karavīrs, apzinādamies atbildību likuma

priekšā, apsolos un zvēru, netaupot savus spēkus un dzī-

vību, sargāt Latvijas valsti un viņas neatkarību pret

visiem, kas to apdraud, būt uzticīgs tās valdībai, izpil-

dīt pēc labākās sirdsapziņas savus pienākumus, padoties

bez ierunām kara likumiem un disciplīnai un vienmēr

paklausīt saviem priekšniekiem.



Mūsu vadoņi.

Valsts un ministru Prezidents

L. k. o. k. Dr. K. Ulmanis.

Armijas komandieris

L. k. o. k.

ģeneralis Kr. Berķis

Kara ministrs

L. k. o. k. ģeneralis J. Balodis.

Armijas štaba pr-ks

L. k. o. k.

ģeneralis H. Rozenšteins.
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Dzimtenes mācība.

Latvijas vēsture.

Mēs esam nu kungi mūsu dzimtajā zemē.

Mēs varam te paši sev likumus lemt. . .

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,

Tā zeme Ir mūsu, ir mūsu — jā gan . . .

1. Brīvā Senlatvija.

Latvieši ir viena no vecākām tautām Eiropā. Tie

cēlušies no indoeiropiešu pirmtautas, kura sākumā dzī-

vojusi kopā, kā domājams, uz ziemeļiem un ziemeļrie-

tumiem no Melnās jūras, bet laika gaitās izklīdusi uz

visām pusēm. Tādā kārtā no tās izcēlušās jaunas

tautas, arī baltu tauta, no kuras savukārt cēlušies 17.

gadsimtenī galīgi pārvācotie prūši, mūsu brāļu tauta

lietavieši un mēs paši — latvieši. Prūšu zemes taga-

dējie iemītnieki — vācieši lepojas ar šās senās varonī-

gās tautas vārdu, un tāpēc, atšķirības dēļ no tagadējiem

prūšiem — vāciešiem, agrākos baltu tautas prūšus pa-

rasti mēdz saukt par senprūšiem, no kuriem Austrum-

prūsijā vēl tagad palikuši daudzi vietu un upju nosau-

kumi.

Mūsu senču ienākšana tagadējā Latvijas teritorijā

sākusies apmēram pirms 3000—4000 gadiem. Divpad-

smitajā gadu simtenī, kad sākās vācu iebrukums Lat-

vijā, te jau dzīvoja baltu ciltis latgaļi, zemgaļi,

sēļi un kurši. Šās baltu ciltis uzskatamas par lat-

viešu senčiem jebsenlatviešiem. Bez tam gar Daugavu

no Ikšķiles līdz ietekai jūrā, Vidzemes jūrmalā, Gaujas
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lejgalā un Kurzemes ziemeļu piekraste dzīvoja somu-

ugru cilts lībieši.

Latviešu valoda ir ļoti veca, vecāka par daudzu citu

Eiropas tautu valodām. Kultūras ziņā senlatvieši at-

radušies uz augstas pakāpes, ko uzskatami pierāda jau-
nākie pētījumi un izrakumi.

Senlatviešu galvenās nodarbošanās bija zemkopība,

lopkopība un dravniecība. Sevišķi zemkopība atradās

Senlatvju zemes ap 1200. gadu.

uz augstas attīstības pakāpes. Arī amatniecība bija
labi attīstīta, jo toreiz gandrīz visu nepieciešamo gata-

voja pašu zemē. Vilnas un linu audumu aušanā sen-

latvieši bija sasnieguši labus panākumus. Mūsu senči

labi ģērbās un bija pārtikuši ļaudis.

Godaprāts, centība un lielas darba spējas bija senlat-

vieša raksturīgās īpašības.
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Senlatvieši pa lielākai daļai dzīvoja atsevišķās sētās,

bet ne sādžās. Visapkārt sētai bija mietu žogs, bet

pašā sētā nams (dzīvojamā ēka), pirts, rija, kūts, klēts

un citas ēkas.

Sētā dzīvoja ģimenes galva ar savu ģimeni un kal-

piem; pēdējie parasti bija cēlušies no kara gūstekņiem.

Bagātākos dēvēja par bajāriem jeb labiešiem.

No atsevišķām ģimenēm izveidojās lielģimenes, un

senlatvieši tās sauca par saimēm. Saimei pieaugot, daļa

no tās atdalijās, cēla sev jaunu sētu, bet joprojām tu-

rējās kopā. Tā sazarojusi saime kļuva par saimju ap-

vienību, kuru sauca par dzimtu. Katrai dzimtai bija

savs novads un karogs.

Lai ienaidnieku uzbrukumu gadijumos varētu sek-

mīgi aizstāvēties, viens vai vairāki novadi kopā cēla sev

pilis. Pilis bija senlatviešu cietokšņi, kur dzīvoja kara-

pulku vadoņi — virsaiši ar saviem ļaudīm — draugiem.
Par draugu toreiz sauca kara biedru. Kad zemē iebruka

ienaidnieks, iedzīvotāji ar savu mantu meklēja patvē-

rumu pilīs.

Virsaitim pār apkārtējiem pagastiem bija vara ne

tikai kara laikā, bet arī miera laikā. Viņš bija vald-

nieks un saucās par kungu. Lielāko novadu kungi cen-

tās paplašināt savas varas robežas kara vai miera ceļā.

Tā cēlās plašas apvienības, kuras sauca par valstīm.

Savu valstu galvas mūsu senči sauca par lielkungiem.

Viņiem bija reizē ķēniņu un augstāko tiesnešu vara un

noteicējs vārds ticības lietās. Kara laikā lielkungs bdja
visu bruņoto spēku vadonis.

Chronisti stāsta, ka senlatviešiem esot bijušas vairā-

kas valstis.

Kuršiem bijušas piecas valstis vai zemes: Ziemeļkursa
ar Bandavas, Ventavas un Piemares apgabaliem, Duv-

zare (tag. Liepājas apr. dienvidus daļa), «Zeme starp
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Skrundu un Zemgali», Cekle (tag. Lietavas ziemeļrie-

tumu stūris 1) un Dienvidkursa, kurā bijuši divi apgabali
— Megava (ap Palangu) un Pilsāts (ap tag. Klaipēdu).
Kad 9. g. s. kurši sākuši iespiesties Ziemeļkurzemes

pussalā, te izveidojusies vēl sestā kuršu valsts Vanene,

ko uz Vidzemi aizgājušie lībieši saukuši par Vanemaa,

t. i. «veco zemi», savu agrāko dzimteni.

Senlatviešu karavīri.

Zemgale bijusi apvienota vienā valstī. Tā dalījusies

septiņos apgabalos: Upmalē, Tērvetē, Dobelē, Spār-
nenē, Dobē, Žagarē un Silenē. Pirmais bijis valsts centrs

ar Mežotni un Zemgaļu ostu. Vēlāk par Zemgales

centru kļuvusi Tērvete.

Latgaļiem bijušas trīs valstis: Jersikas ķēniņa valsts

(Latgale), Tālava un Imera. Pirmā bijusi visai liela,

jo sniegusies no Gaujas līdz pat leišu un krievu robe-

žām un dalijusies piecos apgabalos: Autinē (apm. tag.
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Cēsu apr.), Cesvainē, Ludzā, Jersikā un Sēlijā (ar centru

Dignājā); par visām šim zemēm valdijis Jersikas ķē-

niņš. Pati Jersika bijusi bagāta un stipra pilsēta pie

Daugavas un pārvaldijusi svarīgo Daugavas tirdzniecī-

bas ceļu tā vidus posmā. Tālavas valsts aptvērusi

Gaujas vidus baseinu, sniegdamās no Sedas līdz Raunai

(Sateklai) un Aiviekstes baseinam, vai pat vēl tālāk uz

austrumiem (līdz Pliskavas krievu valsts robežām).
Tālavas valsts centrs bijusi Trikāta; stipra pils bijusi
arī Beverīna (pie Kauguriem). Imera bijusi mazākā

letgaļu valsts uz dienvidiem no Burtnieku ezera.

Bez šīm mūsu senču valstīm, uz mūsu tagadējās Lat-

vijas valsts teritorijas 13. g. s. sākumā atradušās vēl

vairākas svešu kungu valstis, piem., lībiešu valstis.

Lībieši tad dzīvojuši Rietumvidzemē (no Daugavas grī-

vas un Lielvārdes līdz Siguldai un Mazsalacai). Kok-

nesē 12. g. s. valdijis Polockai pakļauts ķēniņš Vetseka,

bet viņa valsts iedzīvotāji bijuši letgaļi un lībieši.

2. Vāciešu ienākšana Senlatvijā.

Līdz 12. gadsimtenim Senlatviju visvairāk apmeklēja
skandināviešu tirgotāji, bet 12. gadsimteņa otrā pusē

Daugavas grīvā ieradās arī vācu tirgotāji un sāka tir-

goties ar Daugavmalas lībiešiem.

Ap 1180. gadu kopā ar vācu tirgotājiem Ikšķilē ie-

radās mūks Meinards, kas te sāka sludināt kristīgo
ticību un tika iecelts par pirmo Livonijas (Lībijas)

bīskapu. Viņa darbam tomēr bija maz panākumu.

Meinarda pēcnācējs Bertolds gribēja sākto misio-

nes darbu atbalstīt ar ieroču varu, un atveda pirmos
krusta karotājus, lai ar tiem iekarotu mūsu zemi.

Kaujā ar lībiešiem, apmēram, kur tagad atrodas Rīga,
krusta karotāji gan uzvarēja, bet pats Bertolds kaujā
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krita. Tagad lībieši bija spiesti kristīties un reizē ar

to tika aplikti ar baznīcas nodevām.

Tai laikā Mazāzijā notika tā saucamie krusta kari,

kuru nolūks bija atņemt muhamedāņiem Jeruzalemi.

Kristīgie toreiz domāja, ka kristīgas ticības uzspiešana

pagāniem, kaut vai ar uguni un zobenu, ir Dievam

patīkams darbs. Tā kā krusta karotājus gaidija labs

laupijums, tad to nekad netrūka. Grūtos un bīstamos

krusta karos Palestīnā visvairāk piedalījās franči un

angļi, bet mazāk vāci, kuri atzina, ka krusta karus iz-

devīgāk vest tepat Eiropā. Starp krusta karotājiem

bija visādi ļaudis, tomēr lielākā daļa avantūristu un

piedzīvojumu meklētāju, kuri savā dzimtenē nevarēja

atrast godīgu nodarbošanos. Dažādi noziedznieki, slep-
kavas un laupītāji toreiz varēja izvairīties no tiesas, ja

tie iestājās krusta karotājos.
Pēc Bertolda par bīskapu iecēla Albertu, ļoti vil-

tīgu cilvēku, kas valdija 30 gadus, t. i. no 1199. līdz

1229. gadam, un kurš jāuzskata par vācu varas galveno

nostiprinātāju Senlatvijā.
Alberts ar krusta karotājiem 1200. gadā ieradās

Daugavas grīvā. Viņš uzaicināja pie sevis viesībās lī-

biešu virsaišus. Tie, nekā ļauna nedomādami, arī iera-

dās, bet tika ar varu piespiesti dot savus dēlus kā

ķīlniekus, kuri, skaitā ap 30, tika nosūtīti uz Vāciju.

Bez tam vācu varas nostiprināšanu veicināja lībiešu

virsaiša Kaup o nodevība. Lībiešu pilis-cietokšņus
vācieši ieņēma un nopostija. Tā ar viltu un negodīgiem

līdzekļiem Alberts pakļāva sev lībiešus. Lībieši gan

vairākas reizes sacēlās, bet vienprātības trūkuma dēļ

bez panākumiem. Pie Rīdziņupītes ietekas Daugavā,
kur atradās sen senā lībiešu osta, Alberts 1201. g. di-

bināja Rīgas pilsētu, bet gadu vēlāk, lai vienmēr būtu

pie rokas pastāvīgs karaspēks, nodibināja tā saucamo

«Zobenbrāļu ordeni», šā ordeņa locekļi nēsāja baltu

mēteli ar sarkanu krustu.
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Pēc lībiešu nomākšanas vācieši sāka uzmākties mūsu

senčiem, un kā pirmo iekaroja mazo Sēlijas valsti, ie-

ņemdami tās cietoksni Sēlpili (1208. g.).

Vācieši ātri nomāca lībiešus un mazo Sēliju. Ar spē-

cīgajiem latgaļiem, kaut gan saskaldītiem daudzās ma-

zās valstiņās, un arī ar igauņiem nevarēja cerēt tik ātri

tikt galā. Ja latgaļi būtu rīkojušies kopīgi, tie vieni

paši būtu padzinuši svešos iebrucējus.

Alberts rīkojās uzmanīgi. Vispirms viņš sūtija pie

latgaļiem savus misionārus, kuri reizē bija arī viņa

spiegi. Bez tam viņš nolēma sarīdīt latgaļus ar igau-

ņiem, lai tie vieni otrus novājinātu. Ļaunais nodoms

ari izdevās, un sākās niknas cīņas latgaļu un igauņu

starpā, kur straumēm plūda abu tautu asinis. Vāci,

abas tautas kūdīdami, arvien vairāk nostiprinājās lat-

gaļu aizmugurē un beidzot, kad abas puses pēc 20 gadu

ilga asiņaina kara bija viena otru novājinājušas, sa-

mērā viegli kļuva par igauņu un latgaļu zemes kun-

giem.

Kurši bija varonīga senlatviešu cilts, kas savā laikā

jo sekmīgi cīnijās ar vikingiem. Nojauzdami lielās

briesmas, kas draud no Rīgas, kurši 1210. gadā uzbruka

pilsētai, lai no turienes padzītu svešos iebrucējus. Rīgu

ieņemt tomēr neizdevās, jo citi senlatvieši neturēja

norunu un neieradās palīgā. Otrs uzbrukums Rīgai

kopā ar zemgaļiem notika 1228. gadā, bet ari bez panā-

kumiem.

Pēc tam kuršu ķēniņš Lamekins 1230. gadā

noslēdza līgumu ar pāvesta sūtni par kristīgās ticības

pieņemšanu. Kurši pieņēma kristīgo ticību, bet patu-

rēja savu zemi un brīvību.

Tomēr Rīgas bīskaps lauza šo līgumu un sāka vācie-

šiem piešķirt kuršu zemi. Kurši gatavoja sacelšanos,

lai nokratītu vācu jūgu. Pirmā kuršu sacelšanās notika

pēc Saules kaujas. Saules kaujā 1236. gadā lie-
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tavieši kopā ar zemgaļiem pilnīgi iznīcināja Zobenbrāļu

ordeņa spēkus. Zobenbrāļu ordenim pēc tādas sakau-

šanas vajadzēja izbeigties, jo šai kaujā gāja bojā gan-

drīz visi ordeņa locekļi. Tad Zobenbrāļiem nāca palīgā

Vācu jeb Teitoņu ordenis, kas darbojās Prūsijā, un

nodibināja mūsu zemē savu nodaļu, zem nosaukuma

Livonijas ordenis, šā ordeņa locekļi nēsāja baltu mēteli

ar melnu krustu. Pēc palīgspēku pievešanas, kuršu sa-

celšanos vācieši apspieda, uzlika kuršiem smagas node-

vas un uzcēla stipro Kuldīgas pili (1242. g.).

Pēc dažiem gadiem, Lietavas ķēniņa Mindauga

atbalstīti, kurši sacēlās atkal, bet kad vācieši sakāva

lietaviešus pie. Embūtes (1244. g.), arī šī sacelšanās

tika apspiesta.
Beidzamā kuršu sacelšanās notika 1260. g., kad Dur-

bes kaujā lietavieši kopā ar kuršiem Sv. Margrietas
dienā jo smagi sakāva vāciešus, šai kaujā vāciešu zau-

dējumi bija ļoti ievērojami, jo viņiem krita ap 150

ordeņa brāļu, t. i. virsnieku vien, nemaz nerēķinot
vienkāršos krusta karotājus.

Pēc Durbes kaujas sacēlās arī zemgaļi un senprūši.
Pirmo reizi mūsu senčiem bija radies vadonis Lietavas

ķēniņa Mindauga personā. Baltu karapulki guva pār

vāciešiem vienu uzvaru pēc otras. No Zemgales vācieši

bija jau izdzīti, bet Prūsijā tie turējās tikai vairs dažās

pilīs. Tomēr baltu tautu brīvības karš izjuka lietaviešu

augstmaņu nodevības dēļ. Tie nogalināja Mindaugu,

un mūsu senči palika bez vadoņa.

Savākuši lielus spēkus, vācieši iebruka Kursā un no-

dedzināja visas kuršu pilis. Dzinteres pilī vācieši pat

apkāva puisēnus. Tā kurši 1267. gadā tika galīgi no-

mākti un «kristīti», t. i. aplikti ar nodevām.

Turīgākie un varonīgākie no mūsu senčiem bija zem-

gaļi, kuru cīņas ar vāciešiem ilga ap simts gadu. Dau-

dzas reizes zemgaļi vāciešus pilnīgi sakāva, bet šās

uzvaras netika pienācīgi izmantotas.
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Kamēr vācieši vēl nebija nostiprinājušies latgaļu un

igauņu zemēs, tie ar zemgaļiem neuzdrošinājās sākt

atklātu cīņu, bet mēģināja tos sarīdīt ar lietaviešiem.

Ar dažādiem solijumiem, kurus jau iepriekš bija apņē-

mušies neturēt, vācieši vilināja savā pusē zemgaļu

augstmaņus. Tomēr līdz tādam naidam, kā latgaļi ar

igauņiem, zemgaļi ar lietaviešiem nenonāca. Zemgaļi

bija tālredzīgāki, un viņiem bija gudrs vadonis ķē-

niņš Viesturs.

Mežotnes novadā 1219. gadā atradās nodevēji, kas

ielaida Mežotnes pilī vācu garnizonu. Viesturs vāciešus

no Mežotnes padzina un kopā ar kuršiem sarīkoja kara

gājienu uz Rīgu. Viesturs mira 1230. gadā un, zem-

gaļiem paliekot bez vadoņa, vācieši lēnām sāka spie-
sties Zemgalē. Pēc Saules kaujas zemgaļiem uz ilgāku

laiku bija miers, bet jau 1266. gadā vācieši ar lielu

karaspēku iebruka Zemgalē un uzcēla Mintavas (Jelga-

vas) pili. No šejienes sākās iebrukuma Zemgalē, un

dažus gadus vēlāk tika ieņemtas zemgaļu Tērvetes,

Raktes un Mežotnes pilis, pēc kam zemgaļi bija spiesti
maksāt nodevas.

Pēc 12 gadiem, kad lietavieši smagi sakāva vāciešus

pie Aizkraukles, zemgaļu vadonis Nameisis (Na-

mejsi) ar joni ieņēma Tērvetes pili. Tad vācieši ar

milzīgu karaspēku iebruka Zemgalē un atņēma atpakaļ
Tērveti. Nameisis, negribēdams palikt par vāciešu

apakšnieku, aizgāja uz Lietavu, no kurienes veda sen-

prūšiem palīgā lietaviešu karapulkus, bet Zemgalē vairs

nepārnāca.

Lai zemgaļi paliktu bez vadoņiem, pēc Tērvetes ie-

ņemšanas vācieši ievilināja lamatās zemgaļu augstma-

ņus un tos nonāvēja. Līdzīgā kārtā vācieši rīkojās
Prūsijā, kur ielūdza viesībās senprūšu vadoņus un tos

dzīvus sadedzināja sanāksmes namā.

1287. gada kaujā pie Garozas zemgaļi atkal smagi
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sakāva vāciešus un vajāja tos pat līdz Rīgai, šai

kaujā krita pēdējais Zemgales ķēniņš.

Redzēdami, ka atklātā kaujā zemgaļus uzvarēt nāk-

sies grūti, vācieši no savām nocietinātām pilīm sāka

sistemātiski postīt zemgaļu zemi, neļaudami apstrādāt

laukus, dedzinādami ēkas un laupīdami. Bagātā Zem-

gale lēnām sāka pārvērsties par tukšu un bada zemi.

Lielākā daļa zemgaļu (100.000), kas pēc ilgām cīņām

bija palikuši vēl dzīvi, negribēdami pakļauties saviem

ienaidniekiem vāciešiem, 1290. gadā aizgāja uz Lietavu,

bet atlikušie bija spiesti padoties. Tā beidzās varonīgo

zemgaļu 100 gadu ilgās brīvības cīņas. Lai gan 14.

gadu simteņa vidū zemgaļiem kopā ar lietaviešiem uz

īsu laiku izdevās atgūt Tērveti un ieņemt Jelgavu,

tomēr viņiem nebija lemts noturēties savā senču zemē.

3. Uzvarētā Senlatvija.

Ar Zemgales pakļaušanu visa mūsu zeme nokļuva

zem vācu varas.

Vācieši mūsu zemi ieguva ne. pateicoties daudzinātai

bruņinieku drošsirdībai, nedz savam pārākumam kara

mākslā. Izcilus drošsirdību un kaujas spējas ir pierā-

dījuši mūsu senči, it sevišķi zemgaļi. Ne vienreiz vien

vācieši ir tikuši sakauti, tikai, diemžēl, šās uzvaras

netika pienācīgi izmantotas.

Cik varonīgi mūsu senči ir cīnijušies par savu dzimto

zemi un neatkarību, to ļoti spilgti un nepārprotami ap-

liecina attiecīgie skaitļi. Mums nav noteiktu ziņu par

to, cik senlatviešu ir kritis toreizējās neatkarības cīņās,

bet mums ir dati par iebrucēju zaudējumiem. Kāds

vācu vēsturnieks aprēķina Kursā un Zemgalē kritušo

vācu karotāju skaitu uz 117.000. šis skaitlis šķiet ie-

vērojami liels pat modernā kara apstākļos, kur sastopas

simtiem tūkstošu lielas armijas un tiek laisti darbā



18

vismodernākie ieroči, kādus nepazina viduslaiku armi-

jas. Tāpēc daudzkārt lielāks tas šķiet, ja iedomāja-

mies toreizējos apstākļus. Mūsu senči savu dzimto

zemi ir karsti mīlējuši un savu neatkarību ļoti sīvi

aizstāvējuši.

Mūsu senču neveiksmju galvenais iemesls ir viņu

nevienprātība un ķildas ar kaimiņiem. Mūsu senči

nebija apvienoti, viņiem trūka kopēja vadoņa. Vācieši

atsevišķas ciltis salauza pa vienai. Ko nevarēja panākt

ar ieročiem, to panāca ar viltu un negodīgiem līdze-

kļiem. Vācieši bija tie, kas sarīdija latgaļus ar igau-

ņiem, zemgaļus ar lietaviešiem un apkāva mūsu senču

vadoņus.

Par savu tuvredzību un pielaistām kļūdām mūsu tau-

tai nācās ļoti smagi ciest, šās kļūdas, lai tās neatkār-

totos, mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Lai vienmēr

atceramies, ka Latvijas, Igaunijas un Lietavas likteņi

ir bijuši un arī tagad ir saistīti.

Vācieši mūsu un igauņu zemē nodibināja piecas L i-

vonijas valstiņas. Sākumā mūsu senčiem bija
tikai jāmaksā nodevas un jāpilda klaušas, bet ar laiku

viņiem tika atņemta personīgā brīvība un arī zeme.

Pēc vāciešu nostiprināšanās mūsu zemē, visi senlatvieši

tika pārvērsti vienā vienīgā zemnieku kārtā. Zemnieku

nodevas un klaušas nemitīgi palielināja. Kad zemnieki

vairs nespēja savas nodevas samaksāt, viņi kļuva par

parādniekiem, kuriem pirms parāda nomaksas nebija

tiesība atstāt savu kungu. Pamazām visus zemniekus

gan ar varu, gan ar viltu padarija par dzimtsļaudīm,

atņemot pārvietošanās tiesības, t. i. personīgo brīvību,

Livonijas valdnieki, nespēdami algot bruņiniekus, krusta

karotājus, sāka kā atlīdzību par dienestu viņiem dot

pārvaldīšanā, t. i. lēņos, zemes gabalus, šiem pārvald-

niekiem, tā sauktiem vasaļiem, bija jāpilda kara klau-

šas, un viņi kā atlīdzību ieguva tiesību no lēņa zemnīe-
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kiem ņemt nodevas, kas pienācās valstij. Lēņos dotā

zeme vasaļiem nebija atdota pavisam, bet tikai uz

zināmu laiku, phrasti lidz vasaļa nāvei.

Bet ar laiku vasaļi, izmantodami biežās nesaskaņas

atsevišķo valstiņu starpā, sāka savas tiesības, pa lielā-

kai daļai gan ar neatļautiem un nelikumīgiem līdze-

kļiem, paplašināt. Tā pēc dažiem gadu simteņiem
valsts zemes pārgāja šo vasaļu un to dzimtu personīgā

īpašumā. Tā radās vācu muižnieki, lielo zemju īpaš-

nieki, kuri šo zemi bija ieguvuši netaisnā ceļā, pa

lielākai daļai atņemdami to latviešu zemniekiem. Mūsu

agrārā reforma šo netaisnību izlaboja, atdodama zemi

tās dzimtīpašniekam — latvju tautai. Ar agrāro re-

formu mēs neatņēmām svešu mantu, bet tikai atguvām

mums kādreiz nolaupīto.

Livonijas Valstiņu kungi mazāk domāja par visas

zemes vajadzībām, bet vairāk katrs par sevi. Tie ķil-

dojās savā starpā, un šīs ķildas bieži noveda pat līdz

asiņainām savstarpējām cīņām.

4. Livonijas karš.

Tai laikā krievi, kuri vairākus gadu simteņus bija

nodzīvojuši zem tatāru varas, atkal atguva patstāvību

un apvienojās ap Maskavu. Līdz ar spēku pieaugšanu
krievi sāka skatīties uz Baltijas jūras piekrasti, cerē-

dami to iekarot.

Tiešām, 1558. gadā Maskavijas cars Jānis Bries-

mīgais iebruka Livonijā, kuras kungi nebija karam sa-

gatavoti. lepriekšējos miera gados tie bija nodevušies

vaļīgai dzīvei un zaudējuši kareiviskās spējas. Krievi

kā ārprātīgi postīja, dedzināja un laupija. Meklēdamas

glābiņu no mežonīgiem krieviem, Livonijas valstiņas
padevās saviem spēcīgajiem kaimiņiem, kuru starpā
tad sākās apmēram 25 gadu (1558.—1582.) ilgais un
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nijas valstiņu valdniekiem kļuva Igaunijā — zviedri,

Latgalē un Vidzemē — poļi, bet Kurzeme kļuva par

hercogisti ar pēdējo ordeņa mestru Gothardu Ketleru kā

hercogu.

Pēc šā briesmīgā kara visa zeme, it sevišķi Vidzeme,

bija šausmīgi nopostīta, un tikai pateicoties latviešu

lielām darba spējām pamazām varēja atkal atplaukt.

5. Poļu un zviedru karš.

Poļi, kļuvuši par valdniekiem Vidzemē, ne. tikai ap-

stiprināja visas vācu muižnieku agrākās tiesības un

priekšrocības, bet piešķīra pat jaunas privilēģijas, pie-

mēram, tiesību piespriest saviem zemniekiem nāves

sodu.

Tomēr vēlāk poļi visos atbildīgākos amatos sāka

iecelt ne vācu muižniekus, bet poļus un lietaviešus (va-

renā Lietavas valsts 1569. gadā apvienojās ar toreiz

samērā vājo Poliju un Lietavas valdnieks kļuva par

Polijas karali). Tas vācu muižniekiem nepatika un

viņi sāka domāt par atbrīvošanos no poļu virskundzības.

Kad 1599. gadā sākās karš starp zviedriem un poļiem,

vācu muižnieki nosvērās zviedru pusē. Ar šo valsts

nodevību vācu muižnieki cerēja uzlabot savu stāvokli,

jo domāja, ka zviedri, kas bija tālu aiz jūras, mazāk

iejauksies viņu lietās un viņi varēs netraucēti valdīt

mūsu zemē.

Polu-zviedru karš šausmīgi nopostija mūsu zemi, it

sevišķi Vidzemi. Izcēlās tik briesmīgs bads, ka nomira

puse iedzīvotāju. Badam drīz sekoja mēris.

Pēdīgi zviedru ķēniņš Gustavs Ādolfs 1621.

cadā ieņēma Rīgas pilsētu un iekaroja Vidzemi līdz

Aiviekstes upei. 1629. gadā Altmarkā poļi un zviedri

noslēdza pamieru, pēc kura Vidzemi paturēja zviedri,

20
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bet Latgale arī turpmāk palika poļiem. Tā izpostītā

Latvija tika sašķelta trijās daļās. Latgalē valdija

poļi, Vidzemē — zviedri, Kurzemē — hercogs.

Latgale palika zem Polijas līdz 1772. gadam, t. i.

visumā vairāk kā 200 gadu, pēc kam nāca zem Krievi-

jas. Šajos ilgajos gados Latgale stipri atsvešinājās n<>

pārējās Latvijas, un šīs atsvešināšanās sekas mēs vel

šodien varam redzēt. Nokļūstot zem krievu varas,

Latgale tika pievienota Vitebskas guberņai, lai to vēl

vairāk atsvešinātu un ātrāk pārkrievotu. Tikai tagad,

mūsu nacionālās valdības laikā, Latgale ātri atgūst

savu latvisko seju un turību.

6. Zviedru laiki Vidzemē un Lielais ziemeļu karš.

Zviedri, ieguvuši Vidzemi, rīkojās pilnīgi citādi kā

vācieši. Viņi rūpējās par latviešu tiesiskā un saimnie-

ciskā stāvokļa uzlabošanu. Pēc ilgiem, gandrīz nepār-

trauktiem kariem (no 1558. līdz 1629. g.) zeme bija

ļoti nopostīta un cilvēki izmiruši. Zviedru valdībai

nācās atjaunot kārtīgas dzīves apstākļus.

Zviedru ķēniņiem, kuru zemē zemnieki arvienu r

bijuši brīvi, latviešu zemnieku nebrīvība un tiesiskais

stāvoklis likās pretīgi tiklab valsts likumiem, kā kristī-

gai ticībai.

Uzlabojot zemnieku stāvokli, zviedru valdnieki ce-

rēja, ka latvieši kļūs viņiem tikpat uzticami pavalst-
nieki, kādi bija zviedru zemnieki. Zviedru valdnieki

gribēja dot latviešiem brīvību, bet atdūrās pret vācu

muižnieku pretestību. Tomēr lielais zviedru ķēniņ š

Gustavs Ādolfs uzlaboja zemnieku stāvokli, ļau-

jot viņiem apmeklēt augstākās skolas, atvēlot netraucēti

nārdot savus lauksaimniecības ražojumus, ierobežojot

muižnieku varu un atļaujot zemniekiem sūdzēties p?ir

muižniekiem.
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Zviedri ieveda t. s. vaku grāmatas, kuras stingri

noteica katra zemnieka nodevas un klaušas muižnie-

kiem. Tagad muižnieki vairs nevarēja rīkoties tik

patvarīgi kā agrāk.

Vēlāk Kārļa XI valdīšanas laikā, izdarot stingru re-

viziju, vācu muižniekiem tika atņemts daudz valsts

zemju (muižu redukcija), kuras viņi ilgos juku un kara

laikos bija nelikumīgi piesavinājušies. Tā zviedru val-

dības rokās nāca ap V 6no visas Vidzemes platības,

šīs zemes tika iznomātas muižniekiem ar stingriem

nomas noteikumiem. No Vidzemes ostu muitām un

muižu nomām ienāca puse Zviedrijas valsts kases ieņē-

mumu. Tas pamudināja zviedrus vēl vairāk rūpēties

par latviešu zemnieka stāvokļa uzlabošanu.

Zviedru gādība par zemniekiem nepatika vietējiem

vācu muižniekiem. Lai tiktu vaļā no zviedriem un tā

atgūtu zaudētās privilēģijas un zemi, viņi organizēja

pret zviedriem sacelšanos. Dumpinieku priekšgalā no-

stājās vācu muižnieks Patku 1 i s.

Pateicoties Patkuļa gādībai, pret Zviedriju, kur toreiz

valdija jaunais 17 gadus vecais karalis Kārlis XII,

sastādijās bīstama savienība no Dānijas, Polijas un

Krievijas. Tomēr Kārlis XII pārsteidza dāņus un viņus

sakāva, pēc kam tāds pats liktenis ķēra krievus pie

Narvas Igaunijā. Te Kārlis XII 1700. gadā ar 8000

zviedriem sakāva 80.000 krievu. Tā sākās postošais

Ziemeļu karš (1700.—1721.).
Pēc krievu sakaušanas pie Narvas, Kārlis XII devās

uz Poliju un karoja tur vairākus gadus; sakāva ari

poļus un sodija ar nāvi saķerto Patkuli.

Tai laikākrievi iebruka Vidzemē un šausmīgi postija,

laupija un bez žēlastības kāva iedzīvotājus. Visaug-

stāko pakāpi posts Vidzemē sasniedza 1708. gadā, kad

krievi, baidīdamies, ka Kārlis XII no Polijas caur Vid-

zemi varētu nākt uz Pliskavu, izpostīja Vidzemē visu,
lai tur zviedriem nebūtu ko ēst un kur apmesties.
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Krievu nodaļas siroja pa Vidzemi, dedzināja un laupija,
bet iedzīvotājus vai nu apkāva, vai aizdzina gūstā uz

Krieviju. Plosijās bads un mēris. No iedzīvotājiem

visumā bija palicis pāri mazāk par pusi, bet daži pa-

gasti bija pilnīgi izkauti. Atlikušie slapstījās lielos

mežos.

Beidzot, 1710. gadā krievi ieņēma Rīgu un ar 1721.

gadā noslēgto Ništates miera līgumu, Vidzeme un Igau-

nija nāca zem Krievijas.
Tā izbeidzās Lielais ziemeļu karš. Vācu muižniekiem

par sniegto palīdzību (valsts nodevību) krievi atdeva

zviedru reducētās muižas un privilēģijas. Vāciešu vara

mūsu zemē atkal stipri pieauga un latvju tautai sākās

grūts un pārbaudijumu pilns laikmets, tumšākais un

smagākais visā Latvijas atkarības vēsturē.

7. Kurzemes hercogiste.

Sākoties Livonijas karam, 156 L gadā nodibinājās

Kurzemes hercogiste, kura pastāvēja līdz 1795. gadam,
t. i. vairāk kā 200 gadu, pēc kam tika pievienota Krie-

vijai. Hercogiste atradās sākumā zem Lietavas, vēlāk

zem Polijas virskundzības. Pēdējais ordeņa mestrs

Gothards Ketlers kļuva par pirmo Kurzemes

hercogu. Kaut gan Kurzeme, bija mazāk cietusi no

Livonijas kara, Gotharda Ketlera stāvoklis bija loti

grūts, jo tam nebija ne karaspēka, ne naudas, bet iz-

lutinātie muižnieki negribēja viņam paklausīt. Lai

iegūtu muižnieku labvēlību, Gothards Ketlers bija

spiests izdot tā saukto Gotharda privilēģiju, ar ko pie-

šķīra muižniekiem lielas tiesības un priekšrocības.
Visa zeme atradās bēdīgā stāvoklī. Gothards Ketlers

daudz gādāja ne tikai par saimnieciskā stāvokļa uzla-

bošanu, bet arī par skolām un baznīcām.

Gotharda Ketlera dēliem izcēlās asas sadursmes ar

nepaklausīgiem un patvarīgiem muižniekiem, šai laikā
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poļu valdība, kur muižniekiem bija visa noteikšana,

izdeva Kurzemes hercogistei jaunu satversmi, pēc kuras

hercoga varu vēl vairāk ierobežoja. Līdz ar to muiž-

nieku vara vēl vairāk pieauga un zemnieku stāvoklis

kā saimnieciskā, tā tiesiskā ziņā kļuva atkal ļaunāks.

Zemnieki atradās pilnīgi muižnieku varā.

Savus ziedu laikus Kurzemes hercogiste piedzīvoja

hercoga Jēkaba laikā (1642.—1682.). Hercogs

Jēkabs bija ļoti izglītots cilvēks, daudz ceļojis un mā-

cījies. Kļuvis par hercogu, viņš centās ārzemēs iegūtās

zināšanas izmantot zemes labā. Kurzemē tika nodibi-

nātas visdažādākās rūpniecības iestādes, un šo iestāžu

ražojumu izvadāšanai Jēkabs uzbūvēja tirdzniecības

floti. Kurzemes kuģu būvētavās tika būvēti kuģi ari

citām zemēm. Lai paplašinātu rūpniecību un tirdznie-

cību, tika iegūtas divas kolonijas — Gambija un To-

bago sala.

Kurzemes hercogiste saņēma smagu triecienu zviedru

un poļu karā, kad 1658. gadā zviedri ar viltu ieņēma

Jelgavu un sagūstīja pašu hercogu Jēkabu. Hercogs

Jēkabs, rūpēdamies par valsts saimniecisko labklājību,

nebija piegriezis nopietnu vērību spēcīga karaspēka no-

organizēšanai, jo par daudz bija paļāvies uz savu kai-

miņu draudzības apliecinājumiem un labiem solijumiem.

Nopietnā brīdī tad arī trūka viņam spēka savas valsts

aizsargāšanai. Visa zeme tika stipri nopostīta un rūp-

niecības iestādes sagrautas.

Hercogistes bruņoto spēku izveidošanos traucēja ari

muižnieki. Baidīdamies hercoga varas pieaugumu, viņi

liedza līdzekļus pienācīga karaspēka uzturēšanai un

sūdzējās par hercogu Polijas karalim, kad hercogs no-

dibināja latviešu zemnieku klaušu rotas. Dižciltīgie

negribēja dot latviešiem ieročus, jo baidijās, ka ap-

spiestie zemnieki var vērsties pret viņiem. Un tomēr,

arī toreiz latvieši bija tie, kas uz saviem pleciem iz.
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nesa visas kara grūtības. Latviešu partizāni cīņās pret

iebrucējiem izrādijās ļoti teicami karavīri, savas zemes

un valdnieka aizstāvji.

Kad pēc dažiem gadiem hercogs Jēkabs atgriezās no

gūsta, bagātās Kurzemes hercogistes vietā viņš atrada

nopostītu zemi, kuras labklājību līdz bijušam stāvoklim

viņam vairs neizdevās pacelt.

Sevišķi strauji Kurzemes hercogiste pagrima bezrū-

pīgā un izšķērdīgā hercoga Fridricha Kazimira laikā.

Sākot ar 18. gadsimteni Kurzemes hercogistē valdija

pastāvīgas jukas. Tas pa daļai izskaidrojams ar to,

ka muižnieki, ieguvuši lielu varu, neklausija hercogam.

Pastāvīgo juku dēļ daudzi sāka ilgoties pēc kārtības

nn stingras varas, kādu sagaidija no krievu valdības.

Pēc Polijas sadalīšanas, pēdējais Kurzemes hercogs

Pēteris Bīrons, zaudējis savu lēņu kungu, bija spiests

atteikties no troņa par labu Katiīnai 11, par ko saņēma

no Krievijas valdības 2 miljoni rubļu lielu atlīdzību,

pēc kam 1795. gadā Kurzeme tika pievienota Krievijai.

Hercogs Pēteris Bīrons bija izglītības draugs un nodi-

bināja Jelgavā Pētera akadēmiju. Viņa izturēšanās

pret latviešiem bija labvēlīga.

8. Krievu laiki.

Kā iepriekš minēts, Vidzemi krievi ieguva 1721., Lat-

gali 1772., bet Kurzemi 1795. gadā.
Pēc Ziemeļu kara, bada un mēra laikiem, Vidzeme

bija šausmīgi nopostīta, bet no iedzīvotājiem bija pa-

likusi tikai puse. Muižnieki par valsts nodevību un

palīdzību krieviem dabūja no tiem atpakaļ ne tikai

zviedru reducētās muižas, bet atguva arī visas agrākās
un pat vēl jaunas tiesības un privilēģijas. Zemn'eku

labā izdotie zviedru likumi pa lielākai daļai visi tika

atcelti. Zemnieki tagad nonāca pilnīgi muižnieku varā
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un tika pārvērsti gandrīz par vergiem, ar kuriem muiž-

nieki rīkojās pēc patikas, sodija smagiem miesas so-

diem, līdz pat nāves sodam ieskaitot, pirka un pārdeva.

Tā kā arī muižas bija kara laikā stipri nopostītas, tad

to atjaunošanai un paplašināšanai tika daudzkārtīgi pa-

lielinātas zemnieku nodevas un klaušas. Lai palielinātu
muižu laukus, saimniekus sāka padzīt no viņu zemes,

kuru pēc tam pievienoja muižām. Nekad zemnieki nav

bijuši tiesiski un saimnieciski tik apspiesti kā 18. gad-

simtenī. Dzenoties pēc vēl lielākiem ieņēmumiem, muiž-

nieki sāka plašos apmēros ražot degvīnu, lai tā atņemtu

zemniekiem pat pēdējo grasi, kas vēl bija palicis viņu

jau tā tukšās kabatās. Sākās žūpošana, un zemnieki

slīdēja vēl dziļāk postā. Līdzīgs liktenis piemeklēja arī

Kurzemes zemniekus, kur krievi piešķīra muižniekiem

arī jo plašas tiesības un priekšrocības.

Tā tas gāja līdz 19. gadsimteņa sākumam. Smagās

nastas, necilvēcīgā apiešanās un pazemojumi no muiž-

nieku puses noveda līdz vairākiem latviešu zemnieku

nemieriem. Tikai pēc lielās franču revolūcijas (18.

gadsimteņa beigās), kad franču tauta atguva brīvību,

arī pie mums tika pacelts jautājums par zemnieku stā-

vokļa uzlabošanu, jo bija jābaidās no vēl plašāku ne-

mieru atkārtošanās.

Tā laika dedzīgs latviešu aizstāvis bija Garlībs Mer-

ķelis, kas, brīdinot vācu muižniekus, rakstija: «Tauta

(domāta latviešu tauta) vairs nav neredzīgs suns, ko

ar sitienu var dzīt pie ķēdes. Tā ir tīģeris, kas klusās

dusmās grauž savas važas un ar ilgām gaida to acu-

mirkli, kad viņa tās varēs pārraut un savu kaunu no-

mazgāt asinīs».

Zemnieku grūtā stāvokļa uzlabošanai 1804. gadā tika

izdoti vairāki likumi. Tomēr visā visumā viss palika

pa vecam. Ar šiem likumiem nebija apmierināti nedz

zemnieki, kuri cerēja iegūt personīgo brīvību, nedz arī

muižnieki, kuriem šie likumi sagādāja nepatikšanas un
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ierobežoja rīcības brīvību. Lai tiktu vaļā no nepatīka-
miem likumiem, muižnieki izmantoja tai laikā populā-

rās personīgās un saimnieciskās brīvības idejas. Viņi

bija ar mieru piešķirt zemniekiem personīgu brīvību,

bet ar noteikumu, ka visa zemnieku zeme nāktu muiž-

nieku neierobežotā īpašumā.

Drīz pēc tam arī notika zemnieku brīvlaišana — Kur-

zemē 1818. gadā, bet Vidzemē gadu vēlāk. Ar brīv-

laišanu latviešu zemnieki kļuva gan personīgi brīvi,

bet zaudēja īpašumu tiesības un zemi, ko ieguva muiž-

nieki. Tā latviešu zemniekiem tika atņemta viņu zeme

un tie kļuva bezzemnieki.

Muižnieki, ieguvuši neierobežotas tiesības uz zemi,

tagad varēja ņemt, cik lielas klaušas un nodevas vien

vēlējās. Tā zemnieku saimnieciskais stāvoklis kļuva
vēl ļaunāks. Sekoja vairāki zemnieku nemieri un bēg-
šana uz pilsētām. Zemnieku grūto stāvokli veikli iz-

mantoja krievu mācītāji, apsolīdami zemniekiem zemi,

lai tikai pieņemot «cara tētiņa ticību». Sākās pārie-

šana pareizticībā un līdz ar to pārkrievošanās.
Tikai ap 1860. gadu latviešu zemniekiem atklājās pla-

šāka iespēja pirkšanas ceļā iegūt lauku mājas. Vācu

muižnieki, baidīdamies, ka zeme zemniekiem nebūs jādod

par velti vai arī par valdības noteiktu cenu, kā tas no-

tika krievu zemē, sāka to steidzīgi pārdot. Ar to

sākās latviešu saimnieciskā un līdz ar to arī garīgā

atdzimšana. Nodibinājās latviešu gruntnieku šķira —

lauku māju īpašnieki.

Māju iepirkšana atsvabināja latviešu zemniekus no

muižu varas. Tiekot pie saimnieciskas patstāvības, sāka

attīstīties arī viņu pašapziņa. Tā gruntniecības rašanās

veicināja tautas nacionālo atmodu.

Tikuši pie turības, latviešu zemnieki varēja dot sa-

viem bērniem labāku izglītību. Izglītotie latvieši modi-

nāja tautā gadu simteņos nomākto latviešu pašapziņu

un patriotismu. Sākās tā sauktā tautiskā kustība.
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Kaunīgos latviešus, kuri noliedza savu tautību, sāka

nievāt. Sākās asa cīņa ar vāciešiem par tiesību atgū-

šanu un vācu muižnieku lielo privilēģiju ierobežošanu.

Soli pa solim latvju tauta sāka atgūt zaudētās tiesības

un atspirgt no grūtos laikos sistām brūcēm.

Tad sākās jaunas briesmas. Krievu valdība, atcel-

dama gan dažas vācu muižnieku privilēģijas, sāka par

ierēdņiem mūsu zemē iecelt tikai krievus un rūpēties

par latviešu pārkrievošanu. Visās, pat zemākās skolās,

krievu valoda tika ievesta par mācības valodu. Patei-

coties tikai tam, ka paši krievi atradās uz daudz zemāka

kultūras līmeņa un bija neizglītotāki par latviešiem,

pārkrievošanai nebija Uelu panākumu.

Pēc tam, kad krievi bija zaudējuši karu pret japā-

ņiem, Krievijā 1905. gadā sākās plaši nemieri un izcēlās

revolūcija. Arī Latvijā uzliesmoja revolucionārā ku-

stība, kas bija vērsta galvenā kārtā pret vāciešu vēl

samērā lielām netaisnām privilēģijām Kritiskā brīdī

krievu cars deva daudzus solijumus par pilsoņu mate-

riālā un tiesiskā stāvokļa uzlabošanu, bet vēlāk, kad

viss nomierinājās, pa lielākai daļai šos solijumus ne-

pildija. Uz Latviju tika sūtītas krievu soda ekspedi-

cijas. Kazaki siroja pa mūsu zemi, dedzināja un

šāva pilsoņus. Pie šā darba sevišķi piepalīdzīgi bija

vācu muižnieki, kuriem nu radās izdevība atriebties.

9. Pasaules karš.

Pasaules karš sākās 1914. g. rudenī. Jau pašā kara

sākumā vācieši apdraudēja mūsu zemi, un krievu val-

dība pavēlēja visas mūsu lielās fabrikas evakuēt uz

Krievijas iekšieni, no kurienes vēlāk mēs gandrīz neko

atpakaļ gan vairs nesaņēmām.

Kad 1915. gadā vācieši iebruka Kurzemē un Zemgalē,

krievi no turienes ar varu dzina ārā visus iedzīvotājus.
Lielas bēgļu straumes plūda pa ceļiem. Visa iedzīve
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un manta bija jāatstāj, daudzas mājas tika nodedzi-

nātas. Tikai retam izdevās palikt mājās. Gribēdami

atstāt vāciešiem tuksnesi, kur tie nevarētu atrast nedz

pajumti, nedz pārtiku, krievi pavēlēja nopostīt sēju-

mus, aizdzina iedzīvotājus un nodedzināja mājas. Tā

gāja bojā mūsu tautas ilgus gadus krātās materiālās

vērtības.

Latviešu bēgļi 1915. g.

Latvieši, jauzdami naidu pret iebrucējiem vāciešiem

un redzēdami, ka krievi nespēs aizstāvēties pret vācu

uzbrukumiem, 1915. gadā nodibināja Latviešu strēlnieku

bataljonus, kurus vēlāk pārvērta par pulkiem.

Latviešu strēlnieki visas pasaules priekšā pierādija

lielo latviešu dzimtenes mīlestību un varonību, kā arī

gribu cīnīties par Kurzemes un Zemgales atbrīvošanu

no vācu jūga. Viņiem piekrita liela nozīme Rīgas aiz-

stāvēšanai līdz 1917. gadam. Slavenās strēlnieku cīņās
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pie Ķekavas, Nāves salas (Ikšķiles tilta apcietinājumi),

pie Ložmetēju kalna un daudzās citās vietās tika veikti

lieli varoņdarbi, kas prasija daudzu mūsu labāko dēlu

asinis un dzīvības. Diemžēl, šie. lielie upuri bija velti.

Strēlnieku cīņas rādija, ka latvieši spēj uzupurēties sa-

vas dzimtenes labā.

1917. gadā Krievijā sākās revolūcija. Krievu ar-

mija, noticēdama vācu un lielinieku aģitatoru soliju-

Ložmetēju kalns, 1917. g. Janvāra kauju vieta

miem par mūžīgā miera un brālības iespējamību, galīgi

sabruka un tapa kaujas nespējīga. To vācieši izman-

toja, ieņemot 1917. gada rudenī Rīgu un pēc tam visu

Latviju. Uz Krieviju aizgāja arī latvju strēlnieku

pulki.

Visā Latvijā nodibinājās bargā Vācijas kara pārval-

des vara. Visu pārvaldīja un noteica vācu komandanti.

Uz Vāciju aizveda gandrīz visus laulcsaimniecības ražo-
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jumus, atstājot vietējiem iedzīvotājiem tikai tik daudz,

lai tie nenomirtu badā. Plašos apmēros izcirta Latvijas

mežus.

Ar Brestas miera līgumu 1918. gada sākumā Krievi-

jas jaunā padomju valdība atteicās no Kurzemes, Vid-

zemes un visas Igaunijas, šīs zemes vācieši cerēja

pievienot Vācijai

10. Latvijas atbrīvošanas karš.

Drūmus un rūpju pilnus brīžus pārdzīvoja latvju

tauta 1918. gada vasarā. Mūsu zeme bija karā šaus-

mīgi nopostīta. No agrākiem apmēram 2Vz miljona

iedzīvotājiem bija palikuši tikai drusku vairāk kā lYz

miljona. Pārējie vai nu aizgājuši bojā, vai arī kā bēgļi
klīda pa plašo Krieviju. Tā, piemēram, citkārt bagātā

Zemgale līdzinājās tuksnesim: lauki aizauguši, mājas
tukšas.

Kurzemes un Vidzemes muižnieki piesolīja Vācijas

valdībai trešdaļu savas zemes par lētu maksu, ja šo

zemi izlietotu vācu kolonistu nometināšanai. Vācijas

valdība ar pateicību pieņēma šo priekšlikumu un iz-

strādāja plašu kolonizācijas plānu, pēc kura bija pa-

redzēts nometināt vienā pašā Dienvidlatvijā pusotra

miljona vācu kolonistu. Tad vāciešu te būtu bijis div-

reiz vairāk nekā latviešu.

Vācu kolonistiem bija paredzēts atdot visas valsts

muižas un trešdaļu privatmuižu zemes. Bez tam no

katrām latviešu saimnieku mājām bija paredzēts atdalīt

tikdaudz zemes, ka iznāktu divas jaunsaimniecības vācu

kolonistiem.

Mūsu tautai un zemei draudēja senprūšu tautas un

zemes liktenis. No šā likteņa Latviju izglāba Sabie

droto lielvalstu uzvara pār Vāciju. Sakautā Vācija

bija spiesta atteikties no saviem iekarojumiem Austrum-

eiropā, un mums radās iespēja 1918. gada 18. novembrī

pasludināt neatkarīgās Latvijas valsts nodibināšanos.



Mūsu tagadējais Valsts un ministru Prezidents Dr.

K. Ulmanis sastādija Pagaidu valdību, kuras stāvoklis

tomēr bija ļoti grūts: zeme galīgi nopostīta, līdzekļu

nekādu, bet pie Latvijas robežām jau savilkās ievēro-

jami lielinieku spēki, kuru iebrukumu Latvijā varēja

sagaidīt katru bridi.

Okupācijas iestādes un pat Vācijas jaunās republikā-

niskās valdības pārstāvis Latvijā, sociāldemokrāts Vin-

nings mums bija nelabvēlīgs, ko neapšaubāmi apliecina

viņa paša izteiciens: «Lai ari kam paliktu Krievijas

nomaļapgabali — tas būtu jāizšķir varai, — bet patstā-

vīgi tie nedrīkst tapt.» Tādi bija šie lielie brīvības,

brālības un vienlīdzības sludinātāji vācu sociāldemo-

krāti darbos. Tomēr mūsu vietējie sociāldemokrāti,

diemžēl, ar viņiem brāļojās un līdz ar to strādāja pretim

neatkarīgās Latvijas valsts nodibināšanaiun nostiprinā-

šanai. Mūsu sociāldemokrāti gāja pat vēl tālāk, uz-

sākdami slepenas draudzības sarunas ar lieliniekiem,

kas bruka iekšā Latvijā.

Saprotams, ka pie tādiem apstākļiem tikai ar lielām

grūtībām mums izdevās uzsākt dažu nelielu karaspēka
vienību formēšanu.

Blakus mūsu nacionālām vienībām ari vietējie vā-

cieši sāka formēt vienības, tā sauktos vācu zemessargus

(landesvēru), bet okupācijas vara enerģiski formēja t. s.

vācu dzelzsbrigādi. Acīmredzot vāciem, kavējot mūsu

spēku nodibināšanos, pastāvēja nodoms neatteikties no

agrākiem plāniem Latvijā un turēt to atkarībā no vācu

varas.

Tai laikā lielinieki uz Latvijas robežām bija sapulci-

nājuši ļoti ievērojamus spēkus, galvenokārt mūsu tau-

tas brāļus, un iesāka iebrukumu Latvijā divos galvenos

virzienos:

1) no Pliskavas caur Valku un Cēsīm uz Rīgu un

2) caur Daugavpili gar Daugavas labo krastu uz Rīgu.
Bez tam tai pašā laikā no Daugavpils Šauļu virzienā
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izgāja apmēram viena lielinieku divīzija ar uzdevumu

apiet Rīgā atrodošos «balto» spēkus no dienvidiem un

tā tos pilnīgi ielenkt.

Vācu okupācijas karaspēks neizrādīja lieliniekiem

nekur nekādu nopietnu pretošanos, bet visur sistemā-

tiski atkāpās. Brāļošanās un tirgošanās frontē uzplauka

Pulkvedis Kalpaks.

pilnos ziedos. Jau 17. decembrī 1918. gadā lielinieki

ienāca Valkā un te proklamēja Padomju Latvijas re-

publiku, kas gan vārda pēc skaitijās neatkarīga, bet

patiesībā būtu Padomju Savienības sastāvdaļa.

Līdz lielinieku pienākšanai pie Rīgas mums bija iz-

devies saformēt tikai nedaudzas rotas: Virsnieku

rotu, kuru komandēja mūsu Virspavēlnieks brīvības

cīņās un tagadējais kara ministrs ģenerālis, toreiz kap-
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teinis, Balodis, Cēsu rotu, kas bija saformējusies Cē-

sīs, Studentu rotu, kas sastāvēja no latviešu

studentu korporāciju locekļiem, un Jelgavas zemessargu

rotu, kas vēlāk tika pārformēta par Atsevišķo jāti.ieku

nodaļu. No Virsnieku, Cēsu un Studentu rotām ēlāk

izveidojās mūsu armijas pirmie 3 pulki — Liepājas,

Ventspils un Jelgavas, bet no Atsevišķās jātnieku no-

daļas — Jātnieku pulks. Bez šīm rotām bija vēl dažas

citas nelielas vienības. Visas šīs vienības sastādijās no

brīvprātīgiem, bija ļoti nepilnīgi apbruņotas un apgādā-

tas. Visa kā trūka. Netrūka tikai ticības jaunai Lat-

vijai, netrūka gribas uzvarēt vai mirt.

Saprotams, ka ar tik niecīgiem spēkiem nevarēja stā-

ties pretim lielinieku divīzijām un aizkavēt Rīgas ie-

ņemšanu. Vācu valdības pārstāvis Vinnings, pretēji
saviem agrākiem solījumiem un Sabiedroto lielvalstu

gribai, paziņoja, ka arī vācu karaspēks Rīgu neaiz-

stāvēs.

Pagaidu valdība 2. janvārī izbrauca no Rīgas uz

Jelgavu un tālāk uz Liepāju. Tās aizsardzībai sekoja

Studentu rota.

Latviešu vienībām bija dots uzdevums — uzturēt

Rīgā kārtību, pasargāt iedzīvotājus no laupīšanām un

segt pārējo, t. i. vācu daļu atiešanu uz Jelgavu. Tās

šo uzdevumu godam veica un tikai 3. janvārī no

rīta pārgāja pār Daugavas tiltiem un atgāja uz Jelgavu.
Pēc tam no ziemeļiem Rīgā ienāca sarkano pulki.

Jelgavā no Rīgas atgājušās mūsu vienības tika apvie-
notas pulkveža Kalpaka vadībā, un tā izvei-

dojās mūsu armijas kodols — Kalpaka bataljons.

Kalpaka bataljons gribēja vēl noturēties pozicijās pie
Olaines, bet, lai netiktu apiets, bija spiests atiet uz

lecavas upi. Kad lielinieki, atspieduši vācu spēkus, tu-

vojās Jelgavai no lecavas puses un draudēja Kalpaka
bataljonu apiet no dienvidiem, bataljons bija spiests



atstāt ari lecavas pozīcijas un caur Jelgavu doties uz

Dobeli, kuru sasniedza 8. janvārī.

Grūta bija šī atkāpšanās. Karavīri vāji apgādāti un

apbruņoti, bet lielinieku pārspēks tos varēja ik brīdi

viegli ielenkt.

Tiešām, naktī no 15. uz 16. janvāri, kad bataljons

atradās naktsmītnē Lielaucē, tam negaidot lielā pār-

spēkā uzbruka lielinieki, bet tika ar zaudējumiem at-

sisti. Tā bija mūsu nacionālās armijas pirmā kauja.

Latvijas stāvoklis 1919. gada sākumā.

Te pirmo reizi tika lietas asinis par Latvijas neatkarību,

un tā no mums prasija 4 kritušos un 8 ievainotos. Dziļā

cienībā lai pieminam pirmos varoņu nāvē kritušos: ltn.

Pēteri Dambīti, virsltn. Fridrichu Liepu, k. ier. Vili Cī-

ruli un serž. Jāni Burmeistaru.

Zem ienaidnieka pārspēka spiediena atkāpšanās tur-

pinājās, un mūsu spēki nonāca līdz Ventas upei, kur

apstājās un noturējās. Pa labi no Kalpaka bataljona,

abpus Liepājas-Jelgavas dzelzceļam, Priekules rajonā,

nostājās jaunformējamā vācu Dzelzsdivizija, bet pa

kreisi no bataljona — vācu zemessargi (landesvērs).
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Stāvot uz Ventas krastiem, mūsu spēki sāka pieaugt:

nāca jauni brīvprātīgie, tika saņemti ieroči, drēbes un

pārtika. Mūsu Pagaidu valdība rosīgi strādāja Liepājā

un gādāja par karaspēka apgādi un aizmugures noorga-

nizēšanu.

Beidzot mēs kļuvām tik stipri, ka paši varējām pāriet
uzbrukumā un 29. janvārī 1920. g. ieņemt

Skrundu. Mūsu Virsnieku rotu par kaujā izrādīto

varonību kara ministrs pārdēvēja par 1. Latvijas neat-

karības rotu. Šī diena ir mūsu armijas uzbrukuma un

Latvijas atbrīvošanas sākums. No šejienes mēs gājām

uz austrumiem, līdz sasniedzām mūsu robežu pie Zil-

upes.

3. martā uzbrukums tika turpināts. Mūsu spēki pār-

gāja Ventas upi un devās uz priekšu. Tomēr 6. martā

mūs piemeklēja smags trieciens. Kaujā pie Airītēm uz

Skrundas-Saldus lielceļa tika smagi ievainots pulkvedi;
Kalpaks, krita un" tika ievainoti vairāki virsnieki un ka-

reivji.

Ir veca patiesība, ka vīrus un īstus draugus var pazīt

tikai grūtos brīžos. Cik stiprs gribas spēks, tēvijas

mīlestība un pienākuma apziņa bija pulkvedim Kalpa-
kam, to spilgti liecina viņa pēdējie mirkļi. Smagi ie-

vainots un ciezdams milzīgas sāpes, viņš saņem pēdējos
spēkus un gaida ierodamies pie sevis Neatkarības rotas

komandieri Balodi, lai nodotu tam bataljona komandē-

šanu: «Balodi, palieciet manā vietā». lestājās agonija,

un mūsu pirmais pavēlnieks drīz mira. Viņš paliku uz -
ticīgs savam pienākumam līdz nāvei.

Uzbrukums sekmīgi turpinājās. Mūsu spēki nemitīgi

pieauga, un no bataljona jau izveidojās brigāde — Ba-

loža brigāde, kura smagi sakāva lieliniekus sīvā

meža kaujā pie Bateriem un marta beigās sasniedza

Lielupi, ieņemot Sloku un Kalnciemu. Jelgavu tai pašā
laikā ieņēma landesvērs.
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Pēc Lielupes līnijas sasniegšanas vajadzēja turpinā-

ties uzbrukumam Rīgai, bet politisku apstākļu dēļ tas

nenotika. Proti, 16. aprilī vācieši Liepājā bij negaidot

uzbrukuši mūsu jaunformējamiem spēkiem un gāzuši
mūsu Pagaidu valdību, kuru vācieši necieta tās latvisko

centienu un nacionālās politikas dēļ. Nodibinājās jauna

valdība ar mācītāju Andrievu Niedru priekšgalā. Tā

Pulkveža Kalpaka nāve.

«Balodi, palieciet manā vietā» — tā bija mūsu pirmā

pavēlnieka pēdējā pavēle.

bija tikai ārēji latviska valdība, bet pēc būtības pilnīgi

atkarīga no vāciešiem. Tādēļ arī ne mūsu nacionālā

armija, ne mūsu tautas vairākums Niedras valdību

neatzina.

Pēdīgi sengaidītais uzbrukums Rīgai sākās. Tas no-

tika 2 galvenos virzienos: pa Jelgavas-Rīgas šoseju
gāja >zelzsdivīzija, bet pa Kalnciema-Rīgas ceļu Ba-
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loža brigāde un landesvērs. Baloža brigāde, pēc kaujas

pie Piņķiem, 23. maijā agri no rīta, iedzīvotāju jūsmīgi

apsveikta, ienāca Rīgā. Pēc Baloža brigādes ienākša-

nas Rīgā mūsu spēki ātri pieauga un daļa no tiem

izgāja no Rīgas austrumu virzienā, lai atbrīvotu no

lieliniekiem arī Latgali.

Tai laikā, kad Kalpaka bataljons cīnijās pie Ventas,

arī Ziemeļlatvijā tika formēti mūsu spēki — Ziemeļ-

latvijas brigāde. Kā pirmais tika saformēts tagadējais
4. Valmieras kājnieku pulks un pēc tam 5. Cēsu kāj-

nieku pulks, kuru komandēja mūsu tagadējais armijas

komandieris ģenerālis Berķis. Darbojoties ko-

pīgi ar igauņiem, mūsu spēkiem ziemeļos bija izdevies

atbrīvot visu Ziemeļvidzemi. Cēsu pulks 1. jūnijā

ienāca Cēsīs, lai pēc dažām dienām dotos tālāk uz Lat-

gales fronti. Tomēr šo iziešanu izjauca landesvēra

negaidītā ierašanās Cēsīs.

Lieta tā, ka vācu spēki pēc Rīgas atbrīvošanas negāja
vis austrumu virzienā, lai atbrīvotu Latgali, bet turpi-

nāja virzīties uz ziemeļiem, sakot, ka vispirms no lie-

liniekiem esot jāatbrīvo Vidzeme, kura, kā jau mums

zināms, bija atbrīvota. Vācu nolūki bija skaidri saska-

tāmi. Pēc mūsu pagaidu valdības gāšanas, vācieši

tagad gribēja pakļaut sev arī Vidzemi, lai pēc tam ie-

bruktu Igaunijā un gāztu arī tur nacionālo valdību.

Tad visa vara Baltijā būtu vācu rokās un varētu lat-

viešiem un igauņiem diktēt savu gribu.

Ari igauņi nojauta viņiem draudošās briesmas un

viņu virspavēlnieks ģenerālis Laidoners sūtija

mums palīgā savus spēkus. Izšķirīgās kaujas sākās

20. jūnijā pie Cēsīm un 22. jūnijā mūsu un igauņu
apvienotie spēki guva spīdošu uzvaru. Mūsu spēkus
šai lielajā kaujā komandēja tagadējais armijas koman-

dieris ģenerālis Berķis, bet igauņu spēku ko-

mandēšana un vispārējā kaujas vadība atradās igauņu
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ģenerāļa Pedera un tagadējā armijas staba

priekšnieka ģenerāļa Rēka ziņā.

lenaidniekam bija ievērojams spēku pārsvars: 8000

durkļu, 600 zobenu, 66 lielgabali un 500 ložmetēju un

patšauteņu pret mūsu un igauņu apmēram 7000 dur-

kļiem, 140 zobeniem, 32 lielgabaliem, 250 ložmetējiem

un patšautenēm.

Neskatoties uz to, ka vāciešiem 21. jūnijā pie Cēsīm

izdevās pārraut mūsu fronti un viņi sāka jau virzīties

uz Valmieru, mums izdevās 22. jūnijā viņu galvenos

spēkus, kas bija izlauzušies Valmieras virzienā, ielenkt

no 3 pusēm. Vācu spēku stāvoklis vairs nebija glāb-

jams un viņu iepriekšējās dienas iebrukums šīs dienas

pievakarē pārvērtās smagā sakaušanā un visas kaujas

zaudēšanā.

Kopā ar saviem sabiedrotiem igauņiem mēs bijām

guvuši lielu uzvaru. Mēs varam droši teikt, ka Cēsu

kaujā latvieši kāvās par Igaunijas un

igauņi par Latvijas neatkarību, šās ko-

pējās lietas labā nestie upuri mūs vieno nesaraujamām
saitēm.

Pēc Cēsu kaujas tika uzsākta ienaidnieka vajāšana

Rīgas virzienā. Uz Sabiedroto lielvalstu vēlēšanos

Strazdmuižā 3. jūlijā noslēdza ar vāciem pamieru, pēc

kura valsts vācieši atstāja Rīgu un atgāja uz Jelgavu,

apsolīdamies arī to visdrīzākā laikā atstāt. Vācu ze-

messargus (landesvēru), t. i. vietējos vāciešus, ieskai-

tija Latvijas armijā un vēlāk nosūtija uz Latgales
fronti.

Vietējie vācieši, galvenā kārtā dižciltīgie muižnieki,

organizēdami mūsu valdības gāšanu Liepājā un uzbruk-

dami mūsu spēkiem pie Cēsīm, atklāti parādija, ka viņi
nedomā vis par mūsu valsts —Latvijas — drošību un

labklājību, bet tikai par savām personīgām interesēm.

Drīz pēc tam, kad vācieši atstāja Rīgu, te no Liepājas
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ar kuģi ieradās mūsu likumīgā Pagaidu valdība, kuru

iedzīvotāji jūsmīgi apsveica.

Valdībai bija jāveic daudz grūta darba. Tai paša laikā

notika mūsu bruņoto spēku pārorganizēšana. Par virs-

pavēlnieku tika iecelts ģenerālis Simansons. No Baloža

brigādes, kas atradās Latgales frontē; saformēja Kur-

zemes divīziju. No Ziemeļlatvijas brigādes izveidojās

Vidzemes divīzija, bet Rīgā sāka formēt trešo, t. i. Lat-

gales divīziju. Ceturtā — Zemgales divīzija tika sa-

formēta tikai 1920. gada pavasarī.

Neskatoties uz pamiera noteikumiem, valsts vācieši

no Jelgavas, Zemgales un Kurzemes labprātīgi aiziet

nedomāja. Ģenerālis Golcs neklausīja Sabiedroto liel-

valstu misiju pavēlēm. Vācieši nepārtraukti pievilka

jaunus spēkus un pieveda kaujas līdzekļus. Beidzot ģe-

nerālis Golcs bija gan personīgi piespiests aizbraukt,

tomēr visi vācu spēki palika te un pārgāja jaunnodibi-

nātās, tā sauktās «krievu rietumarmijas» rīcībā, kuru

organizēja un komandēja Bermonts-Avalovs. Arī tā bija

tikai izkārtne, jo īstie rīkotāji tomēr palika vācieši.

Bez tam Bermonts no krievu gūstekņiem, kuri tika at-

svabināti no vācu gūstekņu nometnēm, Jelgavā safor-

mēja jaunas krievu daļas. Visas pazīmes rādija, ka

sagaidāms Bermonta vācu-krievu armijas uzbrukums

mums.

Tiešām 8. oktobrī sākās Bermonta armijas uzbru-

kums Rīgai. Cīņas sākumā Bermontam pie Rīgas bija

milzīgs spēku pārsvars: apmēram 45.000 cilvēku ar 100

lielgabaliem un 120 lidmašīnām pret mūsu, apmēram

12.000 cilvēkiem un 9 lielgabaliem, kas stāvēja Rīgas

frontē. Vēlāk gan mums pienāca palīgspēki, bet ap-

bruņojuma un skaitliskā ziņā mēs vienmēr bijām vājāki

par ienaidnieku.

Pateicoties tādam spēku samēram, mūsu armija pēc

vairāku dienu sīvām kaujām bija spiesta atiet no Dau-
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gavas kreisā krasta uz labo. Mūsu stāvoklis kļuva ļoti

kritisks: no dienvidiem mums uzbruka Bermonta ar-

Ģeneralis Balodis

Armijas virspavēlnieks atbrīvošanas karā

mija, bet austrumos — Latgalē vēl stāvēja lielinieki

Apmēram Vs no mūsu zemes atradās ienaidnieka rokās

Šai kritiskā brīdi par armijas virs-
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pavēlnieku tika iecelts ģenerālis Ba-

lodis, kurš no Latgales frontes ieradās Rīgā un uz-

ņēmās armijas vadību. Tika veikts milzīgs darbs:

pievilkti jauni spēki un saformētas jaunas vienības.

Viss tika sagatavots izšķirošai kaujai.

Kad mūsu spēki bija pietiekoši papildināti un apbru-

ņoti, mēs jau paši varējām pāriet uzbrukumā. Latgales

divīzijas daļas ģenerāļa Berķ a vadībā, Sabiedroto

lielvalstu flotes spēcīgas artilērijas pabalstītas, pārcēlās

pār Daugavu un ieņēma Bolderāju, kur nostiprinājās.
Ar 3. novembri te sākās izšķirošais uzbrukums, līdz

beidzot naktī no 10. uz 11. novembri, apejot ienaidnieku

no rietumiem, mums izdevās atbrīvot Pārdaugavu.

Kad 11. novembra rītā Rīgas iedzīvotāji saņēma ziņu

par Pārdaugavas atbrīvošanu, gaviles bija neaprakstā-

mas. Mūsu uzvaru vēstīja visu baznīcu zvani. Šo dienu

mēs svinam katru gadu, kā mūsu varoņu — Lāčplēša

kara ordeņa kavalieru un kara invalidu svētku dienu.

Pēc Pārdaugavas ieņemšanas uzbrukumu turpināja,

ar uzdevumu atbrīvot arī Jelgavu.
Pa labi, apņemot Jelgavu no ziemeļrietumiem un rie-

tumiem, uzbruka Latgales divīzija ģenerāļa.Berķa

vadībā, bet gar Jelgavas šoseju un pa kreisi no šosejas
— Vidzemes divīzija ģenerāļa Peniķa vadībā.

Virzienā no Jaunjelgavas uz Bausku uzbruka Kurzemes

divīzijas vienības. Tā ienaidnieka spēki Jelgavas rajonā
tika apņemti no R., Z. un D-A. Jelgavas krišanu varēja

sagaidīt katru acumirkli.

Lai glābtu vācu-krievu armiju, tās vadību uzņēmās
vācu ģenerālis Eberhardts, kas 17. novembrī ieradās

no Vācijas Jelgavā. Viņš bija noteikts un apdāvināts

kara vadonis. Sapratis draudošās briesmas, viņš pavē-

lēja savākt visas brīvās rezerves un izdarīt īsus, bet

stiprus pretuzbrukumus, lai tā kavētu mūsu virzīšanos

uz priekšu un ietekmētu mūsu armijas vadību, kurai

tika piedāvāts pamiers, bet kas, ņemot vērā piedzīvo-
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jumus ar Strazdumuižas pamieru, tomēr netika pie-

ņemts.

21. novembrī mūsu spēki no R. iebruka Jelgavā un to

atbrīvoja. Līdz decembra sākumam mums izdevās at-

brīvot visu Zemgali un Kurzemi, pēc kam Latgales

divīzija tika nekavējoties pārvesta uz Rīgu, nosūtīšanai

uz Latgales fronti, bet Vidzemes divīzija, lai nodrošinā-

tos no jauniem varbūtējiem vācu uzbrukumiem, palika

vēl kādu laiku pie Lietavas robežām.

Latvijas kritiskais stāvoklis 1919. gada rudenī, kad par Armijas

virspavēlnieku nāca ģenerālis Balodis, kas sekmīgi veica grūto

uzdevumu un atbrīvoja no ienaidniekiem mūsu dzimto zemi.

Latgales atbrīvošanu bija nolemts sākt nekavējoties,

lai līdz pavasara atkusnim to varētu pabeigt. Lielā

steigā visas brīvās karaspēka daļas tika savestas kārtībā

un nosūtītas uz Latgales fronti.

Tai laikā mūsu spēki Latgales frontē atradās uz līni-

jas, sākot no ziemeļiem: Liepna, Stampaki, Lubānas

ezers, Pilskalna muiža, pie Daugavas (dienvidos no

Līvāniem) un Daugavas kreisais krasts līdz Kazimiriški
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(Z. A. no Ilūkstes). Tālāk gar to pašu Daugavas kra-

stu stāvēja Lietavas karaspēks, bet sākot ar Daugavpili

līdz Polockai — Polijas karaspēks.

Latgales atbrīvošanas operācijai mēs ieguvām vērtīgu

sabiedroto — Poliju, kuras toreizējais vadonis, tagad

jau veļu valstī aizgājušais maršals Pilsudskis,

mums bija labvēlīgs.

Daugavmala pēc Pārdaugavas atbrīvošanas 1919. gada 11. XI. Uz-

ņēmumā redzami ienaidnieka artilerijas nopostītie nami.

Mūsu un Polijas armijas vadība vienojās par kopīgu

operacijavs plānu, pēc kura mūsu armijas galvenie trie-

cieni bija jāizdara ar abiem spārniem, pirmais Daugav-

pils, bet otrais Jaunlatgales virzienā. Pēc šo svarīgo

ceļu mezglu ieņemšanas turpināt uzbrukumu un izvir-

zīties līdz mūsu austrumu robežai

Kad visi priekšdarbi bija veikti, mūsu armijas virs-

pavēlnieks ģenerālis Balodis izdeva savu operativo

pavēli, kurā bija teikts: «Pavēlu pāriet uzbrukumā pret

lieliniekiem, lai atsvabinātu no viņiem Latgali.» Tālāk



46

sekoja sīki uzdevumi atsevišķām karaspēka daļām. Ar

to sākās Latgales atbrīvošana.

Pirmo triecienu izdarija mūsu un poļu karaspēka

grupa, sastāvoša no apmēram vienas mūsu un vienas

poļu kājnieku divīzijas. Te kopējo vadību uzņēmās

tagadējais poļu tautas vadonis maršals Ridz-

Smigl i j s. Jau pirmā uzbrukuma dienā, t. i. 3. jan-

Jelgavas atbrīvošana 21. XI 1919. g.

vari, tika ieņemta Daugavpils, un uzbrukums sekmīgi

turpinājās.

Visus pārējos mūsu spēkus Latgales frontē koman-

dēja ģenerālis Berķis, kas, pēc savu spēku sa-

koncentrēšanas, pavēlēja 9. janvāri iesākt uzbrukumu.

Jau pirmās dienās mēs guvāmlielas sekmes un atbrīvo-

jām Viļaku, Viļānus, Varakļānus un Kārsavu. Pie sva-

rīgā Jaunlatgales ceļu mezgla ienaidnieks sīvi pretojās,
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un to mums izdevās ieņemt tikai pēc vairāku dienu

kaujām.

Ģenerālis Berķis,

Latgales divīzijas komandieris atbrīvošanas karā.

Ap 19. janvāri mūsu daļas jau tuvojās Rēzeknei no

3 pusēm, pēc kam 21. janvārī ari Rēzeknes pilsēta un

svarīgais ceļu mezgls krita mūsu rokās.



48

Līdz februāra sākumam mēs sasniedzām mūsu au

strumu robežu, kur, lai iegūto noturētu, sākām nocieti

nāties.

Jau apriļa mēnesī sākās miera sarunas ar Padomju

Savienību. Miers tika noslēgts 1920. gada 11. augustā

Rīgā. Tai pašā laikā ratificēja arī miera līgumu ar
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Vāciju. Mūsu lielie kaimiņi atzina mūsu neatkarību un

tiesības uz mūsu dzimto zemi. Ar to beidzās Latvijas

atbrīvošanas karš.

11. Parlamentārisma laikmets.

Pēc miera noslēgšanas mūsu mērķis bija sasniegts —

Latvija tapa neatkarīga un brīva valsts.

Tomēr arī vēl turpmāk bija jāpārvar lielas grūtības,

veicot lielu un smagu darbu — mūsu izpostītās zemes

atjaunošanu.

Mūsu karavīri un tauta domāja, ka ar neatkarības

un patstāvības atgūšanu nu ir viss sasniegts un tagad

varēs mierīgi nodoties izpostītās dzimtenes atjaunošanas

darbam, 'liesām, no sākuma likās, ka viss iet samērā

iabi un pareizi.

Tika veikts ievērojams darbs — izvesta agrārā re-

forma, atvesti no Krievijas bēgļi un uzsākta izpostītās

saimnieciskās dzīves atjaunošana. Svarīgākais no šiem

uarbiem bija agrārā reiornia, uz kā pamata nodibināts

pāri par luu.uub jaunsaimniecību, bet Kopā ar piegrie-

zumiem, rūpniecības un amatniecības gabanem, zeme

piešĶirta apm. ZUU.uUU personām.

Lietišķi un taisnīgi izvesta agrārreforma ir mūsu

valsts saimnieciskā uzplaukuma pamatakmens. aaja

sakarībā jāaizrāda, ka ārvalstu presē lidz pat pēdējam

laikam nemitējas nepamatoti uzorukumi un pārmetumi

Latvijas valdioai un latvju tautai par šo sveugo un

taisnīgo darbu. JSav nekāds nosiepums, ka šo nepelnīto

pārmetumu un apmelojumu autori ir uz aizemem aiz-

uegusie musu vaists neiauveļi — tie paši, kas rīkoja

Luepajas puču, kas uzbruka latvju karaspēkam pie

Cēsīm un kas tik dedzīgi atoaistija bermontiesu uzbru-

kumu mūsu galvas pilsētai, liet šie apmelojumi nevar
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satricināt mūsu taisnības apziņu. Mēs tikai esam at-

guvuši mums kādreiz nolaupīto zemi — to zemi, kas

piederējusi mūsu tevu tēviem no senseniem laikiem.

Tika pieņemta ari Latvijas valsts satversme. Latvju

tauta paļāvās, ka tautas izvelētie pārstāvji — deputāti

sekmīgi veiks valsts uzbūves darbu, liet šīs cerības ne-

piepildījās. Daudzās politiskās partijas, skaita ap 3U,

sāka strīdēties un rauties ap valsts mautu, atstauamas

vispārības intereses pilnīgi novārtā. Veiklie pioiesio-

naiie politikāņi ātri aptvēra sev labvēlīgo stāvokli un

izmantoja tautas uzticību saviem personīgiem veika-

liem. Dažādi veikli demagogi, lai tiktu laoi atalgotas

deputātu vietās, solīja saviem vēlētajiem visu, pat

neiespējamo. Un kadeļ gan nē, jo Viņi taču neviena

priekša nebij atbildīgi un nerīkojas jau ar savu, bet gan

valsts mantu. i\o valsts līdzekļiem maksāja lielas algas

komunistu un sociāldemokrātu deputātiem, kuri gan

atklāti, gan slepeni grāva Latvijaspatstāvību, Sociālde-

mokrāti jau liilb. gadapie Latvijas valsts proklamēšanas

skaidri bija pateikuši, ka Latvija viņiem vajadzīga tikai

pagaidām, ta esot tikai posms ceļā uz sarkano paradīzi.

Un patiešām, savā turpmākā darbībā sociāldemokrātu

vadoņi pieradīja, ka viņiem nerūp ne latvju tautas, ne

valsts, pat ne savas partijas mazo biedru labklājība.

Viņi rūpējās tikai par sevi un saviem tuviniekiem: no-

teica sev augstas algas, iesēdās daudzos amatos un

ņirgājās par tautas lētticību. Izmantodami strīdus

starp dažādam politiskam partijām, mušu minoritatu

deputāti — žīdi, vācieši un citi tirgojās ar savām balsīm

saeimā. Tie izkaulēja sevim visādas privilēģijas un

naudas līdzekļus saviem veikaliem un biednoam. Ne-

vienam nebija jānes atbildība par valstij un sabiedrībai

nodarītiem zaudējumiem, jo pa lielākai daļai visu valsts

un pašvaldību iestāžu priekšgalā tika nostādītas neat-

bildīgas kolēģijas. Kad Latvijas brīvības cimtāji-

karavin atgriezās no kara lauka un tika demobilizēti,



51

viņi redzēja, ka visas labākās darba vietas jau aizņem-

tas. Kamēr viņi bija karojuši, vietās bija iesēdušies

dažādu politisku partiju krustdēli — aizmugures va-

roņi, pat bijušie sarkanarmieši, kas ar ieročiem rokā

bija uzbrukuši Latvijas valstij, kā arī tādi apšaubāmi

latvieši, kas liktenīgā stundā pameta savu dzimteni un

aizbrauca, lai iestātos dažādās, mums nelabvēlīgās krie-

vu Judeniča, Deņīkina un citās lielās nedalāmās Krie-

vijas atjaunotāju armijās. Tā brīvības cīņu dalībnieki

tika visur nostumti pie malas. Valdīja ne darba darī-

tāji, bet mutes bajāri.

12. Latvijas atdzimšana.

Jo dienas, jo bezkaunīgāk sāka rīkoties dažādās poli-

tiskās partijas un to izbīdītie profesionālie politiskie

akrobati-deputāti, kuri bija sev gan paredzējuši lielas

tiesības un privilēģijas un vēl lielākas algas, bet nebija

paredzējuši nekādu atbildības pienākumu. Tie nerūpē-

jās par valsts stiprināšanu un tautas labklājību, bet

savu savtīgo mērķu sasniegšanai rīdija vienu iedzīvotāju

daļu pret otru, kūdija uz varas darbiem un sēja naidu

un šķelšanos mūsu tautā. Vispārējais tautas nemiers

pieņēmās. Mēs ātriem soļiem tuvojāmies pilnīgam sa-

brukumam
— Latvija bija nonākusi līdz bez-

dibenam.

Bet tad ausa rīts. Naktī no 15. uz 16. maiju 1934.

gadā latvju tautas vadību atkal uzņēmās mūsu pārbau-
dītie atbrīvošanas cīņu vadoņi — tagadējais Valsts un

ministru Prezidents Dr. Kārlis Ulmanis un mūsu Virs-

pavēlnieks atbrīvošanas cīņās, tagadējais kara ministrs

ģenerālis Balodis. Tā notika Latvijas otrreizēja

atbrīvošana, šoreiz no pašu zemē ieviesušamies mūsu

tautas ienaidniekiem.
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Ar 15. maija pārvērtībām mēs esam iesoļojuši jaunā

laikmetā, kas veltīts lielam, cēlam darbam — latviskās

Latvijas celšanai.

Mēs gribam Latviju vienotu, nacionālu

un spēcīgu — tādu, kur tiesības dod

tikai tiem, kas atzīst un pilda arī

savus pienākumus un pirmā kārtā pienāku-

mus pret valsti.

Lielu darbu īsā laikā ir veikusi nacionālā valdība,

ievadīdama mūsu valsts dzīvi jaunā gultnē. Saimnie-

ciskais uzplaukums ir acīm redzams. Izgaisušas ir arī

agrākās nesaskaņas. Valsts organisms ir notīrīts no

liekiem sārņiem. Valdība rūpīgi gādā par visiem

iedzīvotājiem, bet jo sevišķi par brīvības cīņu dalībnie-

kiem un invalidiem. Latvju tauta noteiktiem soļiem
iet pretī labākai un gaišākai nākotnei.

Daudz ir padarīts, bet daudz vēl darāms, šajā darbā

aicināti visi iedzīvotāji — katrs pēc saviem spēkiem un

iespējām. Šā darba sekmīguma priekšnoteikums ir

tautas vienotība. Tikai ciešā vienībā ir iespējams veikt

lielus, paliekamus darbus.

Nekad neaizmirsīsim, ka tikai mūsu nevienprātības

dēļ mums nācies ilgus gadus smakt zem svešām varām,

ciest dažādas pārestības un pazemojumus. Nekad arī

neticēsim skaistajai pasaciņai par mūžīgā miera iespē-

jamību. Tas, kas gļēvi padodas, tiek nogalināts un

aplaupīts. Arī tagad ir ļaudis, kas tīko pēc mūsu ze-

mes, kas agri vai vēlu, ja tikai mēs nebūsim nomodā,

izstieps savas rokas pēc tās.

Mūsu pienākums tādēļ ir stāvēt sargu vietā un būt

nomodā par mūsu mīļās dzimtenes patstāvību un neat-

karību.

Tā zeme Ir mušu. To nedos vairs svešiem

Ne zemgals, ne latgals, ne sēlis, ne kūrs.
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Latvijas ģeogrāfija

Latvija ir nacionāla valsts, jo vairāk

kā 8/
4 no visiem pavalstniekiem ir lat-

vieši. No sveštautiešiem visvairāk krie-

vu un žīdu. Pārējo sveštautiešu ļoti

maz. Piemēram, vāciešu apm. 3%, bet

poļu ap 2,5%.

Latvieši Krievi Žīdi Vācieši Poļi Pārējie
75,5% 11,97% 4,79% 3,19% 2,51% 2,04%

Robežas.

Latvijas robežu garums 1895 kilometri, no kurām

jūras robežas ir 494 km. Robeža ar Igauniju — 375,

ar Krieviju — 351, ar Poliju — 105 un Lietavu — 570.

Platība,

Latvija ir 65.791,4 kv. kilometru liela (ieskaitot 897,6

km ar lielākiem iekšzemes ūdeņiem apklāto zemi). Viens

no otra attālākie punkti ir Liepāja un Zilupes stacija

Latgalē; gaisa līnijā attālums starp šiem punktiem —

442 km.

Rietumeiropā mazākas par Latviju vēl ir 13 patstāvī-

gas valstis, starp tām Lietava, Igaunija, Dānija, Šveice,

Holande un Beļģija.
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Kalni.

Latvijas augstākie kalni ir: Gaiziņa kalns 314 m,

Nesaules kalns — 287 m, Bākuža kalns — 280 m, Dē-

liņa kalns — 275 m, Klēts kalns — 274 m, Spiru kalns

— 266 m, Elku kalns pie Ežiem — 263 m, Slapjuma

kalns — 250 m, Debesskalns (Latgalē pie Rāznas ezera)

— 230 m, Ķirmes kalns — 200 m, Krievaišu kalns pie

pļmbūtes — 190 m, Tabora kalns — 159 m, Sudrabkalns

— 140 m, Grebļa kalns — 137 m, Zilais kalns — 129 m,

Cēsu kalns — 124, Milzu kalns — 112 m, Misiņa kalns

— 106 m, Ormaņkalns pie Saukas, Ceplīšu kalns. Kan-

garu kalni v. c.

Lielākie ezeri.

Rāznas — 57,2 kv. km, Engures — 46,2 kv. km,

Liepājas — 40,3 kv. km, Burtnieku — 40 kv. km, Us-

mas — 39,7 kv. km, Zīvera — 28,9 kv. km, Babītes —

22,4 kv. km, Ķīšezers — 18,7 kv. km, Rušonas — 16,6

kv. km, Alūksnes — 15 kv. km, Pāpes — 14 kv. km,

Ežu — 10,3 kv. km, Juglas, Kaņiera, Alauksts, Inesis,

Durbes, Višķu, Lobes, Baltezers, Saukas, Auces, Zebras,

Veiņamu, Cirmas, Nirzas, Ežezers, Puzes, Cieceres v. c.

Mūsu lielākā — Lubānas ez, platība agrāk bija 88,3

kv. km. Sakarā ar regulēšanas darbu izvešanu, ezera

platība ir samazinājusies; to būs iespējams precizi no-

teikt tikai pēc dažiem gadiem.

Upes

Daugava — Latvijas robežās 367 km gara (pavisam
1003 km), Gauja — 439,5 km, Venta — 341,6 km, Liel-

upe — 119,6 km, Abava — 131 km, Aiviekste — 128,4

km, Salaca
— 81 km, Ogre — 200,6 km, Roja, Stende,

Bārta, Rauna, Amata, Brasla, Melnupe, Pededze, Misa,

Mēmele, Mūsa, Tirza, Liedē, Kūja, lecava, Jugla, Rē-
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zekne, Malta, Ilūkste, Viesīte. Zahra, Suseia, Svēte.

Bērze, Ance. Ciecere, Tnba, Vārtaia, Sventaja, A£e.

Svētupe, Vitrupe, Rūja. Seda, Briedē v. c

Klimats.

Vidēiā temperatūra — Rīgrā janvārī —4.4C,

jūlifā 4-18C e-adā 4-6.1 C.; Malnavā 4-5,6 C, Rūiienā

1-5.2 C, Lienāiā +7.1 C. Dienu, kuras temperatūra

noslīd zem nullps sradā: Lienāiā 102. Rīgā 130. Kārsavā

165. Visaugstākā, temperatūra atzīmēta Rīe*ā 1858. g-

-21. jūlijā 4-38.2°C. ēnā un zemākā — 37,0° Kārsavā.

Vidēiais nokri š" ņ v daudzums Latviiā pārsniedz

600 mm gadā: Rīgā. — 626, Rūjienā — 784, Malnavā —

596. Liepājā 677.

ledzīvotāji.

Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā

biia 1.Q50 502 iedzīvotāji; no tiem 912.051 vīr. un

1.038.451 siev. Uz laukiem dzīvo 1.275.220; pilsētās

— 675.282. — Pēc tautības: 1.472.612 latvieši,

206.499 lielkrievi, 93.479 žīdi, 62.144 vāci, 48.949 poļi,

26.867 baltkrievi, 22.913 leiši, 7.014 igauņi, pārējie un

nezināmie 10.025.

Administratīvais sadalījums.

Latvija sadalīta 5 apgabalos ar sek. platību kv. kilo-

metros: Rīga — 210,7, Vidzeme — 23,070.1, Kurzeme

— 13.209,7, Zemgale — 13.621,3 un Latgale — 15.679,6.

Valsts galvas pilsēta ir Rīga, kas arī veido Rīgas ap-

gabalu. —

Pārējie četri apgabali savukārt sadaļas apriņķos un

apriņķi pagastos.

Pavisam Latvijā ir 19 apriņķi, kuros (bez Rīg-3«) le-

tilpst 59 pilsētas un 517 pagastu,
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Kara disciplina un likumi.

I. Izvilkumi no Kara discipl. regl.

Kas ir kara disciplina?

Kara disciplina ir armijā pastāvošās, uz kara liku-

miem, reglamentiem, priekšnieku pavēlēm un rīkojumiem

dibinātās kārtības pilnīga un neatlaidīga ievērošana.

Tā ir tas spēks, kas dod armijai iespēju vienotā dar-

bībā sekmīgi izpildīt savu vadoņu gribu Latvijas Repub.

likās aizsardzības labā. (1.)

Kādus pienākumus uzliek kara disciplina?

Kara disciplina uzliek par pienākumu pareizi un bez

pretrunas izpildīt priekšnieku pavēles, stingri ievērot

militārās pieklājības noteikumus
— izturoties ar cieņu

pret priekšniekiem un vecākiem, kā dienestā, tā arī ār-

pus tā, un apzinīgi izpildīt dienesta pienākumus. (1.

un 5.).

Kas atbild par izpildītās pavēles sekām?

Par izpildītās pavēles sekām atbild vienīgi pavēles

devējs, izņemot gadijumus, kad pavēles izpildītājs
skaidri apzinās, ka ar pavēles izpildīšanu viņš izdara

noziedzīgu nodarijumu, kādā gadijuraā atbildību nes arī

pavēles izpildītājs. (2.)

Kādi ir kareivja pienākumi sacelšanās, atklātas nepa-

klausības un sabiedriskā miera traucēšanas gadijumos?
Pabalstīt priekšnieka rīcību pie to novēršanas, pielie-

tojot vajadzības gadijumā spēku un ieročus. (3.)
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Apbalvojumi karavīriem.

Lai veicinātu centibu, labu uzvešanos un pamudinātu uz sacen-

sību, paredzēti sekojoSi apbalvojumi:
1) pateicība un uzslava mutes vārdiem, ar rakstu, ierindas priekša

un pavēlē;

2) apbalvojuma atvaļinājums;

3) apbalvojumi ar dažādām nozīmēm, balvām;

4) iecēlums augstākā amatā;

5) paaugstinājums nākošā dienesta pakāpē;

6) apbalvošana ar ordeņiem, goda zīmēm un medaļām;

7) apliecība par centību un teicamu uzvešanos armijā. (7.)

Kādu sodu sauc par disciplinārsodu?
Par disciplinārsodu sauc tādu sodu, kuru var uzlikt

priekšnieks ar savu varu bez tiesas sprieduma. (13.)

Kādi pārkāpumi sodāmi disciplinārā kārtā?

Tie militārā dienesta pārkāpumi, kā arī sabiedriskās

kārtības un pieklājības traucējumi, kuri nav paredzēti

Kara sodu likumā. (14.)

Kam tiesība uzlikt disciplinārsodus?

Uzlikt disciplinārsodus ir tiesība vienīgi vainīgo ka-

ravīru tiešiem priekšniekiem, un atsevišķos gadijumos

arī garnizonu priekšniekiem, nometņu priekšniekiem

un komandantiem. (51, 44.)

Kādus disciplinārsodus var uzlikt kareivjiem un diž-

kareivjiem?

Kareivjiem un dižkareivjiem var uzlikt sekojošus

disciplinārsodus: 1) rājienu, 2) norīkojumu uz darbiem

vai dienestā ārpus kārtas līdz 3 reizēm, 3) aizliegumu
atstāt norādīto vienības novietojuma rajonu (kuģi)

līdz 15 dienām, 4) arestu līdz 15 dienām, 5) stingru

arestu līdz 15 dienām.

Bez tam dižkareivjus var sodīt ar dienesta pakāpes

atņemšanu.

Piezīme. Flotē nedrīkst norīkot ārpus kārtas uz

vakti. (19.)
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Kas tiek darīts, ja kareivis vecākā vai priekšnieka klāt-

bfitnē pārkāpj kara dienesta kārtību nn disciplina?

Ja kareivis vecākā vai priekšnieka klātbūtnē pārkāpj

vispārējo kara dienesta kārtību un disciplinu, vai neie-

vēro pieklājību publiskā vietā vai klubā, tad vecākā vai

priekšnieka pienākums atgādināt kareivim pienākumu

šinī ziņā. Ja kareivis atgādinājumu neievēro, tad priekš,

nieks var vinu arestēt, bet vecākam jāsper soļi nekār-

tību pārtraukšanai, ziņoiot par to padotības kārtībā.

(48. un lekš. dien. regl. 39.)

Tie, kuri neievēro atgādinājumu vai

nepaklausa pavēlei doties arestā, at-

bild kā par padotības pārkāpšanu un

sodāmi pēc Kara sodu likumiem. (49.)

Kādos gadiiumos disciplinārsoda bargums palielinās?
Disciplinārsoda bargums palielinās: ja vainīgais

līdzīgu pārkāpumu atkārto, ja pārkānums izdarīts iz-

pildot dienesta pienākumus, ja pārkāpums savienots

ar militārās pieklājības neievērošanu vai ja pārkāpums

bijis par iemeslu kādām nekārtībām, ja tas sevišķi

nepieciešams disciplinas uzturēšanai. (57.)

Disciplinārsodu Izpildīšana.

Uzliktais disciplinārsods, ja nav sevišķu šķēršļu, izpildāms hez

kavēšanas. (67.)

Sūdzība par uzlikto disciplinārsodu neaptur tā izpildīšanu.

rtaiidle sodn veidi attiecībā uz kareivi lem pastāv;

1) NorīkoJ ims uz darbiem ārpus kārtas Jāizpilda no dienesta

brīva laikā. (70.)

2) Aizliegums atstāt norādīto vienības novietojuma rajonu (kugl)

pastāv lekš tam. ka sodītais nedrīkst atstāt šo rajonu (kugl)

citādi, kā tikai dienesta darīšanās. (71.)

3) Arests pastāv lekš tam. ka katru sodīto tur atsevišķā aresta

telpā savas vienības dežuranta vai sardzes uzraudzīto:

gultas piederumu lietošana atļauta; no dienesta pienā-

kumu izpildīšanas nav atsvabināti. (73.!>

4) Stingrs arests pastāv iekš tam, ka sodītos tur virssardznē;

no gultas piederamiem gultas segas lietošana atļauta; uz satin-
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niecisklem darbiem virssardznes vajadzībām viņus var norī-

kot; ar stingru arestu sodītie dienesta pienākumus neizpilda.

(74.)

l auka arests.

Kara apstākļos, manevros un gājienos, kā ari citos gadījumos,

kad telpas aresta Izciešanai nevar ierādīt, kareivjiem un dlžka-

relvjlem aresta un stingru arestu, uz rotas komandiera rīkojumu, var

atvietot ar lauka arestu. (8.)

Tos, kuriem arests vai stingrs arests atvietots ar lauka arestu,

no dienesta brīvā laikā nostāda ar Šauteni (karablnu) pie kājas

sardžu tērpā par katru dienu aresta — uz 1 stundu un par katru

dienu stingra aresta — uz 2 stundām bez pārtraukuma.

Nostādītie ar šauteni pie kājas stāv mierā. (79.)

Disciplinārsoda nosacīta atlaišana.

Priekšniekam, sākot no rotas komandiera un augstāk, ir tiesība,

acmot vērā vainīgā karavīra agrāko labo uzvešanos un dienesta

izpildīšanu, nosacīti atlikt vica un zemāko priekšnieku uzlikto

disciplinārsodu izpildīšanu. Ja sodītais karavīrs 3 mēnešu laikā

neizdara tādu pašu vai bargāk sodāmu pārkāpumu, uzliktais sols

viņam atlaižams pavisam. (80.)

Par ko karavīram ir tiesība iesniegt dienesta sūdzību?

Katram karavīram ir tiesība iesniegt sūdzību (92.):

1. par noteiktās apgādes nesaņemšanu;
2. par dienestā iegūto tiesību neievērošanu;

3. par priekšniecības nelikumīgu vai netaisnu rīcību

attiecībā uz viņu.
Nedrīkst sūdzēties par uzliktā disciplinārsoda bar-

gumu. (96.)

Kā iesniedzamas sūdzības?

Sūdzības var iesniegt:
1. ar rakstu,
2. mutes vārdiem.

Rakstveida sūdzība iesniedzējam jāparaksta, pretējā

gadījumā tā netiek skatīta cauri. (93. un 94.)

Kam sūdzības iesniedzamas?

1) Sūdzības iesniedzamas apsūdzamā tuvākam tie-

šam priekšniekam un tikai savā lietā, izņemot
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inspekcijas skates un sūdzibu aptaujas, kad at-

ļauts iesniegt sūdzības augstākiem priekšnie-

kiem, apejot apsūdzamā tuvāko tiešo priekšnieku.

2) Sūdzības par kareivjiem un instruktoriem var

iesniegt tieši rotas komandierim.

3) Ja sūdzības iesniedzējs nezina, kā vainas dēļ

viņš cietis, sūdzība jāiesniedz padotības kārtībā.

(93.)

Kas ir aizliegts pie sūdzību iesniegšanas?

1. Ir aizliegts sūdzēties citu vietā vai vairākiem kopā.

(95.)

2. Ir aizliegts sapulcēties sūdzību apspriešanai. (95.)

3. Ir aizliegts iesniegt sūdzību atrodoties dienesta

norīkojumā vai ierindā, izņemot inspekcijas skates

un sūdzību aptaujas. (96.)
4. Sūdzību aptaujās un inspekcijas skatēs nav pie-

laižamas sūdzības ne ar rakstu, ne mutes vārdiem

par personām, kuras augstākas par aptaujas vai

skates izdarītāju, bet ārpus skates — mutiskas

sūdzības par pulka komandieri un augstākiem

priekšniekiem. (97.)

Cik ātrā laikā sūdzība iesniedzama un kad jāsaņem at.

bilde?

Sūdzību par priekšniecības rīcību var iesniegt 6 mē-

nešu laikā, skaitot no dienas, kad šī rīcība notikusi.

(102.)

Visvēlākais 3 nedēļu laikā jāsaņem atbilde par sūdzī-

bas izšķiršanu. (98.)

Kam un kad var iesniegt pārsūdzību.

Karavīri, kuri 3 nedēļu laikā no sūdzības iesniegšanas

dienas nav saņēmuši atbildi par sūdzības izšķiršanu, var

sūdzēties par to nākošam augstākam priekšniekam (98.)
vai arī, ja sūdzētājs nav apmierināts ar sūdzības iz-

šķiršanu, viņš var iesniegt pārsūdzību sūdzības izšķīrēja
tuvākam tiešam priekšniekam.
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Kas draud kareivim, ja sūdzība iesniegta pārkāpjot

noteikto kārtību vai pieklājību, vai izrādītos par apzi-

nāti nepatiesu?

Šādos gadijumos sūdzētājs, pamatojoties uz Kara

sodu likumu, tiek sodīts disciplinārā kārtā, vai nodots

Kara tiesai un, raugoties pēc nodarijuma svarīguma,

sodāms ar kara cietumu vai pārmācības namu. (104.)

Kas darāms, ja karavīrs ar savu nodarījumu, par kuru

nav uzliekams sods tiesas ceļā, būtu cēlis valstij zau-

dējumus?

Tādos gadijumos priekšnieks nekavējoties noskaidro

zaudējumu lielumu, — lai no vainīgā kareivja to pie-
dzītu. (108.)

II. Izvilkumi no Kara sodu likuma.

lerodoties noteiktā laikā sapulcēšanās vietā nosūtī-

šanai uz karaspēka daļu, katrs pilsonis reizē ar to

skaitās par iestājušos kara dienestā. No šā momenta

viņš ir karavīrs, padots visiem kara likumiem un par

pastrādātiem noziedzīgiem nodarijumiem tiesājams

kara tiesās. (K. s. 1. 6. p. 1. pk.)

Kara tiesas ir: 1) pulka tiesas, 2) karalauka tiesas,

3) Armijas tiesa un 4) Armijas virstiesa.

Nāk priekšā gadijumi, kad, izdarot kādu militāru

noziedzīgu nodarījumu, vainīgais karavīrs, nebūdams

pazīstams ar Kara sodu likumu, nav visumā apzinājies

sava nodarijuma svarīgumu un viņam draudošo sodu.

Lai tamlīdzīgas lietas nenotiktu, apskatīsim svarīgākos
Kara sodu likuma pantus, kas jāzina katram kareivim.

Par Kara sodu likumā paredzētiem noziedzīgiem no-

darijumiem kareivjiem un instruktoriem uzliekamie

sodi ir šādi: 1) nāves sods (caur pakāršanu vai no-

šaušanu), 2) spaidu darbi (no 4 gadiem līdz 15 ga-
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diem vai uz visu mūzu), 3) pārmācības nams (no 1

gada līdz 4 gadiem), 4) kara cietums (no 1 mēn. līdz

1 g. 6 mēn.), 5) disciplinārsodi (K. s. L 3).

Militārās cieņas pārkāpšana.

Militārās cieņas pārkāpšanas veidus Kara sodu li-

kums, atkarībā no tā smaguma, sadala trijās grupās

sekojoši (K. s. 1. 51.—58.):

1) pienācīgas cieņas neizrādīšana priekšniekam

(virsniekam) vai nepieklājīga izturēšanās pret to.

(K. s. 1. 51.)

Vainīgais, ja disciplinārsods izrādītos par ne-

piemērotu, sodāms ar ieslodzījumu kara cietumā

līdz 4 mēnešiem.

2) priekšnieka (virsnieka) apvainošana vārdiem,

rakstiski, presē, vai ar nepieklājīgu darbību.

(K. s. 1. 52.)

Vainīgais sodāms ar kara cietumu uz laiku ne

mazāku par 2 mēnešiem, bet, ja noziedzīgs noda-

rījums izdarīts priekšniekam dienesta pienāku-

mus izpildot, ar kara cietumu uz laiku ne mazāku

par 1 gadu.

3) iesišana priekšniekam (virsniekam), ieroča pacel-

šana pret to, vai vispār uzstāšanās pret to ar

vardarbību, vai citādu augstākā mērā izaicinošu

rīcību. (K. s. 1. 53.).

Vainīgais sodāms ar spaidu darbiem līdz 8 ga-

diem, bet ja noziedzīgs nodarījums izdarīts

priekšniekam dienesta pienākumus izpildot, kā

arī gadijumos, kad vardarbības sekas bijušas

smags vai ļoti smags miesas bojājums, vai

priekšnieka nonāvēšana, kaut arī bez slepkavības

nolūka, vainīgais sodāms: 1) miera laikā — ar

spaidu darbiem uz laiku ne mazāku par 8 gadiem;

2) kara laikā — ar nāves sodu, vai ar spaidu

darbiem uz visu mūžu.
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Ja šādi še augstāk punktos 1.—3. minētie no-

ziedzīgie nodarījumi no kareivja pastrādāti pret

priekšnieku instruktoru vai kareivi, kuram viņš

noziedzīga nodarijuma izdarīšanas laikā bijis pa-

dots, jeb vecāko, minētie sodi tiek nedaudz sa-

mazināti. (K. s. 1. 56. un 57.)

Sodi par padotības pārkāpšanu.

Paklausība ir militārās disciplīnas stūrakmena. Karu

laikā no tās atkarājas uzvara.

Kara sodu likumos paredzēti šādi padotības pārkāp-

šanas veidi (K. a. L 59.-68.):

1) Pavēles vai vispārēja rīkojuma neizpildīšana aiz

neuzmanības, vai to izpildīšana aiz neuzmanības

nepareizi vai nelaikā (K. s. 1. 59.). Vainīgie

sodāmi ar kara cietumu līdz 2 mēnešiem. Vieglā-

kos gadijumos ar disciplinārsodu.

2) Priekšniecības vispārēja rīkojuma tīša neizpildī-
šana (K. s. 1. 60. p.). Vainīgie sodāmi: 1) miera

laikā ar kara cietumu līdz 4 mēnešiem; 2) kara

laikā ar spaidu darbiem vai pārmācības namu.

Sevišķi svarīgos gadijumos sods palielināms.

3) Priekšniecības pavēles tīša neizpildīšana (K. s. 1.

61.). Vainīgie sodāmi: 1) miera laikā ar kara

cietumu uz laiku ne mazāku par 3 mēnešiem;

2) kara laikā ar spaidu darbiem vai pārmācības

namu.

4) Pretošanās priekšnieka pavēles vai rīkojuma iz-

pildīšanai bez ieroča, vai cita daikta (K. s. 1. 62.).

Vainīgie, skatoties pēc vainas svarīguma, sodāmi:

1) miera laikā — ar spaidu darbiem līdz 6 ga-

diem, pārmācības namu vai kara cietumu; 2) kara

laikā — ar spaidu darbiem uz laiku ne mazāku

par 8 gadiem; 3) ienaidnieka priekšā — ar nāves

sodu, vai ar spaidu darbiem uz visu mūžu.
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5) Pretošanās priekšnieka pavēles vai rīkojuma izpil-

dīšanai, lietojot ieroci vai citu daiktu, vai kaut

arī bez tiem, bet uzstājoties divām vai vairāk

personām kopīgi (K. s. 1. 63.). Vainīgie sodāmi:

1) miera laikā — ar spaidu darbiem līdz 8 ga-

diem; 2) kara laikā — ar nāves sodu vai spaidu

darbiem uz laiku ne mazāku par 8 gadiem;

3) ienaidnieka priekšā — ar nāves sodu.

6) Atklāta sacelšanās ar nolūku pretoties priekšnie-

cībai vai pārkāpt dienesta pienākumu, ja tajā

piedalijušās ne mazāk par 8 personām (K. s. t.

66.). Vainīgie sodāmi: 1) miera laikā — ar spaidu
darbiem uz visu mūžu; 2) kara laikā — ar nāves

sodu.

Sodi par izvairīšanos no dienesta (K. s. 1. 83., 84.).

Kas izvairījies, kaut arī uz laiku, no kara dienesta

ar nolūku pavisam atsvabināties no tā, vai no dienesta

aktivā armijā, vai no piedalīšanās, kaut arī uz laiku,

kara darbībā, ja šāda izvairīšanās izdarīta izlietojot
viltus līdzekļus vai bojājot savu veselību, sodāms:

1) miera laikā — ar pārmācības namu;

2) kara laikā
— ar nāves sodu vai spaidu darbiem.

Sodi par dezertēšanu, patvaļīgu prombūtni un neieraša-

nos laikā dienestā (K. s. L 87.—96.).

Par dezertēšanu sauc savas karaspēka daļas vai die

nesta vietas patvaļīgu atstāšanu ar nolūku izvairīties

pavisam no: 1) kara dienesta, vai 2) no dienesta aktivā

armijā, vai 3) no piedalīšanās, kaut arī uz laiku, kara

darbībā.

Ja šādu nolūku nav, tad savas karaspēka daļas vai

dienesta vietas patvaļīga atstāšana uzskatama par pat-

vaļīgu prombūtni (K. s. L 87.).

Par dezertēšanu miera laikā vainīgie sodāmi ar pār-

mācības namu (K. s. L. 92.).
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Par dezertēšanu kara laikā vainīgie sodāmi ar nāves

sodu vai spaidu darbiem (K. s. 1. 93.).

Par dezertēšanu vai mēģinājumu dezertēt pie ienaid-

nieka vainīgie sodāmi ar nāves sodu (K. s. i. 95.).

Par patvaļīgu prombūtni miera laikā ne ilgāku par

6 dienām, kara laikā ne ilgāku par 3 dienām, kara

darbības rajonā ne ilgāku par 24 stundām, vainīgie so-

dāmi ar disciplinārsodu, bet sevišķos vainu palielino-

šos apstākļos ar kara cietumu līdz 4 mēnešiem (K. s.

1. 89.).

Par ilgāku patvaļīgu prombūtni vainīgais sodāms:

1) miera laikā: a) pirmo reizi —ar kara

cietumu līdz 4 mēnešiem; b) otro reizi —ar kara

cietumu līdz 1 gadam; c) trešo reizi
— ar

kara

cietumu uz laiku ne mazāku par 1 gadu.

2) kara laikā: a) pirmo reizi — ar kara cie-

tumu uz laiku no 2—4 mēnešiem; b) otro reizi

— ar kara cietumu uz laiku ne mazāku par 3 mēne-

šiem; c) trešo reizi — ar pārmācības namu uz

laiku ne mazāku par 3 gadiem (K. s. 1. 90.).

Par neierašanos laikā pie uzņemšanas dienestā, pār-

vietošanas, izrakstīšanas no slimnīcas, atvaļinājuma v.

t 1. gadijumos, vainīgais sodāms kā par dezertēšanu

vai patvaļīgu prombūtni, atkarībā no nolūka, ar kādu

neierašanās notikusi (K. s. 1. 88.).

Sodi par patvaļīgu sardzes vai posteņa atstāšanu (K.

s. 1. 97.—107.).

Sardzes vai vakts priekšnieks, kā arī sargs, vakt-

nieks vai arestēto pavadonis, kas patvaļīgi atstājis savu

posteni, sodāms ar kara cietumu uz laiku ne mazāku

par 3 mēnešiem, bet pārējie sardzes vai vakts karavīri

par sardzes vai vakts atstāšanu sodāmi ar kara cie-

tumu uz laiku no 2—4 mēnešiem (K. s. 1. 100.).

Sardzes priekšnieks, sargs vai arestēto pavadonis,

kas patvaļīgi atstājis savu posteni pie apcietinātiem,
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naudas glabātuves vai ieroču, šaujamo materiālu vai

spridzināmo vielu noliktavām, vai posteni, kam sevišķi

svarīga nozīme valstij vai armijai, sodāms: miera laikā

— ar pārmācības namu, bet, ja postenis apzināti at-

stāts bez jebkādas uzraudzības — ar spaidu darbiem

līdz 6 gadiem; kara laikā — ar nāves sodu vai spaidu

darbiem uz laiku ne mazāku par 8 gadiem.

Pārējie tādas sardzes karavīri par patvaļīgu sardzes

atstāšanu sodāmi: miera laikā — ar pārmācības namu

līdz 3 gadiem; kara laikā — ar spaidu darbiem līdz

U gadiem (K. s. 1. 101.).

Sodi par sardzes vai sarga apvainošanu vai vardarbību

pret tiem (K. s. 1. 69.—75.).

Par sardzes vai sarga aizskāršanu ar vārdiem, ne-

pieklājīgu darbību, sitienu vai citādu vardarbību, vai

mēģinājumu to darīt, vainīgais sodāms ar kara cietumu

līdz 1 gadam (K. s. 1. 69., 70.).

Kas uzbrucis sargam vai sardzei, kā arī, kas izdarī-

jis sardzei bruņotu pretošanos, sodāms: 1) miera laikā

—ar spaidu darbiem līdz 6 gadiem; 2) kara laikā —

ar nāves sodu vai spaidu darbiem uz laiku ne mazāku

par 8 gadiem; 3) ienaidnieka priekšā — ar nāves sodu

(K. s. L 73.).

Kas nogalinājis sargu sodāms: 1) miera laikā —ar

spaidu darbiem uz laiku ne mazāku par 12 gadiem;

2) kara laikā — ar nāves sodu (K. s. 1. 74.) .

Sodi par valsts mantas, ieroču un citu uzbrukuma Vai

aizsardzības līdzekļu pretlikumīgu atsavināšanu vai

bojāšanu (K. s. 1. 110.—111.).

Kareivis, kas piesavinājies, pametis, bojājis vai iz*

nīcinājis valstij piederošus ietērpa vai uzkabes priekš-

metus, vai gultas piederumus, sodāms: ar kara cietumu

līdz 4 mēnešiem. Mēģinājums sodāms (K. s. 1. 110.).
Kas piesavinājies, pametis, bojājis vai iznīcinājis

valstij piederošus ieročus, municiju, pārtikas vielas vai
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citus karaspēka apgādes priekšmetus un uzbrukuma

vai aizsardzības līdzekļus, sodāms: ar pārmācības

namu, bet mazsvarīgos gadijumos ar kara cietumu līdz

4 mēnešiem. Ja šāda nodarijuma dēļ radies valstij

svarīgs zaudējums, vainīgais sodāms: ar spaidu dar-

biem līdz 8 gadiem. Kara laikā, ja šāda nodarijuma

dēļ cēlies svarīgs kaitējums kara darbībā, vainīgais

sodāms: ar nāves sodu vai spaidu darbiem uz laiku

ne mazāku par 8 gadiem (K. s. 1. 111.).

Sodi par sevišķiem noziedzīgiem nodarijumiem kara

laikā (K. s. 1. 147.—167.).

Kas pabalstijis vai sekmējis ienaidnieka kara darbību

pret Latviju sodāms: ar nāves sodu (K. s. 1. 147.).

Kas kara darbības rajonā kūdijis vai citādi musinājis

ar vārdiem, priekšzīmi vai darbiem uz padošanos, bēg-

šanu vai citādu izvairīšanos no pretošanās ienaidnie-

kam, kaut arī kūdīšana vai musināšana bijusi bez pa-

nākuma, sodāms: ar nāves sodu (K. s. 1. 151.).

Kas padevies gūstā vai nolicis ieročus ienaidnieka

priekšā, neizpildot savu uzdevumu cīnīties saskaņā ar

dienesta pienākumu svinīgo solijumu, sodāms ar nāves

sodu (K. s. 1. 154.).

Kas tīši publicējis, izpaudis vai izplatijis plānu, zī-

mējumu, dokumentu vai kopiju, vai vispār ziņas, kurām

Latvijas ārējās drošības vai kara darbības sekmju labā

vajadzējis glabāties slepenībā, sodāms: ar nāves sodu,

vai ar spaidu darbiem (K. s. 1. 165.).

Kas pret ienaidnieku aizstāvamās vietās vai ienaid-

nieka priekšā iznīcinājis vai bojājis karaspēka uzbru-

kuma, vai aizsardzības līdzekļus, vai apgādes priekš-

metu krājumus, vai kara laikā iznīcinājis vai bojājis

telegrāfu, ūdens vadu, dzelzceļu, tiltu, aizdambējumu,

pārceltuvi vai citu satiksmes līdzekli, sodāms ar nāves

sodu (K. s. 1. 166.).



III.

Garnizona dienests.

Izvilkumi no garnizona regl.

1. Garnizona priekšnieks un komandants.

Apdzīvotā vietā (pilsētā, miestā vai ciematā) novietoto karaspēku

sauc par šis vietas (pilsētas v. t. t.) garnizonu. (1,)

Par garnizona priekšnieku iecel vienu no vecākiem karaspēka

piiekšniekiem. (2.)

Garnizona priekšnieks raugās, lai garnizonā atrodošies karavīri

ieturētu kara disciplinu un kārtību. (4.)

Garnizonos, kur novietotas vairākas karaspēka daļas, var iecelt

komandantus.

Komandants raugās:

a) lai garnizonā atrodošies karavīri ieturētu kara disciplinu un

kārtību (t. i. kareivjiem jābūt modriem, brašiem no izskata,

jāsveicina kas pienākas, nav jāpiedzeras, nav jāiejaucas ķildās,

drflzmās, kautiņos v. t. t.);

b) lai visi garnizonā atrodošies karavīri ievērotu noteikto apģērba

iormu;

c) lai savlaicīgi reģistrētu karavirus, kas ieradušies garnizonā

dienesta darīšanās vai atvaļinājumā, un lai tie nepaliktu tur

ilgāk par atļauto laiku un nedzīvotu bez dokumentiem;

d) lai novietotu caurejošas komandas un atsevišķus karavīrus. (9.)

Pilsētās, kur komandanti nav iecelti, viņu pienākumus izpilda

garnizona priekšnieks. (7.)

2. Sardžu dienesta vispārīgie noteikumi.

Sardžu dienestu izpilda sardzes un apsardzes; sardžu dienesta

uzdevumus var uzdot ari vienību dežurantiem vai citiem dienesta

norīkojuma karavīriem vai attiecīgām amatpersonām. (19.)

Par sardzi sauc apbruņotu karavīru sakopojumu (komandu), kuru

norīko:

aj valsts mantu apsargāšanai,

b) arestēto personu apsargāšanai,
c) sabiedriskas kārtības uzturēšanai un t. 1. gadījumos,

d) goda parādīšanai. (21.)
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Atkarībā no sardzes lieluma un svarīguma izšķir:

1. virsnieku, 2. instruktoru, un 3. dižkarelvju sardzes.

Par virsnieku sardzi sauc tādu sardzi, kurā par priekšnieku ir

virsnieks.

Par Instruktoru sardzi sauc tādu sardzi, kurā par priekšnieku ir

instruktors. (Izņēmuma gadījumā par priekšnieku instruktoru sardzē

var norīkot ari dlžkarelvl.)

Par dižkarelvju sardzi sauc tādu sardzi, kurā par priekšnieku ir

dižkarelvis un kura izliek tikai vienu sargu. (Izņēmuma gadijumā

par priekšnieku dižkareivja sardzē var norīkot ari kareivi.) (23.)

Telpas, kur sardzes novietojas, sauc par sardznēm.

Sardzni, pie kuras ierīkotas telpas arestētiem, sauc par vlrs-

sardznl. (22.)

Sava uzdevuma izpildīšanai sardze izliek sargus un,

vajadzības gadijumā, izsūta patru]as. (21.)

Par sargu sauc katru ar šaujamo ieroci apbruņotu karavīru,

kas no sardzes sastāva nostādīts uz posteņa ar noteiktu apsardzības

uzdevumu. (24.)

Par posteni sauc visu to, ko sargam uzdod apsargāt. (25.)

Posteņi ir diennakts — tādi, kurus apsargā visu diennakti — un

nakts posteņi — tādi, kurus apsargā tikai nakti.

Sargu izvadāšanai uz posteņiem virsnieku un instruktoru sardzēs

norīko vienu vai vairākus sargmaiņus. (26.)

Dižkareivju sardzēs sargmaiņus nekad nenorīko. (23.)

Sargmaiņus, Ja to ir vairāk, nosauc pēc kārtas: pirmais, otrais,

trešais v. t. t.

Par sargmaiņiem noriko dižkareivjus vai labākos kareivjus. (26.)

Sardzes instruktoru, ja vajadzīgs, noriko tikai virsnieku sardzi.

(26.)

Ziņnesi norīko, parasti, tikai virsnieku sardzēs. Šis ziņnesis ir

ari taurētājs un viņu sauc par zlņnesi-taurētāju. (26.)

Arestēto pavadīšanai virssardzes robežās, ja vajadzīgs, norīko

pavadoņus. (26.)

Lai uzraudzītu, vai sardzes un apsardzes kārtīgi izpilda savus

pienākumus, garnizonā uz katru diennakti noriko sardžu pārraugu

no bataljonu vai rotu komandieriem, un viņam par palīgu var norīkot

vienu rotas vai vada komandieri, kuru sauc par sardžu pārrauga

oallgu. (31.)
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Kam padotas garnizona pastāvīgas sardzes un apsar-

dzes?

Garnizona pastāvīgās sardzes un apsardzes padotas:

1) garnizona priekšniekam,

2) komandantam un

3) sardžu pārraugam. (32.j)

Kam padotas karaspēka daļu iekšējās sardzes un apsar-

dzes?

Karaspēka daļu iekšējās sardzes un apsardzes pa-

dotas: daļas komandierim — kā garnizona priekšnie-

kam un daļas dežurvirsniekam — kā sardžu pārrau-

gam.

Daļas dežurvirsnieka palīgs izpilda sardžu pārrauga

palīga pienākumus.

Ja iekšējās sardzes jāizliek no daļas atsevišķi novie-

totai vienībai (piemēram, atsevišķi stāvošs bataljons vai

rota), tad šīs vienības sardzes un apsardzes padotas:

1) daļas komandierim — kā garnizona priekšniekam:

2) atsevišķi novietotās vienības priekšniekam — kā

komandantam un

3) tam virsniekam, ko atsevišķi novietotās vienības

priekšnieks sardžu pārraudzībai nozīmējis, — kā

sardžu pārraugam.
Garnizona priekšniekam, komandantam un garnizona

sardžu pārraugam iekšējās sardzes un apsardzes nav

padotas. (50.)

Sardžu apbruņojums.

Karaspēks stājas sardžu dienestā, skatoties pēc tam, pie kādas

daļas tas pieder, ar Šautenēm, kaTarīTniem. revolveriem vai pistolēm.

Vajadzības gadijumā, uz garnizona priekšnieka rīkojumu, sardzes

bez tam vēl var apbruņot ar rokas granātām, patšautenēm un lož-

metējiem.

Sardžu dienestu Izpildot, leročiem jābūt pilnīgā kārtībā. (35.)

Patšautenes un ložmetējus parasti ur posteņiem neliek, bet tie

atrodas sardznē sardzes priekšnieka rīcībā: bet tos var likt arī uz

posteņiem. (35 )
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Katram kareivim Jābūt apgādātam: apbruņotam ar Šauteni vai kn-

rnhTnu — ar 30 kaulas patronām, bet apbruņotam ar revolveri vai

pistoli — ar pilnu skaitu patronu trīsrelzēļal ptelādēšanal. Patrona?

novietojamas patronu somas vai revolvera (pistoles) maksts sevišķā

nodaļā. (35.)

Ja sardzi apbruņo ar! ar rokas granātām, tad pie katra sardzes

kareivja Jābūt 2 rokas granātām. (35.)

Vai uz posteņiem sargu šaujamiem ieročiem jābilt pie-

lādētiem?

Sarjru Šautenēm, karabīniem, revolveriem un pistolēm

uz posteņiem jābūt pastāvīgi pielādētiem, bet patšaute-

nēm un ložmetējiem, ja tie izlikti uz posteņiem — pus-

pielādētiem. (36.)

Parole.

Parole ir vārds (kādas pilsētas vai miesta nosaukums).
— kas

iātur slepenībā tiem. kas izpilda sardžu dienestu un kam tas pa-

teikts. (46.)

Piemēri: Rīga. Sigulda. Pļaviņas v. t. t.

Parole vajadzīga, tai:

1) sardzes priekšnieks, sardžu pārraugs un tā palīgs varētu pār-

liecināties, ka persona, kas leradusies ar pavēli. Ir attiecīgas

priekšniecības pilnvarota;

?) apliecinātu, ka maiņai plenākusē sardze tiešām šīm nolūkam

norīkota. (46.)

Piemērs. Pie dižkarelvju sardzes priekšnieka lerodas kāds

dižkarelvls ar trim kareivjiem un saka, ka vlnš atsūtīts no-

mainīt sardzi, bet paroli nezina: šādā gadijumā vecais sar-

dzes priekšnieks ma'ņn neizdarīs.

3. Sardžu izvade.

Tekš kam pastāv sardžu izrāde?

Sardžu izvade pastāv sardžu dienestā norīkoto ka-

ravīru pienākumu zināšanu, viņu ap-

bruņojuma, apģērba un uzkabes pār-

baudīšanā un pāriešanā sardžu die-

nesta priekSnieku padotībā. (64.)
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Kas jādara karavīram, līdz ko dabu zināt, ka viņam

jāiet sardzē?

Karavīram, līdz ko viņš dabū zināt, ka tam jāiet sar-

dzē, jāatkārto pēc reglamenta vai pēc karavīra rokas

grāmatas sarga vispārīgie un sevišķie pienākumi uz tā

posteņa, uz kura viņš norīkots.

IzleSana uz Izvadi.

Pusstundu pirms iziešanas uz izvades vietu sardzēm Jābūt pil-

nīgi sagatavotām kazarmās. Sai laikā sardžu priekšniekiem Jāpār-

ņem sardzes savā pārziņā un jāpārbauda pienākumu zināšana, ap-

bruņojums, apģērbs un uzkabe.

Kad sardzes pāriet sardžu dienesta priekšnieku pado-
tībā?

Pēc signāla «pulcēties», sardzes paliek sardžu die-

nesta priekšnieka padotībā. (33., 112.)

Kad pāriet sardžu dienesta priekšnieku padotībā nakts

posteņu sargi?

Nakts posteņu sargi pāriet sardžu dienesta priekš-
nieku padotībā ar to brīdi, kad dežurvirsnieks vai rotas

dežurants nosūta viņus uz attiecīgām sardzēm, bet iziet

no šīs padotības ar brīdi, kad sardzes priekšnieks devis

komandu viņu aiziešanai uz savām daļām. (44.)

4. Sargu izlikšana un maiņa.

Kādi ir sargi pēc atrašanās vietas?

Sargi Ir:

ļ. Ārējie — tie, kuri, apsargājot posteni, atrodas

ārpus telpām, šiem sargiem noliek posteņu paju-
mes (skat. 1. zīmējumu), kur pakar posteņa drē-

bes, kad tās nav sargam mugurā.

2. lekšējie — tie, kuri, apsargājot posteni, atrodas

telpās. (72., 73.)
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1. zīm.

Piezīmes:

Pajumes lerīko ēkas izejas kreisā pusē (skaitot, ja nāk no izejas

ārā; skaties 6. zīmējumu), pie kam to pajumes pusi, uz kuras ir

valsts mazais ģerbonis, noliek tai virzienā, kādā sargam jāstāv ar

seju. (73.)

lekšējo sargu izliek izejas vienā vai otrā pusē, ar muguru pret

izeju. (74.)

Ārējo sargu izliek pa labi posteņu pajumei, ar muguru pret izejai

tā, lai tas līdzinātos ar pajumes priekšpusi (to pusi, uz kuras ir

mazais valsts ģerbonis), kā parādīts 6. zīmējumā. (74.)

Kā nostājas maiņa pirms iziešanas uz posteņiem tādās

sardzēs, kurās ir sargmaiņi?

Maiņa, ja viņā nav vairāk par 3 cilvēkiem, nostājas

vienā rindā, bet ja vairāk cilvēku — divi rindās. Šādā

ierindā sargmaiņi maiņas ved uz posteņiem, pie kam

sargmainis iet divi soļus priekšā. Pie jaunās sardzes

pirmās maiņas vecais sargmainis iet blakus pa kreisi

jaunajam. Visas komandas dod jaunais sargmainis (sk.

2. un 3. zīm.). (75.)

Ja vietas vai citi apstākļi neatvēl vest maiņu norā-

dītā kārtībā, tad sargus var vest kolonnā pa divi vai

kolonnā pa vienam.
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Ja ved kolonnā pa divi, tad jaunais sargmainis iet

2 soļus kolonnai priekšā, viņam blakus pa kreisi — ve-

cais sargmainis.

2. zīm.

Ja ved kolonnā pa vienam, tad priekšā iet vecās sar-

dzes sargmainis, bet aiz viņa — jaunās sardzes sarg-

mainis (sk. 4. un 5. zīm.). (75.)

3. zīm. 4. zīm. 5. zīm.

Maiņai ejot, šautenes un karabīni jānes siksnā,

revolveri vai pistoles — makstis. (76.)

Kas notiek, kad maiņa, kuru ved sargmainis, tuvojas

nomaināmam ārējam sargam?
Kad maiņa tuvojas nomaināmam sargam, tad:

1!) sargmainis 10 soļos no viņa komandē:

mierā!

2) četros soļos no nomaināmā sarga sargmainis ap-

tur maiņu, komandējot: maiņa — stāt!

Pēc šīs komandas maiņa apstājas, un jaunais sargs

(tikai viņš) ņem šauteni vai karabīnu pie kājas. Jau-
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nais sargmainis nostājas vienu soli maiņas labā flanka

priekšā, ar seju gar tās fronti; vecās sardzes sarg-

mainis nostājas tāpat vienu soli maiņas kreisā flanka

priekšā (sk. 6. zīm.); pēc tam jaunais sargmainis ko-

mandē: sargs — uz posteni! (76.)

6. zīm.

Vecais sargs, maiņai tuvojoties, ņem šauteni (kara-

bīnu) pie kājas un nostājas mierā. (77.)

Pēc komandas «Sargs — uz posteni!» vecais sargs

sper soli sāņus, bet jaunais sargs nostājas viņa vietā

un, palikdams ar muguru pret maiņu, pieņem no vecā

sarga posteni mutiski. (76.)

Kad jaunais sargs no maiņas iziet, tad pārējie mai-

ņas karavīri slēdzas pa labi vai, ja maiņa pienākusi

kolonnā, padodas uz priekšu. (76.)

lekš kam pastāv posteņa mutiska pieņemšana un nodo-

šana?

Posteņa mutiska pieņemšana un nodošana pastāv iekš

tam, ka vecais sargs paziņo jaunajam: tāds un tāds

postenis, nododu tik un tik zīmoga nospiedumus, tik un

tik atslēgas, kažoku, siltos zābakus, ložmetējus v. t. t.

(nosauc visus nododamos priekšmetus). (78.)
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Ko dara jaunais un vecais sargs kopā ar jauno un veco

sargmaiņi pēc posteņa mutiskas nodošanas un pieņem.

Šanas?

Pēc posteņa mutiskas nodošanas un pieņemšanas jau-

nais un vecais sargs, kopā ar jauno un veco sargmaiņi
iet un, ja nododamas atslēgas un zīmogu nospiedumi,

apskata tos un pārliecinās vai tie veseli un vai zīmogu

nospiedumu auklas kārtībā, tāpat apskata arī noliktavu

durvis un lādes. (79.)
Pēc posteņa pieņemšanas (apskates) jaunais sargs

nostājas tā, kā viņš stāvēja pie posteņa mutiskas pie-

ņemšanas, pielādē savu ieroci un apgriežas apkārt. (77.)
Pēc posteņa nodošanas (apskates) vecais sargs no-

stājas jaunās maiņas kreisajā spārnā (astē) un ņem

šauteni vai karabīnu siksnā. (77.)

Pēc tam, kad vecais sargs nostājies savā vietā mai-

ņas kreisajā spārnā, sargmainis ved maiņu uz nākošo

posteni.
Ja ceļā no viena posteņa uz otru maiņai būtu jāiet

gar sardzni, sargmainis tur iesūta nomainītos sar-

gus. (77.)

Kā rīkojas sargi, ja vecajam sargam jānodod jaunajam
uzvilkts posteņa apģērbs?

Ja vecajam sargam jānodod jaunajam uzvilkts pos-

teņa apģērbs, tad viņš to novelk pēc posteņa nodošanas

(pirms jaunais sargs pielādējis ieroci). Pie tam sarg-

mainis palīdz vecajam sargam novilkt apģērbu un jau-

najam uzvilkt. (80.)

Kā notiek iekšējo sargu maiņa?

Mainot iekšējos sargus, sargmainis, pievedis maiņu
pie ieejas, komandē:

maiņa — stāt!

Pēc šīs komandas maiņa apstājas un jaunais sargs

(tikai viņš) ņem šauteni vai karabīnu pie kājas.
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Tad sargmainis komandē:

sargs (sargi) — uz posteni!

Pēc šīs komandas jaunais sargs (sargi) iet (sargi —

kolonnā pa vienam) divos soļos sargmaiņiem (vecais

sargmainis iet priekšā) pakaļ, turēdams šauteni vai ka-

rabīnu pie kājas un, iegājis telpās, nomaina veco sargu

pēc tiem pašiem noteikumiem kā ārējais sargs. (81.)

Uz posteņa nostādītā ložmetēja vai patšautenes maina.

Uz posteņa nostādītā ložmetēja vai patšautenes maiņu, jaunai sar-

dzei dienestu uzsākot, izdara sardzes (posteņa) karavīri, abu (sar-

dzes priekšnieku (sargmaiņu) uzraudzībā. (82.)

Kas ved pirmo sargu maiņu uz posteņiem sardzēs, kur

nav sargmaiņu?

Sardzēs, kur nav sargmaiņu, pirmo maiņu līdz ar pā-

rējiem sardzes karavīriem (izņemot pavadoņus un ziņ-

nešus) uz posteņiem ved pats sardzes priekšnieks. (84.)

Ko dara jaunā sardze, kurā nav sargmaiņu, pēc sardzes

priekšnieka komandas

«stāt pa posteņiem!»?

7. zīm.

Pēc komandas «stāt pa posteņie m», jaunā

sardze nostājas kolonnā pa posteņiem (pa trīs vai pa

divi, ja ir tikai viens postenis, tad maiņa sastāda tikai

vienu rindu,), posteņu numuru kārtībā, vispirms pirmā
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posteņa sargi, aiz viņiem — otrā posteņa Sargi, aiz

pēdējiem — trešā v. t. t, pie kam katra posteņa sargi

nostājas tā, ka labajā spārnā pirmās maiņas sargs,

viņam pa kreisi — otrās, bet pēdējam pa kreisi — tre-

šās. Sardzes priekšnieks nostājas 1 soli kolonnas priek-

šā, bet viņam soli pa kreisi — vecās sardzes priekšnieks

(sk. 7. zīm.). (84.)
Ja vietas vai citi apstākļi neatvēl vest sardzi sargu

maiņai kolonnā pa trīs vai kolonnā pa divi, tad sardzi

var vest kolonnā pa vienam.

Sargi tādā gadijumā, pēc sardzes priekšnieka ko-

mandas «stāt pa posteņiem», nostājas posteņu

un sargu maiņu numuru kārtībā — sk. 8. zīm.

8. zīm.

Kas notiek, kad maiņa (sardze), kuru ved sardzes

priekšnieks, tuvojas nomaināmam sargam?

Kad maiņa (sardze), kuru ved sardzes priekšnieks,
tuvojas nomaināmam sargam, tad:
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a) sardzes priekšnieks 10 soļos no viņa komandē:

mierā!

b) četros soļos no nomaināmā sarga viņš aptur sardzi,

komandējot:

sardze — stāt!

Pēc šīs komandas sardze apstājas un jaunās sardzei

attiecīgā posteņa pirmās maiņas sargs ņem šauteni (ka-

rabīnu) pie kājas. Abi sardžu prieKšnieki nostājas tā-

pat kā sargmaiņi pie sargu maiņas.

Pēc tam jaunais sardzes priekšnieks komandē:

sargs — uz posteni! (84.)

Vecais sargs, maiņai tuvojoties, ņem šauteni (kara-

bīnu) pie kājas un nostājas mierā.

Pēc komandas «Sargs — uz posteni!» vecais sargs

sper soli sāņus, bet jaunais nostājas viņa vietā un pie-

ņem posteni tāpat kā sardzēs, kur ir sargmaiņi. (84.)

Pārējo maiņu attiecīgā posteņa sargiem posteņa pie-

ņemšanas laikā uzmanīgi jāseko visam notiekošam. (84.)
Kad posteņa nodošana un pieņemšana notikusi, šā pos-

teņa pārējo maiņu jaunās sardzes sargiem bez ko-

mandas jāpāriet no kolonnas galvas
kolonnas astē. (84.)

Šādu sardžu nomainītais vecais sargs ņem šauteni

(karabīnu) siksnā un, uz vecās sardzes priekšnieka pa-

vēli, dodas pa taisnāko ceļu uz sardzni. (84.)
Ja no posteņa nomainīta patšautene vai ložmetējs, tad

vecajam sargam var uzdot to nonest uz sardzni vai nu

vienam, vai dodot tam palīgā attiecīgā posteņa pārējo

maiņu jaunās sardzes sargus.

Pēc cik stundām Jāmaina sargi?

Sargi jāmaina pēc 2 stundām, bet aukstā laikā, uz sardžu pār-

rauga rikojumu, jāmaina pēc katras stundas. (85.)

Kā mainas otras un tālāko maiņu sargi, ja nav sarg»

maiņu?

Ja nav sargmaiņu, tad otras un tālāko maiņu sargi,

uz sardzes priekšnieka pavēli, patstāvīgi dodas uz savu
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posteni, pie kam, tuvojoties nomaināmam sargam, 10

soļu atstatumā, skaļā balsī, lai nomaināmais sargs

dzirdētu, nosauc posteņa numuru, maiņas numuru, savu

dienesta pakāpi un uzvārdu (piem., 1. posteņa 2. mai-

ņas sargs, kareivis Vītols) un tuvojas nomaināmam sar-

gam tikai tad, kad saņēmis viņa atbildi: var!

Par savu ierašanos uz posteņa viņš, nomaināmā sarga

klātbūtnē, paziņo sardzes priekšniekam ar zvanu, pēc

kam pieņem posteni mutiski, apskata to un mainas, kā

sargmaiņa klātbūtnē. Posteņa apģērbu novilkt un uz-

vilkt sargi palīdz viens otram. (88.)

Kā rīkojas jaunais sargs, kas mainas bez sargmaiņa,

ja pie maiņas viņš atrod nekārtības uz posteņa?

Ja pie maiņas jaunais sargs atrod nekārtības uz pos-

teņa, viņš izsauc ar zvanu sardzes priekšnieku. Tādā

gadijumā vecais sargs turpina izpildīt savus pienāku-

mus līdz sardzes priekšnieka rīkojumam. (88.)

5. Sardžu pārbaudīšana.

Kam ir tiesība pārbaudīt garnizona sardzes un apsar-

dzes?

Garnizona sardzes pārbaudīt ir tiesība:

I. Visām personām, kam šīs sardzes padotas (sk.
70. 1. p.).

11. Bez tam vēl sekojošām personām:

1. sardžu pārrauga palīgam;
2. komandanta palīgam;
3. komandanta adjutantam;
4. visiem to karaspēka vienību tiešiem priekšniekiem,

no kurām sardzes norīkotas, sākot ar vada ko-

mandieri un augstāk.
Piemērs. No 6. Rigas kājnieku pulka 1. rotas 2. vada norī-

kotu sardzi var pārbaudīt, bez 1.—3. punktos minētām amat-

personām, sekojoši tiešie priekšnieki: 6. Rīgas kājnieku pulka

1. rotas 2. vada komandieris, 6. Rigas kājnieku pulka 1. ro-

tas komandieris, 6. Rīgas kājnieku pulka bataljona koman-
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dieris, 6. Rigas kājnieku pulka komandieris, Vidzemes divī-

zijas komandieris, Armijas komandieris. Kara ministrs un

Valsts Prezidents.

Kam ir tiesība pārbaudīt karaspēka daļu iekšējās sar-

dzes un apsardzes?

Karaspēka daļu iekšējās sardzes pārbaudīt ir tiesība:

I. Visām personām, kam šīs sardzes padotas (sk.

70. 1. p.).

11. Bez tam vēl sekojošām personām:

1. dežurvirsnieka palīgam;

2. visiem to karaspēka vienību tiešiem priekšniekiem,

no kurām sardzes norīkotas, sākot ar vada koman-

dieri un augstāk.

6. Pie sardzes sastāva nepiederošu personu

ielaišana sardznē.

Kādas personas vispār sardznē jāielaiž?

Sardznē jāielaiž personas:

1. kam tiesība pārbaudīt sardzi;

2. kam tiesība ielikt vai izņemt naudu no apsaigāja-

mām naudas glabātavām;
3. kam atļauts satikties ar arestētiem;

4. kam jāsatiekas ar sardzes priekšnieku dienesta

darīšanās, un

5. arestēto virsnieku un sardzes priekšnieka apkal-

potāji. (95.)

Kas jādara sargam pie ieejas sardznē, ja tajā grib ieiet

amatpersona, kam tiesība sardzi pārbaudīt?

Personas, kam tiesība sardzi pārbaudīt, sargam pie

ieejas bez kavēšanās jāielaiž sardznē, ja viņš tās pazīst.

Ja sargs pie ieejas minētās personas nepazīst, tad vi-

ņam tās nav jāielaiž, bet tūliņ jāizsauc sardzes instruk-

tors (ja tāds ir) vai sardzes priekšnieks. (96.)
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Kā sargam pie ieejas jārīkojas ar pārējām personām,

kas vispār ielaižamas sardznē?

Pārējās personas, kas vispār jāielaiž sardznē (no
2.—5. p. minētās), sargam pie ieejas katrreiz jāaptur

platformas priekšā un jāizsauc sardzes instruktors vai

(kur tāda nav) sardzes priekšnieks. (96.)

Ja sarga pie ieejas nav, kā tad rīkojas ar sardznē ienā-

kušiem?

Ja sarga pie ieejas nav, tad sardzes priekšnieks ne-

kavējoties pārliecinās par ienākušo vajadzībām. (96.)

Uzdevumi:

[. Jūs esat sargs pie ieejas garnizona sardznē, pienāk koman-

dants, kuru jūs pazīstat, un saka, ka viņš vēlas ieiet sardznē

pārbaudīt sardzi. Ko darīsiet?

2. Jūs esiet sargs pie ieejas sardznē, pienāk nepazīstama privāta

persona, rāda jums komandanta parakstītu satikšanās zirni ar

arestētiem, un prasa atjauju ieiet sardznē. Ko darīsiet?

3. Jūs esiet sargs pie ieejas sardznē, pienāk jums pazīstams lau-

cinieks un lūdz atļauju ieiet sardznē satikties ar savu dēlu,

kas arī ir sardzes kareivis. Ko darīsiet?

Atbildes:

1. Bez kavēšanās ielaidīšu sardznē.

2. Izsaukšu sardzes instruktoru vai, ja tāda nav, — sardzes

priekšnieku.

3. Pateikšu, ka satikšanās nav atjauta, tādēļ lai iet projām un

atnāk uz kazarmām pēc nomainās. Ja neklausīs, Izsaukšu

sardzes instruktoru vai sardzes priekšnieku.

7. Iekšējā kārtība sardznē.

Vai bez sardzes priekšnieka atļaujas kāds sardzes ka-

ravīrs drīkst atstāt sardzni?

Bez sardzes priekšnieka atļaujas neviens sardzes

karavīrs nedrīkst atstāt sardzni. (98.)

Kam no sargiem atļauts sardznē atpūsties (gulēt), ja uz

Ijosteņa norīkotas 3 sargu maiņas?
Ja uz posteņa norīkotas 3 sargu maiņas, tad viena

sargu maiņa drīkst kā dienu, tā nakti sardznē gulēt.
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Guļ tā sargu maiņa, kurai nāksies pirmai iziet uz pos-

teni. (99.)

Kad sargmaiņi, ziņneši un pavadoņi var atpūsties

(gulēt)?
Visi sargmaiņi, ziņneši un pavadoņi, kad tie nav aiz-

ņemti dienestā, var gulēt. (99.)

Kam no sargiem atļauts sardznē atpūsties (gulēt), ja

uz posteņa norīkotas tikai divi sargu maiņas?

Ja uz posteņa norīkotas tikai 2 sargu maiņas, tad

sardzes priekšnieks nokārto sardznē atrod šos sargu

vienlīdzīgu atpūtu tā, ka puse sardznē es< šā sardzes

sastāva vienmēr būtu nomodā. (99.)

Piezīme.

Atkarībā no vietējiem apstākļiem, garnizona priekšniekam tiesība

atļaut dienā gulēt arī vairāk kā vienai maiņai sargu (ja uz posteņa

3 maiņas), vai vairāk kā pusei no sardznē esošā sardzes sastāva

(ja uz posteņa 2 maiņas), bet naktī prasīt, lai visa sardze paliktu

nomodā. (99.)

Ja kārtējā maiņa aizgājusi uz posteņiem, kad var at-

pūsties (gulēt) atkal nākošā maiņa?
Ja kārtējā maiņa aizgājusi uz posteņiem, nākošā

maiņa atpūšas (liekas gulēt) tikai tad, kad uz posteņiem

bijušie atgriezušies sardznē un kad izdarīta sardzes sa-

dalīšana. (99.)

Vai tie sardzes karavīri, kas atpūšas, drīkst noģērbties?

Tie sardzes karavīri, kas atpūšas (guļ), nedrīkst no-

ģērbties un noņemt tērpu; viņi drīkst tikai attaisīt ap-

kakles un noņemt galvas segas. (99.)

Ziemas laikā, iestājoties sardžu dienestā mēteļos, sardznēs at-

ļauts būt svārkos, pie kam" uzkabe jāuzliek virs pēdējiem.

Vai vajadzības gadijumā gulošos sardzes karavīrus var

traucēt?

Sardzei (arī gulošiem) jābūt pastāvīgi gatavai sakār-

toties un uzsākt vajadzīgo darbību. (99.)
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Vai sardznē tie karavīri, kuri negu), drīkst noģērbties?

Tie karavīri sardznē, kuri neguļ, nedrīkst noģērbties,

atpogāties un noņemt uzkabi; galvas segas var noņemt.

flOl.)

Vai sardznē var trokšņot?

Sardznē jāievēro klusums un kārtība: trokšņošana,

laušanās, dziedāšana, muziķa un spēles nav atļautas.

(101.)

Vai sardznē drīkst dzert alkoholiskus dzērienus?

Sardznē nedrīkst nedz ienest, nedz dzert alkoholiskus

dzērienus. (101.)

Kas jādara sardzes karavīriem, ja sardznē ienāk kāds

priekšnieks?

Ja sardznē ienāk kāds priekšnieks, tad tie karavīri,

kas neatpūšas (neguļ), pieceļas un nostājas mierā, pie

kam sardzes priekšnieks stādās ienākušam priekšā un

ziņo par notikumiem sardznē un uz posteņiem, ja tādi

bijuši

8. Sarga vispārīgie pienākumi un tiesības.

Kā sargam pienākas apsargāt savu posteni?

Sargam pienākas:
1. modri apsargāt savu posteni un visu, kas

uzticēts viņa uzraudzībai, un

2. neatstāt savu posteni, iekams tas nebūs

nomainīts vai noņemts, kaut arī viņa dzīvībai drau-

dētu briesmas. (110.)

Kādu amatpersonu pavēles sargam jāizpilda?

Sargam jāizpilda: 1. Valsts Prezidenta, 2. sardzes

|W it Ivšnieka, 3. sardzes instruktora un 4. sava sarg-

maiņa pavēles.

Tikai šīm personām ir tiesība nomainīt vai noņemt

bargu no posteņa. (108. un 112.)
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Kā sargiem jātur ieroči?

Sargiem, kas apbruņoti ar šauteni vai karabīnu, šie

ieroči jātur rokās. Sargiem, kas apbruņoti ar revolveri

vai pistoli, šie ieroči jātur atpogātās makstis. (113.)

Kā sargam jāstāv uz posteņa?

Sargam jāstāv uz posteņa braši, nenovēršot uzmanību

no apsargājamā posteņa uzraudzības. (114.)

Ko nedrīkst darīt sargs uz posteņa?

Sargs uz posteņa nedrīkst nevienam atdot savu ieroci

un patronas un nedrīkst izlaist no rokām savu šauteni

vai citu ieroci, kas viņam jātur rokā, izņemot gadi-

jumu, kad viņam jārīkojas ar ložmetēju vai patšauteni;

tādā gadijumā viņš rokā turamo ieroci ņem aiz mu-

guras.

Sargam uz posteņa nav brīv: apsēsties, gulēt, ēst,

dzert, smēķēt, dziedāt, sarunāties un pieņemt, kaut arī

tikai uzglabāšanā, naudu vai citus priekšmetus no per-

sonām, kam nav tiesības dot viņam pavēles; viņam it

arī aizliegts uz posteņa izdarīt savas dabiskās vaja-

dzības. (114.)

Kā sargiem jāstāv uz ārējiem posteņiem?

Uz ārējiem posteņiem sargi, ja tas nav noliegts, var

staigāt pa visu to vietu, kas viņiem jāapsargā, un turēt

šauteni vai karabīnu brīvi pie kājas, vienā vai otrā plecā

vai padusē. (115.)

Kā sargiem jāstāv pie arestēto kameru durvīm un uz

visiem iekšējiem posteņiem?

Sargiem pie arestēto kameru durvīm un uz visiem

iekšējiem posteņiem jāstāv uz vietas un šautene vai

karabīns jātur brīvi pie kājas.

Bet ja sargam, savu pienākumu kārtīgai izpildīšanai,

nepieciešams pagaidām noiet no savas vietas, tad viņš
to nevien drīkst, bet viņam pienākas to darīt. Tāpat

viņam jārīkojas arī tai gadijumā, kad, neatstājot ap-
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draudētā stāvokli viņa apsargājamo posteni, viņš var

novērst tuvumā notiekošos varas darbus. (115.)

Kas jādara sargam, ja posteņa tuvumā izceļas troksnis,

kaušanās un tamlīdzīgas nekārtības?

Ja posteņa tuvumā izceļas troksnis, kaušanās un tam-

līdzīgas nekārtības, tad sargs pieprasa, lai miera trau-

cētāji nekārtības pārtrauc; bet ja viņš redz, ka viens

pats nevarēs novērst nekārtības, tad par to dara zināmu

sardzes priekšniekam ar rīcībā esošo technisko sakaru

līdzekļu, garāmgājēju, balss, svilpes vai tuvāko sargu

palīdzību. Tādā pat kārtībā sargs dara zināmu sar-

dzes priekšniekam, ja pamana tuvumā ugunsgrēku vai

pats pēkšņi saslimst. (111.)

Kas jādara sargam, kas atrodas tuvāk sardznei un sa-

dzird kaimiņu sarga kliedzienu vai svilpienu?

Sargam, kas atrodas tuvāk sardzei, vajadzības gadi-

jumā, jāatkārto tālākā sarga saucieni un signāli, lai to

galu galā sadzirdētu sardzes priekšnieks .(111.)
Ja visi līdzekļi izsaukt sardzes priekšnieku izmēģi-

nāti bez panākumiem, sargam, lai izsauktu sardzes

priekšnieku vai sargmaiņi, atļauts šaut gaisā. (111.)

Kādos gadijumos sargs var lietot ieročus?

Sargs var lietot ieročus šādos 3 gadijumos:

1. aizstāvot apsargājamo posteni vai

personu,

2. aizstāvot sevi pašu un

3. pret arestēto, kas bēg.

Visos šajos gadijumos, ja iespējams iztikt bez ieroča

lietošanas, ar palīgā saukšanu vai noziedznieka brīdi-

nāšanu, sargam pienākas to darīt.

Ja ierocis tomēr jālieto, tad sargam pašam jāapsver, vai lietot

auksto vai šaujamo ieroci; pēdējā gadijumā — vai savu personīgo,

vai virja pabalstam uz posteņa nostādito ložmetēju vai patšauteni.

Ja sargam jālieto ierocis, tad, lai sekmīgāk izmantotu to un aizstā-

vētu savu posteni un sevi no uzbrucējiem, sargs var darboties ari

ceļos un guļus. (116.)
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Sargs neatbild par ieroču lietošanu un viņa riciba pieskaitāma

posteņa aizstāvēšanai ari tādā gadijumā, ja viņš, nostādīts apdrau-

dētā vietā (visāda veida lielākas municijas noliktavas, arsenāli, kam

kā drošības josla noteikta zināma teritorija), saskaņā ar sevišķu

pavēli vai posteņu tabulu, divreiz apsaucis garāmgājēju (kas uznāk

uz šīs drošības joslas), piedraudot lietot ieročus, un nesaņēmis at-

bildi, ievainos vai nonāvēs apsaukto (sk. 9. zīm.). (116.)

9. zīm.

Kad sargiem jāpielādē šautenes, karabīni, revolveri un

pistoles?

šautenes, karabīni, revolveri un pistoles sargiem jā-

pielādē pēc posteņa pieņemšanas (pēc posteņa apskates),

pirms pagrieziena apkārt. (117.)

Ar cik daudz patronām un kādā veidā sargiem jāpielādē

šautenes, karabīni, revolveri vai pistoles?

šautenes un karabīni jāpielādē ar 5 patronām, bet

revolveri un pistoles — ar pilnu skaitu patronu.

Pie tam pielādētās šautenēs un karabīnos visām

patronām jābūt magazīnā: Ross-Enfield šautenēs —

nogremdētām zem aiztaisīta aizslēga, Lee-Enfield šau-

tenēs — nogremdētām zem cieti aizspiesta atdalītāja.

Gaiļiem jābūt nolaistiem.

Ja patrona būtu ielaista patrontelpā, bet šāviens ne-

būtu izdarīts, tad sargs atvelk aizslēgu, nospiež patronu,

kā tikko norādīts, aiztaisa aizslēgu un nolaiž gaili.
Pielādētās pistolēs uzvilktiem gaiļiem jābūt nodroši-

nātiem ar aizsargiem. (117.)
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Kad un kur sargam jāizlādē šautene, karabīns, revol-

veris vai pistole?

šautene, karabīns, revolveris vai pistole ārējam sar-

gam jāizlādē pēc nomainīšanas no posteņa sargmaiņa
vai sardzes priekšnieka uzraudzībā ārpus sardznes, bet

iekšējam sargam — sardznē. (117.)
Kā pielādēšanas, tā izlādēšanas laikā ieroču stobri

vai nu jāpagriež uz augšu, vai arī jānolaiž uz zemi un

jāraugās, lai tie nebūtu vērsti pret cilvēkiem un dzīvo-

jamo ēku logiem. (117.)

Ložmetēju un patšauteou nostādīšana uz posteņa, pielādēšana uu

Izlādēšana.

Sarga pabalstam uz posteņa nostādīto ložmetēju vai patšauteni

pielādē sargmaiņa (sardzes priekšnieka) uzraudzībā tūliņ pēc no-

vietošanas tie paši ļaudis, kas šos ieročus novieto uz posteņa. (117.)

Tas tikai puspielādē šādi:

a) ložmetējus — ievelkot lentu pieņēmējā un vienreiz atvelkot

kloķi;

b) patšautenes — pievienojot magazīnu, bet kloķi neatvelkot. (117.)

Uz posteņa pie ložmetēja jābūt pavisam divi pilnām lentām; pie

patšautenes — trīs magazīnām. (117.)

Ja vecais sargs ložmetēju vai patšauteni pielādējis, tad jaunais

sargs maiņas laikā, apskatot posteni, to izlādē un no jauna puspie-

lādē. (117.)

Ložmetēju vai patšauteni izlādē sargmaiņa (sardzes priekšnieka)

uzraudzībā tie paši ļaudis, kas šos ieročus noņem no posteņa, pirms

noņemšanas. (117.)

Ko dara sargs, pēc nomainīšanās atgriezies sardznē, tā.

dās sardzēs, kur nav sargmaiņa?
Tādās sardzēs, kur nav sargmaiņa, sargs, pēc nomai-

nīšanās atgriezies sardznē, pirms ieroča izlādēšanas,

ziņo sardzes priekšniekam par posteņa nodošanu un tā

stāvokli, pēc kam sardzes priekšnieka uzraudzībā iz-

lādē šauteni. (118.)

Kāpēc sargu sauc par neaizskaramu personu?

Sargu sauc par neaizskaramu personu tāpēc, ka:

1. likums pastiprinātā kārtā aizsargā viņa tiesības,

cieņu un drošību;
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2. viņam nevar uzlikt sodus pienākumu izpildīšanas

laikā;

3. viņam var dot pavēles un noņemt viņu no posteņa

tikai zināmas personas (Valsts Prezidents, sardzes

priekšnieks, sardzes instruktors un viņa sargmai-

nis);
4. viņa likumīgās pavēles jāizpilda visiem, izņemot

tos, kam tiesības dot viņam pavēles;
5. paredzētos gadijumos viņam tiesības lietot ieročus.

Sakarā ar sarga svarīgo uzdevumu, likums, pa-

stiprinātā kārtā aizsargādams viņa per-

sonas neaizskaramību, uzliek viņam
arī pastiprinātu atbildību. (109.)

Uzdevumi:

1. Posteņa tuvumā notiek futbola sacīkstes. Vai sargs drīkst no-

raudzīties sacīkstēs?

2. Postenis pavasara plūdu laikā sāk applūst ar ūdeni un sar-

gam nav vairs sausas vietas, kur stāvēt; ūdens ceļas arvieri'i

augstāk. Vai sargs drikst aiziet no posteņa?

3. Apmēram 20 solus no posteņa 3 cilvēki sāk kauties. Kas jā-

dara sargam?

4. Sargs, kurš atrodas netālu no sardznes, dzird, ka viņa kai-

miņš, sargs, kurš atrodas uz posteņa tālāk no sardznes, kliedz..

Ne sardzes priekšnieks, ne sargmainis nav redzami. Kas jā-

dara sardznei tuvākam sargam?

5. Posteņa tuvumā sapulcējas daudz laužu, trokšņo un virzas

tuvāk postenim. Sargs zvana, svilpj, sauc; ari kaimiņu posteņa

sargs svilpj un sauc, bet ne sardzes priekšnieks, ne sargmai-

nis nenāk. Kas jādara sargam?

6. Sargmainis grib paturēt sarga šauteni, kamēr maiņas laikā tas

uzvelk posteņa apģērbu. Vai sargs drikst dot paturēt šauteni?

7. Valsts Prezidents pavēl sargam atstāt posteni un iet uz sardz-

ni. Vai sargs drīkst aiziet?

8. Sargam tuvojas tā tēvs, kuru tas ilgi nav redzējis, un sāk kaut

ko prasīt. Kas jādara sargam?

9. Sargam uz posteņa kāds paziņa garāmiedams dod kādu paciņu;

sargs neņem; paziņa nosviež paciņu pie sarga kājām un aiziet.

Kas Jādara sargam?

10. Sargam samaitājies vēders, sāpēt nesāp, bet viņam nepiecie-

šami izdarīt dabiskās valadzlbas. Kā to izdarīs sargs?
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It. Vai. aukstā laikā stāvot uz posteņa, sargs drīkst sabāzt rokas

piedurknes nn Šauteni, turot pie kājas, piespiest ar elkoni pl?

sāniem?

12. Apsargālamās noliktavas durvis sāk uzlauzt kāds noziedznieks.

Kas sargam jādara?

13. Sarcam grasās sist kāds piedzēries ar lāpstu; sargs viņu dze:t

proiām: tas neiet, bet nupat, nupat sitis. Kas jādara sargam
?

14. ArestStais Izlauzies no kameras un skrej projām. Kas jādara

sargam?

15. Bēgošais arestētais, pēc pirmā sarga Šāviena, nokrīt ceļos un

Itidz nešaut. Ko darīs sargs?

16. Pāris ielas puikas sviež sargam ar akmeņiem. Kas jādara sar-

gam? Vai drīkst lietot ieročus?

Atbildes:

1. Nē, nedrīkst, jo tas atvilktu viņa uzmanību no apsargājamā

posteņa.

2. Sargs nedrīkst aiziet no posteņa. Viņš drīkst tikai, ja tā dzī-

vībai draud briesmas, nostāties drošākā vietā un turpināt ap-

sargāt posteni, izsaucot sargmaiņi.

3. Sargam jāpavēl oārtraukt kaušanos un aiziet. Ja tas nenotiek

— jāizsauc sargmainis.

4. Sargam jāizsauc sargmainis un jāpaziņo par notikušo.

5. Sargs drīkst sargmaiņa izsaukšanai izšaut gaisā.

6. Sargs nedrīkst atdot sargmainim paturēt savu šauteni. Uz-

velkot posteņa apģērbu, sargs pārņem šauteni no vienas rokas

otrā.

7. Ja sargs noteikti zina, ka pavēles devējs tiešām Ir Valsts

Prezidents, tad sargam pavēle jāizpilda. Ja rodas šaubas, jā-

izsauc sargmainis.

8. Sargam jāpavēl, lai tēvs netuvojas un jāpasaka, ka viņam K;i

sargam sarunāšanās aizliegta, tādēļ lai tēvs atnāk vēlāk uz

kazarmām.

9. Sargam jāizsauc sargmainis un jāziņo par notikušo, neļaujot

līdz sargmaiņa atnākšanai nevienam paciņu aiztikt.

10. Sargam pienākas izsaukt sargmaiņi un ziņot.

11. To sargs nedrīkst darīt, jo tas novērš viņa uzmanību no ap-

sargājamā posteņa, un bez tam sargs nedrīkst izlaist no rokām

šauteni. Izņemot gadijumu, kad viņam lārīkojas ar ložmetēju

vai patšauteni.

12. Sargam noziedznieks jāaiztur un jāizsauc sargmainis.

13. Sargam ir tiesības lietot ieročus, jo viņam uzbrūk.

14. Sargam jāmēģina arestētais apturēt (noķert, pavēlēt stāt). Ja

arestētais neklausa — jālieto ieroči.
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15. Sargs vairs nešaus, bet pavēlēs arestētam piecelties un nogā-

dās vinu pēc piederības.

16. Sargam jāizsauc sargmainis. leročus pret pāris puikām lietot

nevar.

9. Sarga sevišķie pienākumi.

Bez kādu personu pavēles sargs nevienu nepielaiž pie

apsargājamās noliktavas vai naudas glabātavas?

Pie. apsargājamās noliktavas vai naudas glabātavas

sargs nevienu nepielaiž bez sava sarg-

maiņa, sardzes priekšnieka vai sardžu

pārrauga personīgas pavēles. (119.)
Kad noliktava vai naudas glabātava vaļā, tad, kamēr

zīmogi nav uzlikti, sargs nevienu pie tās nepielaiž, ja

atļauju nav devusi persona, kas sargmaiņa, sardzes

instruktora vai sardzes priekšnieka klātbūtnē noņēmusi

zīmogus. (120.)

Uz ko jāraugās sargam, apsargājot telpas?

Apsargājot kādas telpas, sargam jāraugās:

1. lai telpu sienās un arī žogos, kas tām apkārt, ne-

būtu caurumu vai pārākumu;
2. lai neviens pār žogiem nepārkāptu.
Ja pie tam pa logiem vai pār žogiem būtu izmestas

kādas lietas, tad sargs, līdz sargmaiņa vai sardzes

priekšnieka atnākšanai, ņem tās savā apsardzībā. (121.)

Uz ko jāraugās sargam, apsargājot munīcijas un visāda

veida sprāgstvielu noliktavas?

Municijas un sprāgstvielu noliktavu

sargs raugās, lai tuvāk par 50 soļiem no posteņa ne-

viens nesmēķētu, nekurtu uguni un nešautu, kā arī lai

neiebrauktu noliktavas ēkās.

Šo noliktavu rajonos, pārvadājot kara mantas, atļauts

braukt pa ceļiem ar pajūgiem, automobiļiem un vago-

niem. Braukt ar lokomotivēm pa noliktavu iekšējiem
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dzelzceļiem atļauts tikai tur, kur tas atzīmēts posteņu

tabulās.

Noliktavu ēkās atļauts staigāt ar elektriskiem rokas

lukturiem; ar vējlukturiem atļauts staigāt tikai tajās

noliktavās, kur tas atzīmēts posteņu tabulās. (122.)

Kādi ir sarga pienākumi, apsargājot arestētos?

Apsargājot arestētos, sargs, bez sava sargmaiņa,

sardzes instruktora vai sardzes priekšnieka atļaujas:

1. nedrīkst izlaist arestētos ārā,

2. nedrīkst pielaist nevienu pie arestētiem.

Stāvot ārpusē pie kameras durvīm, sargam pa durvju

lodziņu jānovēro, ko arestētie dara, un par saviem no-

vērojumiem, ja vajadzīgs, jāziņo sardzes priekšnie-

kam. (123.)

Atrodoties pie sienām, logiem, žogiem un tml., sar-

gam jāraugās, lai arestētie:

1. nebojātu logu rāmjus un restes;

2. nemestu nekā pa logiem ārā vai pāri pār sienām

un žogiem;
3. nesarunātos ar garāmgājējiem.
Ja arestētie neizpilda sargu prasības, tad pēdējam par

to jāziņo (ar technisko sakaru līdzekļu, balss, svilpes

un c. palīdzību) sardzes priekšniekam, bet nepieciešamī-
bas gadijumā jālieto ierocis. (123.)

Ja sargi izlikti pie cietuma un citu ieslodzīšanas vietu

ieejas vārtiem, tad bez cietuma priekšniecības atļaujas

viņi nelaiž arestētos ārā un nepiederīgas personas iekšā.

(124.)

Kā pienākas sargiem, kas nostādīti ugunsgrēka vietās,

apsargāt iznestās mantas?

Sargiem, kas nostādīti ugunsgrēka vietās, pienākas

apsargāt iznestās mantas, neļaujot nevienam ņemt ap-

sardzībā pieņemtās lietas bez sardzes priekšnieka vai

uz ugunsgrēka norīkotās komandas priekšnieka atļau-
jas. (125.)
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Kādi ir sarga pienākumi pie sardznes ieejas?

1. Apsargāt sardzni un ielaist sardznē personas tikai

saskaņā ar garnizona reglamenta noteikumiem,

(skat. nod. «Pie sardzes sastāva nepiederošu per-

sonu ielaišana sardznē?» — 81. 1. p.).

2. Ziņot sardzes priekšniekam:

— ja notiek uzbrukums sardznei vai postenim;

— ja notiek arestēto sacelšanās;

— ja sardznes vai posteņa tuvumā notiek nekārtī-

bas, draudoša pūļa drūzmēšanās, vai cits kāds

sardzni apdraudošs gadijums (piemēram uguns-

grēks);
— ja dzird svilpienu, saucienu vai šāvienu no kāda

posteņa.

3. Izsaukt sardzi no sardznes ar ieročiem uz platfor-

mas sekojošos gadijumos:

— sardžu maiņai;
— pārbaudei — pēc Armijas komandiera vai aug-

stāka priekšnieka pavēles.

4. Izpildīt pienākumus, kas paredzēti posteņu tabulās.

Uzdevumi:

1. Kasieris nāk un prasa sargam, lai pielaiž pie naudas lādes. Vai

sargs drīkst pielaist?

2. Sardzes instruktors pavēl sargam pielaist pie naudas lādes

krāsotālu. Vai sargs drikst pielaist krāsotāju?

3. Gaidot sargmaiņi, kasieris kaut ko sargam Jautā. Vai sargs

drīkst atbildēt?

4. Pulka komandieris grib ieiet noliktavā, kurā jau atrodas ielai-

stais kasieris. Vai sargs atļaus ieiet?

5. Sargs apsargā telpas; pār žogu, kas tām apkārt, kāds pārsviež

cepuri; sarga bataljona komandieris grib paņemt šo cepuri un

aīdot tās īpašniekam. Vai sargs ļaus paņemt cepuri?

6. Vada komandieris iet gar municijas noliktavas sargu un smēķē

cigāru. Kas jādara sargam?

7. Solos 30 no municijas noliktavas strādnieki, lai sasildītos sāk

kurt uguni. Kas jādara sargam?
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8. Pie arestētiem grib pieiet komandants. Kas Jādara sargam?

9. Arestētie kamerā kaujas. Kas jādara sargam?

10. Arestētie prasa pēc sardzes priekšnieka. Kas jādara sargam?

11. Arestētais kustina ārā logu restes un uz sarga brīdinājumu ne-

klausa. Kas jādara sargam?

12. Sargs, atrodoties pie sienas, redz, ka arestētais lien ārā pa

logu un uz brīdinājumu neklausa. Kas jādara sargam?

13. Sargmainis nāk ar arestētā māti, kuru grib ievest pie arestētā.

Ko darīs sargs?

14. Pa cietuma vārtiem, kuru apsargā sargs, grib ieiet pārdevēja

ar baltmaizi. Kas jādara sargam?

15. Sardznē grib ieiet sardzes rotas komandieris. Vai sargs pie

ieejas laidis?

16. Sardzes priekšnieku vēlas sastapt arestētā virsnieka sieva. Kas

jādara sargam pie leejas?

17. Kas jādara sargam pie ieejas, kad tuvojas mainai jaunā sardze?

18. Sardznes tuvumā manāmi kādi šaubīgi cilvēki, kuru sarodas

arvienu vairāk, un kuri pamazām tuvojas sardznel. Kas jādara

sargam pie ieejas?

Atbildes:

1. Nedrīkst. Tas atbildēs: «Kasiera kungs! es Jūs bez mana

sargmaiņa vai sardzes priekšnieka personīgas pavēles nedrīkstu

pielaist*.

2. Drikst, jo sardzes instruktora pavēles sargam jāizpilda.

3. Sargs teiks: «Kasiera kungs, man nav atļauts sarunāties!» un

neko neatbildēs.

4. Neatļaus, bet teiks: «Pulkveža kungs! lūdzu pagaidiet, jo man

nav tiesibas bez kasiera atļaujas nevienu noliktavā ielaist. Es

tūliņ izsaukšu kasieri».

5. Nejaus, bet teiks: «Pulkveža kungs! Man nav tiesibas Jums

atļaut paņemt cepuri; es tūliņ izsaukšu sargmaiņi».

6. Sargam jāsaka: «Leitnanta kungs! Atļaujiet ziņot, ka te ir

aizliegts smēķēt».

7. Sargs teiks: «Te uguni kurt nedrīkst, dzēsiet nost!» Ja viņu

neklausīs, tas izsauks sargmaiņi.

8. Sargs viņu nelaidīs, bet teiks: «Pulkveža kungs! es Jūs ne-

drīkstu pielaist. Lūdzu pagaidiet, es izsaukšu sargmaiņi».

9. Sargam jāpavēl: «Pārtraukt kaušanos!» un jāizsauc sargmainis.

10. Sargs atbildēs: «Paziņošu!» un izsauks sargmaiņi.

11. Sargam jāizsauc sargmainis, bet Ja arestētais lauž restes ārā.

tad sargs var lietot ieroci.

12. Saīgām jāšauj uz arestēto.

13. Atļaus ievest, jo sargam sava sargmaiņa pavēles jāizpilda.
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14. Nelaiu.s iekšā, bet teiks: «Ejiet projām. Jums nav tiesības

ieieti» Ja neklausa, tad jāizsauc sargmainis.

15. Laidis, jo sardzes rotas komandierim ir tiesības pārbaudīt

sardzi.

16. Sargam jāsaka: «Lūdzu pagaidiet!» un jāizsauc sargmainis vai

sardzes instruktors.

17. Sargam par to jāziņo sardzes priekšniekam.

13. Sargam jāziņo sardzes priekšniekam.

10. No sardzes sastāva izsūtāmo patruļu

pienākumi.

Kas un ar kādu uzdevumu izsūta patruļas no sardzes

sastāva?

Patruļas no sardzes sastāva izsūta sardzes priekšnieks.

(140.)

Patruļas izsūta:

1. sargu pārbaudīšanai,

2. ziņu ievākšanai sevišķu notikumu gadijumā sar-

dzes vai posteņa tuvumā. (140.)

Ko dara patruļa, ja atrod uz posteņa saslimušu sargu?

Ja sargs uz posteņa saslimis, tad viens patruļnieks
paliek uz posteņa, bet otrs iet uz sardzni ziņot par to.

Ja patruļā atrastos sargmainis vai sardzes instruktors,

tad sargmainis var noņemt sava posteņa saslimušo sar-

gu, bet sardzes instruktors — katru savas sardzes sargu

un nostādīt tā vietā vienu no patruļas. (141.)

Ko dara patruļa, pamanījusi uz ielas kādu ievainotu vai

saslimušu?

Pamanījusi uz ielas ievainotu vai saslimušu, patruļa:

1. ziņo par to sardzes priekšniekam vai tuvākam po-

licijas ierēdnim un

2. sniedz cietušām iespējamo palīdzību. (142.)
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Kā rīkojas patruļa, ja tā pa ceļam uzduras uz slepka-

vību, laupīšanu vai tamlīdzīgiem varas darbiem?

Ja patruļa pa ceļam uzduras uz slepkavību, laupīšanu
vai tamlīdzīgiem varas darbiem, tad, ja tur nav polici-

jas, nekavējoši sper soļus nekārtību izbeigšanai, tai

pašā laikā izsaucot uz notikuma vietu policiju. (143.)

Kas jādara patruļas priekšniekam, ja policija griežas

pēc palīdzības kādas personas aizturēšanai?

Ja policija griežas pēc palīdzības kādas personas aiz-

turēšanai, tad patruļas priekšniekam tiesība, ja atrod to

par nepieciešamu, izpildīt policijas prasību un nogādāt

aizturēto uz policijas iecirkni. (143.)

Uzdevumi:

1. Patruļa neatrod kādu sargu uz posteņa. Kas jādara patruļas

priekšniekam?

2. Patruļa atrod uz ielas līki. Kas jādara?

3. Patruļa atrod uz sava ceļa kurvi ar iepirkumiem. Kas jādara?

4. Patruļa redz, ka uz ielas 2 vīri kaujas. Kārtībnieks nevar

neko izdarit un izšķirt kaušļus. Kas jādara patruļai?

5. Kārtībnieks griežas pie patruļas palīdzēt noķert bēgošu zagli,

bet turpat uz posteņa sargs nogulies un maj ar roku. Patruļā

pavisam 2 cilvēki. Kas jādara patruļas priekšniekam?

Atbildes:

1. Patruļas priekšnieks nostāda vienu no patruļniekiem uz posteņa

un vai nu pats, vai ari ar otru patruļnieku, ja tāds ir, ziuo

sardzes priekšniekam.

2. Patruļas priekšnieks nostāda vienu no patruļniekiem apsargāt

līķi, un ziņo vai nu policijai vai sardzes priekšniekam, skalo-

ties, kas tuvāk.

3. Kurvis jānogādā uz sardzni, neaizskarot saturu.

4. Patruļai, ja viņai nav citu neatliekamu uzdevumu, jāiet poli-

cistam paligā.

5. Patruļas priekšnieks pavēlēs patruļniekam palidzēt ķert zagli,

bet pats iet pie sarga un uzņemsies viņa pienākumus, sniedzot

tam palīdzību un izsaucot sargmaiņi.
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11. Par sveicināšanu.

Kas sargiem jāsveicina?

Sargiem jāsveicina:

1. Valsts Prezidents,

2. ārzemju valsts galvas,

3. karaspēka karogi, standarti un sudraba taures,

4. visi bēru gājieni, ko pavada karaspēka vienība,

5. visi priekšnieki pēc iekšējā dienesta un garnizona

reglamenta,

6. ārzemju armiju virsnieki, ja tie formas apģērbā,

7. visi Lāčplēša ordeņa kavalieri, ja tie karavīru for-

mas apģērbā ar ordeni. (204.)

Kā sveicina sargi?

Sargi, kas apbruņoti ar šauteni vai karabīnu, sveici-

nāšanai apstājas, pagriežas frontē tai vietā, kur viņi

atrodas sveicināšanas brīdī un nostājas mierā ar šau-

teni vai karabīnu pie kājas.

Sargi, kuri apbruņoti revolveriem vai pistolēm, svei-

cināšanai apstājas un pagriežas frontē tai vietā, kur

viņi atrodas sveicināšanas brīdī, nostājas mierā

un pieliek roku pie galvas segas.

Kad sargiem nav jāsveicina?

Sargu maiņas laikā sargi nesveicina. (204.)

12. Par apsardzēm un apsargu.

Vispārīgie norādījumi.

Par apsardzi sauc apbruņotu karavīru sakopojumu (komandu), kam

uzdod kādu apsardzības priekšmetu apsardzību atvieglotā kārtībā.

(27.)

Sava uzdevuma izpildīšanai apsardze izliek apsargus. (27.)

Pa? apsargu sauc katru ar šaujamo ieroci apbruņotu karavīru, kas

izl>\ts uz apsarga posteņa ar noteiktu apsardzības uzdevumu. (29.)

Par apsardzes priekšnieku, ja tā nav padota kādas sardzes priekš-

niekam, var norīkot instruktoru, dižkareivi vai kareivi. (28.)

Par apsarga posteni sauc visu to, ko apsargam uzdod apsargāt.

(30.;



98

Uz apsargu posteņiem jābūt uz katru pa divi apsargu maiņām.

(226.)

Apsardžu karavīrus, tāpat kā sardžu, apbruņo ar šaujamiem iero-

čiem, kurus viņi pielādē un izlādē, tāpat kā sargi. (228.)

Ari apsardzes iziet uz izvadi, pie kam tās apsardzes, kas novie-

tojas kopā ar sardzēm, izvadē nostājas šo sardžu kreisajos spārnos,

bet visas pārējās
— visas izvades kreisajā spārnā. (228.)

Kam padotas apsardzes un kam tiesības tās pārbaudīt?

Padotība un pārbaudīšana līdzīga sardzēm.

Kam padots apsargs?

Apsargs padots apsardzes priekšniekam. Ja apsardze
novietota vienās telpās ar kādu sardzi, tad apsardzes

pr-ka pienākumus izpilda sardzes priekšnieks vai sar-

dzes instruktors. (227.)

Kā apsardzes mainas?

Jaunās apsardzes priekšnieks, apturējis apsardzi apsar-

dzes telpu priekšā, ieiet iekšā, lai nosauktu vecās

apsardzes priekšniekam savu dienesta pakāpi, uzvārdu

un vecās apsardzes paroli; pēc tam apsardzi viņš ieved

telpās. (231.)

Kā notiek apsargu maiņa?

Apsargi uz apsardzes priekšnieka pavēli mainas paši

un viņiem stingri jāizpilda visi noteikumi, kas norādīti

sargiem (skat. 79. lapas pusē) pie posteņu nodošanas

un pieņemšanas. (232.)

Pirmai apsargu maiņai iet līdz arī jaunie un vecie ap-

sardžu priekšnieki.

Kā apsargam pienākts apsargāt savu posteni?

Apsargam pienākas:

1. modri apsargāt visu, kas uzticēts viņa apsardzībai,
2. neatstāt savu posteni, iekams nebūs nomainīts vai

noņemts. (233.)

Ko nedrīkst darīt apsargs uz posteņa?

Apsargam uz posteņa nav brīv gulēt, smēķēt un pie-

ņemt, kaut arī tikai uzglabāšanai, naudu vai citus



99

priekšmetus no personām, kam nav tiesības dot viņam

pavēles; bez tam nakts laikā viņam aizliegts apsēsties.

(233.)

Kādos gadijumos apsargs var lietot ieročus?

Apsargs var lietot ieročus divos gadijumos:

1. aizstāvot apsargājamo posteni,
2. aizstāvot sevi pašu.

Abos šajos gadijumos apsargam jāatturas no ieroču

lietošanas, ja iespējams iztikt ar palīgā saukšanu vai

brīdināšanu. (235.)

Kad jāizdara apsargu maiņa?

Apsargu maiņa jāizdara: dienā, siltā gada laikā, ik

pēc 4 stundām; naktī un aukstā gada laikā — piemēro-

jas noteikumiem, kas doti sargiem. (236.)

Kā notiek pielaišana telpās, ko apsargā apsargi?

Pielaišanas kārtība noliktavās un citās telpās, ko ap-

sargā apsargi, tiek noteikta posteņa tabulās, pie kam,

ja apsargu apsargājamās telpas atver uz laiku, ilgāku

par stundu, tad apsargus noņem un izliek no jauna pēc

telpu slēgšanas. Pa šo laiku noņemtiem apsargiem var

uzdot arī citus pienākumus. (237. un 238.)

Kādos gadijumos apsargi, atrodoties uz posteņa, svei-

cina?

Apsargi, atrodoties uz posteņa, sveicina visos tajos

gadijumos, kad jāsveicina sargiem — skat. 97. lapas p.

(240.)

Kad apsargi var gulēt?

Apsargi var gulēt, kad viņi atgriezušies no posteņa,

ja viņiem nav uzlikti citi ar apsardžu dienestu sakarā

stāvoši uzdevumi. (245.)

Uzdevumi:

1. Apsargs uz posteņa noguris staigājot un grib apsēsties; saule

vēl augstu pie debesim. Vai apsargs drikst apsēsties?
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2. Kāds braucējs aptur un sāk izkraut maisus no sava vezuma

pie malkas, ko apsargā apsargs. Vai apsargs drikst to pie-

laist?

3. Divi viri pieiet pie apsarga, kas apsargā siena kaudzes. Viens

sāk ar apsargu sarunāties, bet otrs iet un sāk bāzt sienu

maisa; uz apsarga brīdinājumiem neklausa, bet tas, kas saru-

nājas, grasās sagrābt apsarga šauteni. Kas apsargam jādara.

Atbildes:

1. Drikst apsēsties, jo sēdēt nedrīkst tikai nakti.

2. Nedrīkst.

0. Apsargs ieroci nedrikst izlaist no rokām un šinī gadijumā tas

drikst to lietot taizstavot posteni un sevi pašu;.

kādi ir apsardzes priekšnieka pienākumi'/

Apsardzes priekšmeta pienākumi ir sekojošie:

1. mainoties viņš pieņem pec saraustai visu, kas atro-

das apsardzes telpās;

2. savlaicīgi nosūta apsargu maiņas un ieraksta po-

steņu ziņas pec ziņu iormas vajadzīgos datus;

3. raugās, lai apsargi pareizi īzpuuitu dienestu un lai

butu karliua apsardzes telpās;

4. viņam aizliegts: pieņemt apmeklētājus, no-

ģērbties, palielināt vai pamazināt apsargu skaitu,

kā ari pārvietot apsargus, izņemot tikai gadijumu,

kad tiem draud ugunsgrēka vai ūdensplūdu brie-

smas. Pēdējā gadījumā viņš noņem apsargus vai

pārvieto tos uz tādu vietu apsargājamā posteņa

tuvumā, kur briesmas nedraud;

5. apsargu saslimšanas gadijumā viņš nosūta sasli-

mušos uz viņu karaspēka vienību un ziņo par to

sardžu pārraugam, izliekot pagaidām citu apsargu

saslimušā vietā;

6. ja saslimst pats priekšnieks, tad viņš nodod savus

pienākumus vienam no apsargiem un ziņo sardžu

pārraugam, neatstājot apsardzi bez sardžu pār-

rauga atļaujas;
7. visus savus ziņojumus par notikumiem viņš pie-

sūta ar *jrīvu apsargu sardžu p'jraugam, bet jr



101

brīva apsarjara nebūtu, tad nodod personīgi tuvākā

sardzē, nosūtīšanai sardžu pārraugam;

8. apsardzes -priekšnieks var atpūsties ne ilerāk par 6

stundām kopsumā, atstājot savā vietā vienu no

brTvaiiem apsargiem, ar tādu aprēķinu, lai vienam

apsargam nenāktos viņu atvietot ilgāk par 3 stun.

dām. (247.)

Ko dara apsardzes priekšnieks, ja apsardzes pārbaudī-

tājs pieprasa pavadi?

Ja, pārbaudot apsardzes, pārbaudītājs pieprasītu pa-

vadi, tad viņu pavada tikai apsardzes priekšnieks, kas

pa šo laiku savu pienākumu izpildīšanu nodod vienam

no telpās palikušiem apsargiem. (246.)

KSda ir pielaišanas un vispārējā kārtība apsardzes

telpās?

Pielaišanas kārtību apsardžu telpās un vispārīgi iek-

šējo kārtību šais telpās ietur tādu pat kā sardznēs —

skaties 82., 83. un 84. lapas pusēs. (242.)

Vai apsardzes pieņem apcietinātos un norīko no apsar-

dzes sastāva policijas pabalstu?

Apcietinātos apsardzes nepieņem, kā arī no apsardžu
sastāva nenorīko nevienu policijas pabalstam. (243.)

Kad apsardzes nostāda ar ieročiem un izved no telpām?

Apsardzes nostāda ar ieročiem, kā ari izved no telpām

uz tiem pašiem noteikumiemkā sardzes, t. i.: ja apsar-

dzei uzbrūk, ja notiek kāds apdraudošs gadijums ap-

sardzes telpu vai posteņu tuvumā un kad apsardze
nomainīta. (106., 244.)

13. Arestēto pavadīšana garnizona rajonā.

Vai pavadoņu ieročiem jābūt pielādētiem?

Pavadoņu ieročiem jābūt pielādētiem, tāpat kā sargu

ieročiem.
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Pavadoņi pielādē savus ieročus ieslodzīšanas vietas

sētā pirms arestēto pieņemšanas.

Pavadoņi izlādē savus ieročus pēc arestēto nodošanas,

ārpus telpām, ja nav paredzama atkal drīza vešana.

Kā pavade saņem un nodod sūtāmos arestētos?

Ar pavadi sūtāmos arestētos saņem pavades priekš-

nieks pēc saraksta un nodod noteiktā vietā pret saņē-

mēja parakstu tai pašā sarakstā; pieņemot raugās, lai

arestētie būtu pieklājīgi apģērbušies un vidus jostās.

Ja arestētiem ar to pašu pavadi jāatgriežas atpakaļ,
tad arestēto nodošanu atpakaļ pavadei apliecina sarakstā

tā persona, kas viņus nodod.

Pēc arestēto atvešanas ieslodzīšanas vieta, tos nodod

cietuma priekšniekam, kas to apliecina sarakstā. (345.)
■ m

Kā iet pavadoņi, vedot arestētos?

Vedot arestētos, pavadoņi novietojas un iet šādā kār-

tībā. (346):

1. ja divi pavadoņi, tad tie iet arestētiem blakām,

abās pusēs un drusku iepakaļ, pie kam priekšnie-
kam jābūt labajā pusē (sk. 10. zīm.);

10. zīm.

2. ja trīs pavadoņi, tad divi iet gar sāniem, bet

priekšnieks — aiz muguras (sk. 11. zīm.);
3. ja četri un vairāk pavadoņi, tad viens iet pa priek-

šu, pārējie — arestētiem gar sāniem, bet priekš-
nieks — aiz muguras (sk. 12. un 13. zīm.).
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11. zīm. 12. zīm. 13. zīm.

Vai pavadoņi sveicina?

Pavadoņi, ja tie ved arestētos, nevienu nesveicina.

(348.)

Kā pavadoņi tur ieročus?

Pavadoņi tiesas zālē un vispārīgi istabā tur šauteni

vai karabīnu pie kājas un stāv brīvi.

Ejot šauteni vai karabīnu nes siksnā, revolverus vai

pistoles — makstis. (348.)

Ko dara pavadoņi, kad tiesas sastāvs pieceļas?

Tiesai ienākot, spriedumu pasludinot, lieciniekus no-

zvērinot un vispāri, kad tiesas sastāvs pieceļas, pavado-

ņiem jānostājas mierā.

Kad lieciniekus nozvērina, pavadoņi galvas segas ne-

noņem.

Apkurinātās telpās pavadoņi uzturas bez mēteļiem.

(348.)

Kādi ir pavadoņu pienākumi?

Pavadoņiem pienākas:

L nepielaist arestēto bēgšanu,

2. neatļaut viņiem lūgt dāvanas un stāties sakaros

(sarunāties, ņemt ko) ar citām personām,

3. aizsargāt viņus, ja kāds aparaud viņu personīgo

drošību.

Arestētie nav vedami caur tirgiem un citām vietām,

kur daudz ļaužu. (347.)
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Kad pavadoņi drīkst lietot ieročus?

Pavadoņi drīkst lietot ieročus:

1. aizstāvot sevi pašus,

2. aizstāvot arestētos,

3. pret arestēto, ja tas bēg.
Pie kam attiecībā uz ieroču lietošanu jāievēro tie paši

noteikumi, kā sargiem, par ko skaties 86. 1. p. (347.)

Dižkareivja sardzes priekšnieka pienākumi.

Vispārējie norādījumi.

Par dižkareivja sardzi sauc tādu sardzi, kura izliek

tikai vienu sargu. (23.)

Par sardzes priekšnieku dižkareivju sardzē norīko

dižkareivi vai kareivi, kurš pats izpilda arī sargmaiņa

pienākumus. (23.)

Izvadē sardze pāriet sava sardze priekšnieka pado-

tībā, kas arī atbild par katru savas sardzes kareivi.

(114.)

Sardzes priekšnieks izpilda:

1. Valsts Prezidenta, 2. garnizona priekšnieka, 3. ko-

mandanta un 4. sardzes pārrauga pavēles. Ja dižka-

reivja sardze norīkota karaspēku daļā, tad viņa padota

šīs daļas komandierim kā garnizona priekšniekam un

daļas dežurvirsniekam — kā sardžu pārraugam. (108.,

145. un 50.)

Dižkareivja sardzes priekšnieka pienākumi ir sekojošie:

1. Pirms sardzes izvades viņš kazarmās sadala mai-

ņās visus sardzē norīkotos kareivjus un ieraksta

posteņu ziņās; (45.)

2. pusstundu pirms iziešanas uz izvades vietu, pār-

ņem sardzi savā pārziņā, pārbauda vai sargiem

ieroči, patronas un apģērbs kārtībā, un vai sargi

zina savus pienākumus; viņš paskaidro visu, ko

sargi nav pietiekoši sapratuši; (55.)
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3. Nonācis sardznē, nomaina veco sardzi garnizona

reglamenta 63.—71. pp. paredzētā kārtībā, pie

kam pieņem no vecā sardzes priekšnieka

—• posteņa tabulu un instrukcijas;

— sardznē atrodošās mantas pēc inventāra sa-

raksta;

— telpas, raugoties, lai tās būtu kārtībā; (67.)

4. pirmās maiņas sargu viņš pats ved un izliek uz

posteņa tādā kārtībā, kā tas paredzēts nodaļā

«Sargu izlikšana un maiņai;

5. Pirms otrās un tālāko maiņu izsūtīšanas pavēl

maiņas kareivim nostāties ar šauteni, atgādina

tam sarga pienākumus, pārbauda viņa apbruņo-

jumu un dod komandu aiziešanai uz posteni; (87.

un 88.)

6. Sardzes priekšniekam ir aizliegts pieņemt ap-

meklētājus, noģērbties vai atpogāties, noņemt ie-

ročus un tērpu (izņemot bruņu cepuri), atvaļināt

kādu no sardzes, palielināt un pamazināt sargu

skaitu, vai pārvietot viņus, izņemot tikai gadiju-

mus, kad tiem draud ugunsgrēka vai ūdens plūdu

briesmas. Pēdējā gadijumā viņš noņem sargu vai

pārvieto to uz tādu vietu apsargājamā posteņa

tuvumā, kur briesmas nedraud, ziņojot par to

sardžu pārraugam. Tiklīdz briesmas pārgājušas,

sargu izliek agrākā vietā; (146. un 152.)

7. Sardzes priekšnieks var pavēlēt sardzei lietot ie-

ročus, neatbildot par sekām, šādos gadijumos:

— aizstāvot apsargājamo posteni,

— aizstāvot pašu sardzi,

— kad arestētie atklāti sadumpojas, pretojas

sardzei, vai mēģina bēgt; (148.)

8. Ja sardznes vai posteņa tuvumā izceļas troksnis

vai citas nekārtības, sardzes priekšnieks par to

paziņo policijai un līdz policijas atnākšanai sper

nepieciešamos drošības soļus; (149.)
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9. Ja sardznē izceltos ugunsgrēks, tad sardzes priekš-

nieks izved sardzi uz tuvāko drošāko vietu un

sper iespējamos soļus, lai glābtu visu, kas atrodas

viņa pārziņā; (151.)

10. Pēc savu pienākumu pieņemšanas sardzes priekš-

nieks drīkst atstāt sardzni:

1) posteni pārbaudot, 2) uz sarga izsaucienu,

3) kad jāizved sardze no sardznes, 4) pārbau-

dītāju pavadot, 5) sardžu maiņai un 6) po-

steņa nodošanai jaunai sardzei; (155.)

11. Ja kāds no sardzes karavīriem saslimst, tad sar-

dzes priekšnieks nosūta saslimušo uz viņa daļu

vai uz tuvāko slimnīcu un par to ziņo sardžu

pārraugam.

Tai pašā laikā viņš pieprasa daļai, no kuras no-

rīkota sardze, citu karavīru saslimušā vietā; (156.)

12. Ja sardzes priekšnieks pats saslimst, tad viņš

savu pienākumu izpildīšanu nodod vecākam

sardzes karavīram un ziņo par to sardžu pārrau-

gam; bez pēdējā atļaujas viņš sardzni neatstāj;

(157.)

13. Par visiem ārkārtējiem gadijumiem, svarīgām no-

laidībām un trūkumiem, un par šais gadijumos do-

tiem rīkojumiem, sardzes priekšnieks ziņo sardžu

pārraugam vai, — ja tāda norīkojumā nav, —

komandantam; (160.)

Plašāki norādijumi par sardzes priekšnieka tiesībām

un pienākumiem atrodami garnizona reglamentā un

garnizona priekšnieka apstiprinātās posteņu tabulās.



IV.

Iekšējais dienests.

I. Izvilkumi no iekšējā dien. regl.

1. Karavīru vispārējie pienākumi.

Kā jāizpilda ikvienam karavīram dotais svinīgais solī-

jums un kā jākalpo Latvijas valstij?

Ikvienam karavīram svēti jātur dotais svinīgais solī-

jums; tādē] viņam, netaupot spēkus un dzīvību, jākalpo

uzticīgi Latvijas valstij un jāsargā

tā pret ārējiem un iekšējiem ienaid-

niekiem; pēc sirdsapziņas jāpilda savi pienākumi,

bez pretrunas jāklausa saviem priekš-

niekiem un stingri jāievēro kārtība.

(16.)

Kādam jābūt karavīram?

Karavīram jābūt pārliecinātam par kara die-

nesta lielo nozīmi, godprātīgam, taisnīgam,

drošsirdīgam, patstāvīgam, ar stingru
raksturu un atbildības drosmi, jāmīl
sava tēvija, pacietīgi jāpanes visi grūtumi un

trūkumi, jāievēro militārā pieklājība, jāciena ka-

ravīru sabiedrība, jāpalīdz biedriem

ar vārdiem un darbiem, jāattur viņi

no ļauniem darbiem, un, savu dzīvību

netaupot, sevišķi kaujā, jāglābj viņi no

draudošām briesmām. (17.)

Kara dienesta lielā nozīme izpaužas visas tautas audzināšanā un

apmācībā kalpot savai dzimtenei. Stāvot pāri visām

šķirām un dažādām partijām, karavīram jā-

sargā savas tautas augstākās vērtības — viņas

neatkarība un nacionālais gars.
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Godprātīgs un taisnīgs karavīrs var būt tikai tad, ja vioam ir pa-

reizs jēdziens par godu vispār. Jāievēro un jācienl citu cilvēku

gods un jābūt visādi taisnīgam pret visiem, kā draugiem, tā ie-

naidniekiem.

Drošsirdība, patstāvība un stingrs raksturs ir Īpašības, bez kurām

karavīru nevar iedomāties.

Drošsirdība ir iedzimta īpašība, bet ari ilgā darbā un

pašaudzināšanā to var iegūt un stiprināt. Pienākuma apziņa un

stipra griba palīdz pārvarēt bailes un būt drošsirdīgam. Varo-

nība pirmā kārtā Ir uzvara pašam par sevi.

Mums nebūtu varoņu un drošsirdīgo, ja katrā cilvēkā nemājotu

balles.

Bez drosmes uz kaujas lauka mēs pazīstam vēl, tā saukto, pil-

sonisko drosmi, t. I. drosmi atklāti un noteikti uz-

stāties par taisnību vienmēr un visur. Lai ka-

ravīram nepārmestu drosmes trūkumu, jāiegaumē, ka:

— tāds karavīrs, kas aiz bailēm no soda nesaka savam priekš-

niekam taisnību vai neatzīstas savā pārkāpumā, ir mazdū-

šīgs;

— tāds karavīrs, kas par kāda cita karavīra, kaut vai sava

draugu, negodīgu nodarijumu, baidīdamies no nepatikšanām

un atriebības, nezirjo,
—

nav īsts vīrs, bet mīkstčaulis:

— karavīram, kas baīdas saviem draugiem tieši un atklāti

pateikt taisnību vai aizrādīt uz vipu nevēlamo un nepareizo

rīcību, trūkst pilsoniskās drosmes.

Mīlēt savu tēviju var tikai tad, ja to pazīst. Tamdēļ katram kara-

vīram labi jāzina Latvijas vēsture un ģeogrāfija.

Palīdzēt saviem biedriem ar vārdiem un darbiem — tas ir viens no

karavīru cēlākiem pienākumiem. Draudzībai jāvalda karavīru

starpā. Par draugiem senie latvieši sauca kara biedrus. īsta

draudzība stiprina kara disciplinu. Tomēr stingri jāievēro robe-

žas, kur draudzība var sākties un kur tai jābeidzas. Tsta militārā

draudzība nekad nedrīkst pārvērsties, tā sauktā, «čomu būšanā»,

lūk, piemēri par draudzību:

1. Kareivis Bērziņš bija slims un nebija klāt pēdējās stundās

topogrāfijā. Vitjš lūdz no Tevis atļauju norakstīt pēdējo

stundu piezīmes. Ja Tu esi labs draugs, tad ledosi ne tikai

savas piezīmes, bet visu vajadzīgo pat paskaidrosi, lai tas

pareizi tiktu saprasts. Tā dara īsts draugs.

2. Vada seržants pavēl kareivim Kalniņam iztīrīt netīros svār-

kus un tos otrā dienā uzrādīt. Kareivis Kalniņš grib iet
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atvaļinājuma uu griežas pie Tevis ar lūgumu: «Vai Tu neva-

rētu man rītdien no rīta aizdot savus svārkus uzrādīšanai

vada seržantam, jo man nav vaļas savus iztīrīt». Tev ir

jāatbild: «Ne, —

es Tev savus svārkus nedošu. Kā Tev nav

kauna ta rīkoties; sēdies klāt un iztīri pats savus svārkus*.

Tā dara īsts draugs, jo iedodams savus svārkus, Tu palī-

dzētu apmānīt priekšnieku un pieradinātu kareivi Kalniņu

pie slinkošanas un nolaidības.

3. Tu sēdi kareivju klubā kopā ar citiem kareivjiem. Kareivis

Gailis stāsta, ka vu>š zinot, ka seržants Kļava piesavinoties

un pārdodot rotas auzas. Tu jautā kareivim Ciailim: «Vai

tu to vari pierādīt?» Ja atbilde ir «jā», tad Tev jāturpina:

«Labi, tad rītdien ej un ziņo to rotas komandierim, jo citādi

es to darīšu pats.» Turpretim, ja kareivis Uailis atbild:

«tis skaidri gau to nezinu, bet tā runā», tad Tev pienākas

teikt: «Ja skaidri nezini, tad otram aiz muguras netenko

un neaptraipi viņa godu. Ja es vēlreiz to dzirdēšu, es

zinošu seržantam Klāvam, lai viņš pats varētu aizstāvēt

savu godu.» Tā rīkojas īsts draugs, jo tā tiek sargāts ka-

ravīru gods, un kareivis Gailis tiek atradināts no vieglprā-

tīgas mutes palaišanas.

Nekas tā negrauj draudzību un disciplinu, kā tenku izplatīšana,

lavs pienākums ir pasargāt citus karavīrus, it sevišķi priekšniekus,

no tenkām, strupi pārtraucot šādu tenku izplatītājus. Ja tas nelīdz,

tad jāziņo priekšniecībai.

Nekad nestādi draudzību augstāk par pienākumu.

Karavīram pienākas vienmēr un visur būt

modram un brašam, uzvesties priekšzīmīgi un

ģērbties pieklājīgi un noteiktā tērpā (skat. 150. 1. p.),

neaizmirstot, ka pēc viņa uzvešanās spriedīs ne tikai

par viņu vien, bet arī par viņa daļu un visu Latvijas

armiju. (18.)

Kā valsts drošības un kārtības sargam, karavīram

labprātīgi jāpilda nevien likumi, bet arī visi obligāto-
riskie noteikumi. (19.)

Kāds ir karavīra pienākums, ja policija, pavade, patruļa

griežas pie karavīra pēc palīdzības?

Karavīram, ja tas netraucē viņu neatlie-

kamu, svarīgu militāru pienākumu izpil.
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dlšanu, jāsniedz palīdzība, ja policija, pa-

vade vai patruja griežas pie karavīra pēc palīdzības

varas darbu (laupīšanu un citu noziegumu), ugunsgrēka,

dzelzceļu katastrofu un tml. gadijumos.

Ja policija, pavade vai patruļa varas darbu vietā ne-

atrodas, tad karavīram pienākas uz savu ierosmi novērst

noziegumu vai sniegt palīdzību, pie kam klātesošiem

jaunākiem karavīriem jāizpilda vecākā pavēles. (19.)

Pie kā karavīram jāgriežas dienesta darīšanās?

Karavīram dienesta darīšanās jāgriežas vien-

mēr pie sava tuvākā tiešā priekšnieka.

Vienīgi sūdzību iesniegšanai var būt arī citāda kārtība,

kas noteikta kara disciplinas reglamentā.

Ja karavīram dienesta darīšanās nepieciešams griez-
ties pie augstākiem tiešiem priekšniekiem, tad viņam

padotības kārtībā jāizprasa atļauja. (20.)

Vai karavīram ir tiesības ievietot presē rakstus?

Karavīram ir tiesības tikai ar pulka komandiera, vi-

ņam tiesībās līdzīga vai augstāka priekšnieka piekrišanu
ievietot presē rakstus.

Kā glabājami valsts un armijas noslēpumi?

Visi valsts un armijas noslēpumi nekādā veidā nav

izpaužami personām, kurām pēc viņu dienesta stāvokļa

nepienākas tos zināt (skat. 148. Ļ p.). (23.)

Vai karavīriem, atrodoties aktivā dienestā, atļauts tir-

goties?

Karavīram nav aizliegts izņemt tirdzniecības vai rūp-
niecības apliecības, bet vadīt tirdzniecības vai rūpniecī-
bas uzņēmumus un tirgoties atļauts tikai

caur pilnvarotiem, pārvaldniekiem vai

pārdevējiem, bet ne pašam personīgi. (24.)
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Vai hazarda (laimes) spēles un alkohola lietošana ka-

zarmās atļauta?
Kazarmās un nometņu rajonu robežās stingri aizlieg-

tas visas hazarda spēles un visāda veida spēles uz

naudu vai citām vērtībām. (25.)
Kazarmu telpās aizliegts ienest un

lietot reibinošus dzērienus vai citas reibi-

nošas vielas. (26.)

Vai kareivji drikst atstāt kazarmu rajonu?

Kareivjiem bez attiecīgas atļaujas ir aizliegts atstāt

kazarmu (arī nometnes) rajonu. (27.)

2. Karavīru savstarpējās attiecības.

Kā sadaļas karavīri pēc amatiem un dienesta pakāpēm?

Pēc ieņemamiem amatiem un dienesta pakāpēm kara-

vīri varbūt priekšnieki un padotie, ve-

cākie un jaunākie. (28.)

Kas ir karavīra tiešais un tuvākais tiešais priekšnieks?

Katrs karavīrs, kurš uz likuma, reglamenta vai pavē-

les pamata pastāvīgi vai pagaidām vada citu karavīru

dienesta darbību un atbild par to likumos un reglamen-

tos noteiktās robežās, ir šo karavīru tiešais priekšnieks,

bet tie, kurus vada — viņam padotie. (29.)
Zemākais no tiešiem priekšniekiem ir karavīra tuvā-

kais tiešais priekšnieks. (29.)

Kas bez tam vēl ir kareivju priekšnieki?

Bez tam vēl kareivju priekšnieki ir:

1. Visi Latvijas armijas un flotes aktivā dienesta

virsnieki.

2. Savas rotas instruktori.

3. Savas daļas virsseržanti un virsnieku vietnieki.

Tādā kārtā kareivju prlekinieki var būt tiešie un netiešie. Pie-

mēram, kareivim savas grupas komandieris, sava vada seržants,
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vada, rotas, bataljona un pulka komandieri ir tiešie priekšnieki, bet

savas rotas, citas grupas vai vada instruktors, citas rotas vai cita

pulka virsnieks būs priekšnieki Uietiešiej.

Vai visiem priekšniekiem ir tiesība pavēlēt?

Visiem priekšniekiem ir tiesība pa-

vēlēt un prasīt paklausību. Tiešiem priekšniekiem,
bez tam, kara disciplīnas reglamentā paredzētās robe-

žās, ir tiesība sodīt vai apbalvot padotos. (2y.)

Katram padotam bez pretrunas jāizpilda

priekšnieku pavēles, izņemot gadījumus, kau

padotais apzinās, ka ar pavēles izpildīšanu viņš izdara,

noziedzīgu nodarijumu. .Noziedzīga, pavēle nav jāizpilda

un par tās saņemšanu nekavējoties jāziņo augstākam

par pavēles devēju priekšniekam. (62.)

Ja pavēle nav gan noziedzīga, vel padotam ueKas ne-

likumīga, tad viņš par to ziņo pavēles devējam. Ja

pavēles devējs pavēli atkārto, tad tā jāizpilda bez ie-

runām.

Ka nododams augstākā priekšnieka rīkojums.'

Augstākā priekšnieka rīkojums (rakstveida vai mut-

vārdu) nododams zemākam padotības kārtībā, no aug-

stākā uz zemāko. (30.)

Kas jādara padotam, ja augstākais priekšnieks nodod

rīkojumu tieši padotam?

Saņemtais tieši no augstākā priekšnieka rīkojums ne-

kavējoties jāizpilda un pēc tam jāziņo savam tuvākam

tiešam priekšniekam. (30.)

Kas darāms karavīram, ja viņš, izpildīdams pavēli, sa.

ņem no cita priekšnieka jaunu pavēli?

Ja karavīrs, izpildīdams pavēli, saņem no cita priekš-

nieka jaunu pavēli, kas aizkavē pirmās pavēles izpildi-
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šanu, tad jāziņo par pirmo pavēli otrās pavēles devē-

jam; ja pēdējais arī pēc tam pastāv uz savas pavēles

izpildīšanu, tad to izpilda bez ierunām.

Par pirmās pavēles izpildīšanas novilcināšanas sekām

atbild otrās pavēles devējs. (33.)

Piemēram, rotas komandieris pavēlējis aiziet pie 1. vada koman-

diera un nodot vēstuli. Ceļā Tevi sastop pulka adjutants un pavēl

izsaukt uz pulka štābu ambulances vecāko feldšeri. Šādā gadijumā

Jāziņo adjutantam par rotas k-ra doto pavēli un ja vlrjš pastāv uz

savas pavēles izpildīšanu, tad tas jādara. Pēc tam jāizpilda rotas

k-ra pavēle un jāziņo vīnam, kāpēc izpildīšana aizkavējusies.

Kā atšķirami vecākie no jaunākiem?

Ikviens karavīrs, kuram augstāka dienesta pakāpe,
ir vecākais pret to karavīru, kuram zemāka dienesta

pakāpe, ja viņi viens otram nav padoti; ja dienesta pa-

kāpes vienādas, vecākais ir tas karavīrs, kuram aug-

stāks amats. (35.)

Piemiri.

1. 5. pulka dlžkarelvis B. satiek 6. rulka kaprāli A. Otra pulka

kaprālis A. ir dižkareivim B. vecākais, jo tam Ir augstāka

dienesta pakāpe.

2. Tas pats dižkareivis B. satiek savas grupas komandieri kap-

rāli D. Te jau kaprālis D. Ir dižkareivja priekšnieks, bet ne

tikai vecākais, jo dižkareivis ir kaprālim padots. Priekšnie-

kam ir lielākas tiesības nekā vecākam.

3. Kareivis A. satiekas ar kareivi B. Vecākais Ir kareivis A.,

Jo tas pagaidām ir 1. grupas komandieris, bet kareivis B. ir

tikai 2. grupas strēlnieks.

3. Militārā cieņa, pieklājība un sveicināšana.

Kādi ir militārās cieņas un pieklājības noteikumi?

1. Ikvienam karavīram jāizturas ar cieņu

pret priekšniekiem un vecākiem kā

dienestā, tā ārpus tā, un pieklājīgi tiklab

pret karavīriem, kā arī pret pilsoņiem. (38.)

2. Ja priekšnieks vai vecākais tu-

vojas, tad padotam vai jaunākam jāpieceļas un jā-
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sveicina saskaņā ar kājnieku apmācības reglamentu; ja

priekšnieks vai vecākais apstājas, tad, ja galvā ir ce-

pure, nolaiž roku un pēc sveicināšanas nesēstas, ne-

saņēmis uz to atļauju. (40.)

Nepareizi. Pareizi.

3. Tuvojoties priekšniekam vai vecākam

(pieejot pie priekšnieka vai vecākā), pienākas: ja cepure

uzģērbta — 4 soļos pielikt roku pie tās, ja cepure nav

uzģērbta — iet «mierā», divos soļos no priekšnieka vai

vecākā apstāties un pirmā gadijumā nolaist roku. (41.)

4. Ja priekšniekam stādās priekšā vai tuvojas ar

ziņojumu dienesta norīkojumā atrodošies (rotu dežu-

ranti un tml.), tad cepurēm viņiem jābūt uzģērbtām.

(42.)
5. Visiem karavīriem, dodot rīkojumu, izsakot pie-

zīmi, apsveicot vai jautājot, tāpat arī tiem, kas saņem

rīkojumu, izklausās piezīmi, atbild uz sveicieniem vai

jautājumu, jānostājas «mierā»; ja ir uzģērbta cepure,

tad jāpieliek roka pie tās, un tūliņ jānolaiž tā.

Nepareizi. Pareizi.
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Nepareizi. Pareizi.

Pa sarunas laiku jāstāv mierā, un roka pie cepures

nav liekama. Pēc sarunas beigām padotam vai jaunā-

kam atkal jāpieliek roka pie cepures, jāapgriežas un

jāiet, ar pirmo soli nolaižot roku.

6. Priekšāstādīšanās un ziņojuma laikā klātesošie

karavīri (kuri neatrodas ierindā) nostājas «mierā» un

pieliek roku pie cepures, ja tā uzģērbta. (44.)

7. Publiskās vietās karavīri nedrīkst turēt

rokas kabatās. (47.)

Nepareizi. Pareizi.

8. Ja pa trotuāru vai ceļu nav iespējams paiet ga-

rām sveicināmai personai, tad padotam vai jaunākam

jānoiet no trotuāra vai ceļa, bet vienlaicīgi pieejot pie
šauras vietas, jāapstājas un jālaiž pa priekšu priekšnieks
vai vecākais.
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Nepareizi. Pareizi.

9. Jaunākais nedrīkst smēķēt priekš-
nieka vai vecākā klātbūtnē, nesaņēmis

uz to atļauju.

Nepareizi. Pareizi.

Karavīri sasveicinoties, dodot vai saņemot pavēli, iz-

sakot vai izklausot piezīmi, nedrīkst smēķēt: ja kara-

vīrs pirms tam smēķējis, viņam jāņem smēķējamais
kreisā rokā. (48.)

Kā jāuzrunā priekšnieki un vecākie?

Griežoties dienesta darīšanās pie priekšnieka vai ve-

cākā, padotam vai jaunākam tas jāuzrunā šādi:

1) Virsnieki, instruktori un dižka-

r c i v j i — nosaucot dienesta pakāpi un pieliekot

vārdu «kungs», piemēram: pulkveža kungs, ko-

mand-kapteiņa kungs, kapteiņa kungs, kaprāļa

kungs, dižkareivja kungs. Arī pulkvedi-leitnantu

uzrunā «pulkveža kungs!», kapteini-leitnantu —

kapteiņa kungs».
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2) Sanitar virsnieki un administratī-

vie virsnieki — nosaucot dienesta pakāpi

un pieliekot vārdu «kungs», piemēram: ārsta-

pulkveža kungs, veterinarārsta-kapteiņa kungs,

administrativais virsleitnanta kungs, farmaceita-

virsleitnanta kungs.

3) Kara ierēdņi: «ierēdņa kungs».

4) Kareivji, kuri izpilda priekšnieka

pienākumus — nosaucot amatu un pieliekot

vārdu «kungs», piemēram: grupas komandiera

kungs, sargmaiņa kungs, patruļas priekšnieka

kungs.

6) leņemošie aroda amatus — nosaucot

amatu vai dienesta pakāpi un pieliekot vārdu

«kungs», piemēram: vec. feldšera kungs, kap-

rāļa kungs. (50.)

Visiem karavīriem, lai kādās personīgās vai radnie-

cīgās attiecībās tie arī nebūtu, dienesta pienā-

kumus izpildot jāuzrunā vienam otrs

ar «Jfis». (53.)

Kā nosaukt dienesta darīšanās priekšnieka, vecākā vai

sev līdzīga uzvārdu?

Tādos gadijumos uzvārds vienmēr jāmin kopā ar die-

nesta pakāpi. (51.).

Piemēram: kapteinis Mednis teica, ārsts-pulkvedis LieplnS parak-

sfija v. t. 1.

Kas tiek darīts, ja kareivis priekšnieka vai vecākā klāt.

būtnē pārkāpj disciplinu vai neievēro pieklājību?

Šādā gadijumā priekšnieka vai vecākā pienākums ir

kareivim atgādināt viņa pienākumu. Ja kareivis

atgādinājumu neievēro, tad priekš-
nieks viņu var arestēt (skat. lapaspusē.)

Kareivim šādos gadijumos pienākas

izpildīt priekšnieka vai vecākā pavē-
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les un uz viņa pieprasījuma pateikt savu uzvārdu un

dienesta vietu, kā arī uzrādīt dokumentus (personas

apliecību vai citu). Par šo noteikumu neievērošanu

draud sods.

Kareivim pienākas izpildīt priekšnieka
vai vecākā pavēli, sniegt ziņas un uz-

rādīt pieprasītos dokumentus arī tad,

ja priekšnieks vai vecākais ir tērpies

privātā uzvalkā, bet iepriekš ir nosaucis savu

dienesta pakāpi un uzrādijis savus dokumentus. (39.)

Kas ir sveicināšana?

Sveicināšana ir karavīru pieklājības un vienotības iz-

teiksme. (54.)

Kam jāsveicina pirmām?

Sveicināšana obligatoriska visiem aktivā dienesta un

no dienesta atvajinātiem karavīriem, ja viņi karavīru

tērpā.

Padotiem un jaunākiem jāsveicina

pirmiem; karavīriem vienādās dienesta pakāpēs, kas

nav viens otram padoti — vienlaicīgi. (55.)
Kareivim jāsveicina savi priekšnieki arī tad, ja

pēdējie tērpušies privātā apģērbā un kareivis tos pa-

zīst. Visi savi tieši priekšnieki kareivim jāpazīst.

Kā izdarāma sveicināšana?

1) Tie, kuri brauc pajūgos vai automobiļos, sveicina

pieliekot roku pie cepures. (60.)

Nepareizi. Pareizi.
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2) Tie, kas vada pajūgu, automobili, velosipēdu vai

citus mechaniskus ratus, nesveicina tiem kustoties;

stāvot uz vietas, braucēji sveicina pieliekot roku pie ce-

pures, ja abas rokas nav aizņemtas. (61.)

3) Karavīri, kuri tieši darbojas pie mašīnām, tele-

fona, telegrāfa un radio aparātiem, nevienu nesveicina;

ja priekšnieks vai vecākais viņus uzrunā, tad jāsveicina

pēc vispārējiem noteikumiem. (62.)

4) Ja sasveicinoties abās rokās ir nesamais, tad svei-

cina tikai ar galvas pagriešanu uz sveicināmā pusi; ja

sasveicinoties tikai vienā rokā ir nesamais, tad jāsvei-
cina tāpat bez nesamā. (63.)

Par sasvelcināšanos skaties arī VII nodaļā.

Kad karavīri nesveicina?

Karavīri nesveicina:

1) Pie atkārtotas sastapšanās ierobežotās telpām

(teātros, izstādēs, uz staciju peroniem un tml.).

2) Pavadot arestētos vai apsargājot tos pie darba.

3) Dievnamos. (68.)

Daži gadijumi, kad karavīriem arī jāsveicina:

1) Karavīriem jāsveicina karaspēka regalijas (karogi,
standarti, sudraba taures) un Valsts Prezidenta

norādītie pieminekli (Brīvības piemineklis Rīgā).

(65.)

2) Satiekot bēru gājienus, karavīriem jāsveicina vai

jānoņem cepure. (66.)

3) Karavīriem sabiedriskās vietās, kad spēlē vai dzied

valsts himnu, jāpieņem stāvoklis «mierā», pieliekot
roku pie cepures, ja tā uzģērbta. (67.)

4) Ārvalstu virsnieki, ja tie karavīru tērpā, jāsvei-

cina līdzīgi savējiem, — to prasa pieklājība. Tādēļ

jābūt uzmanīgam un brašam, jo ar to var parādīt,

cik disciplinēts ir mūsu kareivis.
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Nepareizi. Pareizi.

Līdz kādam attālumam karavīri sasveicinās?

Karavīri, satiekoties netieši, sveicina līdz 50 soļu attā-

lumam. (09.)

Kādai jābūt karavīra atbildei?

Atbildei jābūt īsai, skaidrai un izsmeļošai,
lai nebūtu veltīgi jāuzstāda jautājumi.

Pēc katras atbildes priekšnieks vai vecākais jānotitulē,
t. i. jānosauc viņa dienesta pakāpe vai amats.

Piemēri:

1. «Kareivi Bērziņ!» sauc vada komandieris, atrazdamies solus 30

no Bērziņa.

Kareivis Bērziņš pienāk, sveicina un, nostājies «mierā», ziņo:

«Leitnanta kungs, kareivis Bērziņ! ieradies!»

2. Blakus grupas komandierim stāv kareivis Lapiņš. Grupas

komandieris griežas pie vīna, to uzrunādams: «Kareivi Lapiņ!»

Kareivis Lapinš nostājas «mierā», Ja galvā cepure, pieliek

roku pie tās un tūliņ to nolaidis atbild: «Klausos — kaprāļa

kungs!»

3. «Kareivi Briedi! aiznesiet šo vēstuli rotas komandierim.»

«Klausos — seržanta kungs! Aiznest šo vēstuli rotas koman-

dierim.»

4. «Kareivi Llepin! Vai bijāt pie vada komandiera?»

«Tiešām tā, kaprāļa kungs 1 Biju.»

5. «Vai saņēmāt naudu?»

«Tiešām tā — kapteiņa kungs! Saņēmu.»

6. «Kareivi Kalniņ! Vai bijāt atvaļinājumā?»

«Nebūt nē, kapteiņa kungs! Nebiju.»

7. «Sveiki, kareivi Kalniņ!»

«Esat sveiki, pulkveža kungs!»
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8. «Loti labi, kareivi Upīt!»

«Priecājos — kapteiņa kungs!»

9. «Jūs pareizi izdarījāt, pateicos!»

«Priecājos — leitnanta kungs!»

10. «Priecīgus svētkus, kareivi Kalnlo!»

«Pateicos — kaprāļa kungs!»

11. Kareivim Dēliņam paziņo, ka viņu sauc rotas komandieris. Ka-

reivis Dēliņš ierodas pie rotas komandiera, nosveicina un

ziņo: «Kapteiņa kungsl kareivis Dēliņš ieradies.»

4. Instruktoru un kareivju vispārējie pienākumi.

Kas darāms karavīram rītos pieceļoties?

Ikdienas, rītos pieceļoties, vispirms jāuzkopj

gulta; ja izdoti lietošanā ieroči, jāapskata tie

un, ja vajadzīgs, jāizslauka; jāiztīra un jāizlabo

apģērbs un uzkabe; jānotīra apavi. Pēc tam jānomazgā

rokas, seja, ausis, kakls un jāizskalo mute; jāslaukas

tikai savā dvielī; jāsasukā mati un jāierodas uz rīta

apskati. (80.)

Cik reizes mēnesī jāiet pirtī?

Pirtī jāiet ne mazāk kā divi reizes mēnesī. Vasarā,

bez tam vēl, pēc iespējas biežāk jāpeldas, bet tikai no-

teiktā laikā un vietā. (81.)

Kā jāuztur rokas, kājas, nagi, mati un bārda?

Rokas un kājas jātur vienmēr tīras, nagi jāapgriež

un mati jānēsā īsi apcirpti, bārda

jākopj un, kas viņu nenēsā, tīri jānoskuj. Ne mazāk kā

2 reizes nedēļā pēc vakara jundas, pirms gulēt iešanas,

nomazgāt kājas. (81.)

Kad jāmaina veļa, auti un zeķes?

Veļa jāmaina ne mazāk kā reizi nedēļā; auti vai ze-

ķes — ne mazāk kā divi reizes nedēļā; valgana veļa,
auti vai zeķes nav uzģērbjami. (81.)
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Kas darāms saslimšanas gadijumā?

Slimības nav slēpjamas un par neveselību nekavē-

joties jāpaziņo savam tuvākam tie-

šam priekšniekam. (84.)

Kā jāuzglabā un jāapietas ar valsts mantu?

leroči, apģērbs, uzkabe, zirglietas un citas lietošanai

izdotās mantas vienmēr jāuztur pilnā kārtībā,

neaizmirstot, ka tās iegādātas \alsts

līdzekļiem, kādēļ:

1) uzmanīgi jāapietas ar saviem ieročiem un jāzina

to numuri;

2) apģērbs jāvalkā saudzīgi, jālabo savlaicīgi un rū-

pīgi jātīra;

3i) zābaki jātur vienmēr tīri un pilnīgi derīgi gājie-

nam;

4) gulta jātur tīrībā; gultas piederumi jāvēdina un

jāizpurina ne mazāk kā reizi nedēļā, noteiktā die-

nā; zem maisiem un spilveniem nav turamas ne-

kādas mantas;

5) lietošanai izdotie mētelis, svārki, bikses, veļa, zā-

baki un personīgās mantas jāglabā lādēs, skapīšos

vai tur, kur norādīts; mantu noliekamās vietas jā-

tur tīrībā. Pašas mantas jāsaliek kārtībā sekojoši:

tīrā veļa jāglabā atsevišķi no netīrās, zābaki —

atsevišķi no veļas, savas lādes un skapīši jātur

aizslēgti;

6) novilkto mēteli, svārkus, bikses, zeķes (autus) un

veļu pa nakti salikt kārtībā norādītās vietās. (82.)

Instrukcija par apavu uzturēšanu kārtībā karaspēka

daļās.

Katru vakaru apavi notīrāmi no dubļiem, nomaz-

gājami un nakti pakarami žūšanai. Notīrītie un nomazgātie apavi

ne mazāk kā reiz nedēlā, tūliņ pēc mazgāšanas un apžūša-

nas, sasmērējami ar zābaku smēru. Smērēšana izda-

rāma ar birsti, pārklājot apavus ar plānu smēres kārtu, un tikai pēc
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smēres iesūkšanās atkārtojams tas pats otrreiz v. t. t., kamēr smēre

viegli iesūcas ādā un neiet ādai cauri. Normāli smērēšana izdarāma

vienu vai divi reizes. lesmērētie apavi atstājami siltās telpās tā-

lākai izžūšanai. leteicams smēri pirms smērēšanas sasildīt siltu, tad

viņa labāk iesūcas ādā.

Sakaltušus apavus pirms smērēšanas saslapināt tin padarīt ādu

mīkstu un tikai pēc tam smērēt. Galvenā kārtā iesmērēt tās apavu

daļas, kuras saduras vairāk ar mitrumu pie lietošanas. Lai palieli-

nātu apavu zoļu izturību, pēdējās iesmērēt reizi nedēlā ar trānu, kā

augšā uzrādīts, bet Ja trāna nav, tad ar siltu zābaku smēru.

Kas pienākas karavīram, kuram ir zirgs?

Karavīram, kuram ir zirgs (vai arī tikai nodots kop-

šanai), jāzina tā vārds, remonta gads,

zirga daba un tā īpašības jāšanā vai braukšanā.

Viņam pienākas saudzīgi un laipni apie-
ti es ar zirgu un rūpēties par to; sekot tā veselībai,

raudzīties, vai tas izēd barību, labi dzer; pamanot

kādas slimības pazīmes, nekavējoties

jāziņo savam tuvākam tiešam priekšniekam. (83.)

Zirgu kopšana un saudzēšana.

Vispārējie noteikumi.

Katrs kareivis atbild par vīna kopšanā nodoto zirgu. Ar zirgu

Jāapietas laipni un saudzīgi, zirgs uzmanīgi Jākopj, pareizi jābaro,

jāapkal un kārtīgi Jānodarbina.

Kareivim jāpazīst zirga raksturs un, piemērojoties tam, zirgs jā-

kopj. Ja ar zirgu rupji apietas, tas paliek nikns, tramīgs, neuzti-

cīgs un sāk baidīties no cilvēka, turpretim pat nevaidams zirgs ātri

paliek lēns un pierod pie cilvēka, Ja ar to droši, pacietīgi un laipni

apietas.

Rupja un nežēlīga apiešanās ar zirgu sodāma.

Nevajaga tuvoties zirgam bez uzsauciena; zirgam jāpieiet no tās

puses, uz kuru viņš skatās; glaudīt var tikai tās vietas, kuras zirgs

labprāt ļauj aiztikt.

Zirgam, kurš stāv stalli, no liela svara ir miers, tādēļ nevajaga

to traucēt, ja tas apgulstas.

Vedot zirgu no stiliua, viņš papriekšu jāatkāpina atpakaļ un tikai

eiā Jāpagriež uz vedamo pusi; šaurā stilioā, ātri pagriežot, ar zirgu

var notikt nelaimes gadījumi.
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Ja stalla tuvumā izceltos ugunsgrēks, tad zirgi jāapseglo, jāie-

maukto un jātur gatavībā; ja ugunsgrēks draud stallim, tad pa-

p liekšu jāizved zirgi un pēc tam jāiznes citas mantas; ja stallis deg,

tad apaušu pavadas jāpārgriež vai jāpārcērt un zirgi jāizdzen, no-

stādot pie durvīm cilvēkus, kas neļauj zirgiem atgriezties stalli.

Ja, stallim degot, zirgi baidās no uguns un neiet no stalla, tad

vislabākais līdzeklis viņu izvešanai — apklāt galvu ar zirgu segu,

aizsedzot acis, vai ari spēlēt signālu «pulcēties».

Zirgi vienmēr Jātīra ārā pie zirgu sletnēm, izņemot gadījumus,

kad sevišķi slikts laiks.

Ja zirgus tīra stalli, tad jāattaisa logi un durvis, bet tomēr jā-

raugās, lai nebūtu caurvēja.

Katra zirga tīrīšanai jābūt sukai, skrāpim un vilnas

drēbei; nagu tīrīšanai
—

koka nazim un acu iz-

slaucīšanai — tīrai nātnai drēbei.

Visi šie piederumi jāglabā stalli, sevišķā vada skapi vai lādē,

ar zirgu nosaukumu apzīmētās vietās. •

Pa tīrīšanas laiku zirgs jāpiesien isā pavadā. Loti sa-

svīdis un dubļiem aptašķīts zirgs iepriekš jānoberž ar salmu vīkšķi.

Sevišķa vērība jāpiegriež zirga kājām, kuras pēc noberšanas Jāno-

mazgā un rūpīgi jānosusina. Pilnīga tīrīšana Jāizdara apmēram vienu

stundu pēc ievešanas stallī, kad zirgs nožuvis.

Pēc Jāšanas vai braukšanas, zirgus novietojot stalli, jāraugās, lai

nebūtu caurvēja. No zirgiem jānoņem zirglietas un viss ķermenis, it

īpaši mugura, kājas un vēders jānoberž ar salmu vīkšķiem, kamēr

paliek sauss.

Pēc tīrīšanas ar suku viss zirgs jānoslauka ar mitru vilnainu

drēbi. Ar mitru drēbi jānoslauka vaislas orgānu ārējās daļas un

tūplis.

Skrāpja vietā zirgu tīrīšanai ieteicams lietot cieši sagrieztus sal-

mu vīšķus, skrāpis jālieto tikai sukas iztīrīšanai.

Krēpes un asti tirlt tikai ar suku. Nagus tīrot, rūpīgi jāapskata,

kādā stāvokli ir zirga apkalums un nagi; ja kas nav kārtībā, tad

jāziņo tuvākam tiešam priekšniekam. Pavasari, kad zirgi met spalvu,

viņu tīrīšana jāizdara loti rūpīgi, lai ar varu neizrautu veco spalvu,

jo mākslīgā ceļā ziemas spalvu zaudējis zirgs var saslimt. Sinī laikā

zirgs jāsargā no saaukstēšanās, un viņam vēlams dot vairāk auzu.

Zirgu tīrot, rūpīgi jāapskata viss zirga ķermenis; par atrastiem ievai-

nojumiem vai citām aizdomīgām pārmaiņām tūliņ jāziņo.

Zirgu peldināšana vasarā loti vēlama. Zirgus nepeldināt.

īsi pēc barošanas, ja ūdens temperatūra ir zem 14—15° C, ilgāk par

15 minūtēm, sakarsušus, sasvidušus, akmeņainās, dūņainās vai staig-

nās vietās. Uz peldināšanas vietu zirgi jāved solos.
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Zirgi jābaro pēc iespējas viena un taja pašā laika, pie kura zirgi

jau pieraduši. Zirgu barībai jābūt labai.

Galvenā zirgu barība — auzas un siens. Izņēmuma gadijumos

auzu vietā var dot klijas, miežus, rudzus, raušus v. c. pavēlē no-

teiktā vairumā. Izbarojot auzas, tās vēlams sajaukt kopā ar salmu

ekseļiem. No jāšanas vai braukšanas atgriezušamies sasvīdušiem zir-

giem sienu var dot tūliņ, bet auzas pēc I—21—2 stun-

dām, kad zirgs būs galīgi nožuvis.

Katram zirgam jābūt ne mazāk par divām tarbām, lai tās varētu

mainīt. Tarbām jābūt veselām un tās jāmazgā ne mazāk, kā reizi

nedēlā, ja tās atrodas lietošanā. Pēc katras barošanas ar auzām, tar-

bas jāizkar Izžūšanai.

Zirgu barošana ar zāli ieteicama, sevišķi grūtas slimības pārcie-

tušiem un novārgušiem zirgiem. Pāreja no sausas baribas uz zaļ-

barību un otrādi jāizdara pakāpeniski. Ja jābaro iemauktots un ap-

seglots zirgs, tad jāizņem dzelži no mutes, jāatlaiž seglu jostas un

kakla siksna, artilērijas zirgiem — vērzeļu muguras siksna. Zirgu

dzirdīšanai jālieto tīrs, bez piegaršas un bez smakas ūdens, kura

temperatūra vēlama no 7 līdz 12° C. Sakarsušu zirgu pēc

darba ir aizliegts tūliņ dzirdīt, bet jāno-

gaida, kamēr sasvīdis zirgs nožūst, kas ilgst parasti I—2

stundas. Darbā, gājienā zirgus var dzirdīt arī bez iepriekšējas

atpūtināšanas, Ja tūliņ pēc tam zirgus tālāk nodarbina. Dzirdot ap-

seglotu un lemauktotu zirgu, iepriekš jāizņem no mutes dzelži, jā-

atlaiž seglu jostas un kakla siksnas, artilērijas zirgiem — vērzeļu

muguras siksna.

Pakaišiem lieto salmus, kūdru, zāģu skaidas v. c. Pakaiši vien-

līdzīgi Jāizkaisa stiliņā. Uz tiem krītošie mēsli bez kavēšanās jā-

novāc.

No pareizas un kārtīgas apkalšanas lielā mērā atkarājas zirga darba

spējas. Katru reizi zirgam, no dienesta pārnākot, Jā-

apskata, vai zirgs nav ievainots, neklibo un kāds tā kalums.

Zirgi jāpārkal ne agrāk, kā pēc četrām un ne

vēlāk, kā pēc sešām nedēļām

Jārūpējas, lai staļļos būtu tīrība un svaigs gaiss. Tādēļ dieninie-

kiem, pēc iespējas biežāk, jāizslauka stalli un mēsli jāiznes norādītā

vietā. Mīzali jāizslauka un jāiztīra no stalla, cik lespējams, biežāki.

Ja stallu apgaismošanai lieto elektrību, petrolejas lampas vai sveces,

lampas un sveces jātur šim nolūkam piemērotās un drošās vietās

piestiprinātos lukturos. Staigāt stallī ar aizdedzinātu sveci vai lampu

bez lukturiem aizliegts. Aizliegts smēķēt stalli vai tā tuvumā.

Rītos stalli ienākot, karavīri apskata savus zirgus; ja no vakaru

ieliktais siens nav Izēsts, ja zirgs saguris, izskatās nevesels, tad

tūliņ jāziņo par to savam tuvākam tiešam priekšniekam.
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Segliem un zirgu aizjūgiem jābūt piemērotiem. Sakas

nedrīkst būt ne par lielām, ne ari mazām, tām labi jāpiegul, lai ne-

celtos noberzumi. Vērzeļu garumam jābūt piemērotam zirgu lie-

lumam. Lai vilkšu ineizsauktu noberzumu, tās vietas, kur tie pie-

skaras sāniem, ir jāaptin ar attiecīgu aizsargu. Zirglietas jāpārbauda

pirms lietošanas darbā, kā arī ikdienas pēc jāšanas vai braukšanas.

Par visu, kas nav kārtībā, jāziņo savam tiešam priekšniekam. Pēc

darba zirglietas jānotīra no sviedriem un netīrumiem un savlaicīgi

jāiesmērē.

Slima zirga galvenās pazīmes: 1) neizēd barību; paliek gurdens;

nolaiž galvu; acis neskaidras; izkārnījumi sīkos gabalos, tumši un

cieti, vai arī gaiši un šķidri; spalva zaudē spīdumu; 2) neēd, ne-

mēslo, skatās uz sāniem, nestāv mierā, mīņājas, sit ar pakaļkājām,

vārtās (koliku pazīmes); 3) klepo, no nāsīm tek gļotains šķidrums,

apakšžokļu dziedzeri uzpampuši; 4) acis asaro un tās tur cieti;

5) klibo; stīva, nenoteikta gaita.

Kam jānodod valsts un personīgās mantas, aizejot uz

ārstniecības iestādi, komandējumā, atvaļinājumā vai

arestā?

Valsts un personīgās mantas minētos gadijumos jā-

nodod savam tuvākam tiešam priekšniekam (piem.: ka-

reivim, aizejot no savas vienības, mantas jānodod savam

grupas komandierim). (84.)

5. Karavīru atvaļinājumi.

Par ko un cik var piešķirt kareivim atvaļinājumu?

Atvaļinājums obligatoriskā aktivā dienesta kareivjiem

nepienākas. Tomēr atvaļinājumu var piešķirt:

1) Svarīgu iemeslu dēļ līdz 7 dienām (Karaklausības

likums, 16. p.). 2) Par centību un labu uzvešanos, sā-

kot no rotas komandiera un augstāki priekšnieki var

piešķirt apbalvojuma atvaļinājumu, bet gada laikā kop-

sumā ne vairāk kā 2 nedēļas (Kara discipl. regl. 7. un

p. p. p.). 3) Slimības dēļ. (233.)

Par atvaļinājumiem skaitās atlaišana uz laiku, il-

gāku i>ar vienu diennakti ar atsvabināšanu no dienesta pienākumu

izpildīšanas un atlaišana ilgāk par 36 stundām brīvā no dienesta
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laikā. Atlaišana uz īsāku laiku par atvaļinājumu

neskaitās, — tā ir tikai atļauja kazarmu (nometnes)

rajona atstāšanai.

Vai kareivjiem atļauts atstāt kazarmu rajonu bez at-

ļaujas?

Kareivji kazarmu rajonu var atstāt tikai ar attiecīga

priekšnieka katrreizēju atļauju. (237.) Pēc atļaujas jā-

griežas padotības kārtībā (pie tuvākā tiešā priekš-

nieka).

Kāda kārtība jāievēro, aizejot atvaļinājumā, atstājot

kazarmu rajonu un atgriežoties?

Aizejot atvaļinājumā, atstājot kazarmu rajonu un

atgriežoties, kareivjiem jāierodas pie sava

tuvākā tiešā priekšnieka un rotas de-

žuranta; kareivji, kas atgriežas pēc vakara jundas,

pie tuvākā tiešā priekšnieka ierodas pirms rīta apskates.

Atgriezušies atvaļinātie atdod dežurantam savu per-

sonas vai atvaļinājuma apliecību vai atļaujas zīmi, ko

tie saņēmuši aizejot. (243.)

Noteikumi atvaļinātiem.

Atvaļinājumā esošiem karavīriem personas vai atvaļi-

nājuma apliecība vienmēr jātur pie sevis.

Braucot pa dzelz- un ūdensceļiem un atrodoties stacijās un pie-

stātnēs, karavīriem bez pretrunām jāizpilda staciju

komandantu, dzelzceļu policijas un ūdensceļu

administrācijas likumīgās prasības.

lerodoties vietā, kur atvaļinātais karavīrs grib uzturēties, viņam

jāpierakstās komandantūrā (kur tādas nav — garni-

zona priekšnieka štābā vai pārvaldē). Kur garnizona nav,

tur karavīriem jāreģistrējas tikai policija

vai pagasta valdē. Pa atvaļinājuma laiku —

sniegt papildu ziņas: a) par dzīvokļa maiņu; b) par at-

vaļinājuma pagarināšanu; c) par slimību, ja tāda kavē laikā aiz-

braukt, un d) par aizbraukšanu.

Atvaļinājumā esošiem karavīriem ar lūgumiem un sū-

dzībām jāgriežas pie komandanta (garnizona priekš-

nieka); saslimšanas gadijumos Jāgriežas pēc palīdzības
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pie komandanta (garnizona priekšnieka), bet kur tāda nav, tuvēja

ārstniecības iestādē; par uzņemšanu slimnīcā nekavējoties jāziņo

caur komandantu (garnizona priekšnieku), policiju vai pagasta valdi

tai daļai, kurā dien.

Gadijumā, ja karavīri neatkarīgu no vi-

ņiem iemeslu dēļ ceļā aizkavēti, tad viņiem jāgrie-

žas pie tuvākās dzelzceļa policijas vai ūdensceļa administrācijas,

bet braucot pa zemes ceļiem — pie tuvākās apriņķa vai pagasta

valdes, lai tur atzīmētu uz vina atvaļinājuma apliecības par aizka-

vēšanās iemesliem un ilgumu.

Mobilizācijas izsludināšanas gadijumā vi-

siem karavīriem, kas atrodas atvaļinājumā, nekavējoties Jā-

ierodas savi daļā.

Atvaļinātiem stingri jāievēro karavīru vispā-

rējie pienākumi, militārā ciena un pieklā-

jība, nekad neaizmirstot, k-j vi o i nav privāt-

personas, bet karavīri.

6. Dieninieku un ziņnešu pienākumi.

Kam padoti rotas dieninieki?

Rotas dieninieki padoti tieši rotas dežurantam un bez

viņa atļaujas nedrīkst nekur aiziet. (337.)

Dieninieki izpilda savus pienākumus pēc kārtas. Vie-

nam no viņiem vienmēr jābūt tādā tērpā, kāds noteikts

dieniniekam; šos dieniniekus sauc par kār-

tējiem.

Kādi ir kārtējā dieninieka pienākumi?

1. Viņam nekavējoties jāziņo dežu.

r antam:

— par visām pamanītām nekārtībām un notiku-

miem;

— ja vienības telpās ierodas kāds no vienības tie-

šiem priekšniekiem vai kādi pie vienības nepie-

deroši karavīri, vai privātpersonas;
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2. Viņam jāraugās:

— lai ieroči, valsts un karavīru personīgās mantas

nepazustu, it sevišķi naktī un pa to laiku, kad

karavīri atrodas ārpus telpām;

— lai svešas, pie rotas nepiederošas personas ne-

atrastos rotas telpās;
— lai aukstā laikā, sevišķi naktā, instruktori un

kareivji ietu uz atejas vietām zābakos un mē-

teļos, bet ja atejas vieta atrodas ārpus rotas

telpām, tad arī ar cepuri galvā;

— lai būtu kārtībā apgaismošana.

3. Traukšņa vai ugunsgrēka gadijumā jā-

modina karavīri.

4. Pa pusdienu un vakariņu laiku jāpaliek

rotas telpās.

5. Nakts laikā jāuzrauga instruktori un ka-

reivji, kas nolikti zem uzraudzības.

Rādi ir kārtējā dieninieka sevišķie pienākumi, novieto,

joties privattelpās?

Kārtējā dieninieka pienākumi ir sekojošie:

1. Viņam neiztrūkstoši jāatrodas ro-

tas komandiera noteiktā vietā, ku-

ru, ja tā atrodas uz ielas, atzīmē ar koka pajumi.

2. Viņam vienmēr jāzina, kur atrodas de-

žurants.

3. Viņam jāraug a s, lai instruktori un kareivji

neizietu no rotas novietojuma rajona bez attiecī-

gas atļaujas; lai tie izejot būtu kārtīgi apģērbu-

šies. (339.)

Kādi ir ārējo dieninieku pienākumi?

Ārējie dieninieki padoti: dežurvirsniekam,

viņa palīgam un dežurvirsseržantam (dežurseržantam),

bet ja viņi stāv pie rotas vārtiem vai ieejas, tad arī

:rotas dežurantam.
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Ārējie dieninieki, kuri stāv pie vārtiem vai ieejas:

1) neizlaiž no kazarmām instrukto-

rus un kareivjus, kuri nav apģērbušies pēc

formas, iereibušus un kuriem nav personas ap-

liecības, bet pēc vakara jundas tos, kuriem nav

vai nu atļaujas zīmes kazarmu (garnizona) rajona

atstāšanai vai atvaļinājuma, vai komandējuma

apliecības, vai arī atļauja dzīvot privātdzīvoklī;

2) raugās uz izejošiem ar pauniņām, pārliecinā-

jās vai pajūgu, automobiļu un tml. izbraukšanai

ir atļauja; aizdomu gadijumos izsauc rotas de-

žurantu ar techniskiem sakaru līdzekļiem, svil-

pienu, balsi vai ar garāmgājēju palīdzību; tā-

pat izsauc viņu, ja dzird kazarmu tuvumā troksni,

redz kautiņu vai strīdu starp karavīriem, uguns-

grēku vai citu kādu notikumu.

Nomainītais dieninieks ierodas pie

rotas dežuranta un ziņo tam par visu, kas

noticis.

Kam atļauta ieeja staļļos?

Attiecībā uz nepiederošu personu ie-

laišanu staļļos, vadās no sekojošiem

aizrādījumiem: ieeja staļļos atvēlēta tikai sa-

vas daļas virsniekiem, savas rotas instruktoriem un ka-

reivjiem, tiešiem priekšniekiem un tām personām, kuras

uz augstākās priekšniecības rīkojumu izdara inspekcijas;
no pārējām personām — tikai tām, kurām ir dežurvirs-

nieka, rotas komandiera vai augstāka par viņu tiešā

priekšnieka atļauja.

Nav atļauts instruktoriem un kareivjiem bez vajadzī-

bas pulcēties staļļos.

Kam padoti staļļu dieninieki?

Staļļu dieninieki padoti staļļu dežuran-

tam, un bez viņa atļaujas nedrīkst nekur aiziet.
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Viņi sadaļas maiņās: viena maiņa (kārtējā) neiztrūks-

toši dienu un nakti atrodas pie zirgiem.

Maiņa notiek uz staļļa dežuranta pavēli. (349.)

Kādi ir kārtējā staļļa dieninieka pienākumi?

Kārtējam staļļa dieniniekam pienākas:

1) pirms iestāšanās dienestā, kopā ar

veco dieninieku apskatīt vai nav slimu, saspertu

vai saskrambātu zirgu, un par visu to ziņot staļļu

dežurantam;

2) bez staļļu dežuranta atļaujas ne-

vienam neļaut izvest zirgus no staļ-

ļiem;

3) pēc iespējas biežāk apskatīt zir-

gus; par saslimušiem un par tiem, kas nav iz-

ēduši savu barību un kas nedzer, nekavējoties ziņo

dežurantam;

4) raudzīties, lai zirgi neatraisītos,

nenomestu apaušus un neplēstu zir-

gu segas; uz nakti, vai kad tas pavēlēts, pa-

garināt pavadas tādā mērā, lai zirgi varētu ap-

gulties un nolikt galvu uz pakaišiem;

5) raudzīties, lai instruktori un ka-

reivji bez vajadzības nesapulcētos

staļļos un lai staļļos vai viņu tuvumā nekuri-

nātu uguni un nesmēķētu;

6) izslaucīt no zirgu apakšas mēslus

un iznest tos noteiktā vietā; pirms barības

došanas iztīrīt siles; ielikt atpakaļ no silēm izkri-

tušo sienu;

7) nelaist zirgiem berzēties ap stabiem

vai sienām un atsvabināt tos, kuri iekāpuši pa-

vadā;
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8) uz dežuranta pavēli dot zirgiem

sienu; raudzīties, lai zirgi stāvētu mierīgi un

pa barošanas laiku nenomestu tarbas un neizkai-

sītu auzas;

9) ar dežuranta atļauju iet pusdienās un vakariņās.

(350.)

Kādi ir ziņnešu pienākumi?

Atsevišķu daļu štābiem ik dienas norīko ziņnešus pēc

vajadzības.

Ziņneši iet uz noteiktām vietām tieši

no izvades. Nonākušiem noteiktās vietās, viņiem

jāierodas pie dežurrakstveža, kas ieraksta viņu vārdus

un uzvārdus, kā arī viņu daļas nosaukumu šim nolūkam

paredzētā grāmatā.

Ziņnešu pienākums ir mutisku pavēļu nodo-

šana un rakstu iznēsāšana.

Izpildot uzdevumus, viņiem pienākas:

1) ejot dienesta darīšanās, nekur bez sevišķas atļau-

jas neiegriezties;

2) mutisku pavēli nodot tieši tai personai, kurai

pavēlēts;

3) nodot rakstus pret parakstu sūtijumu grāmatā, un

4) atgriežoties ziņot par uzdevuma izpil-

dīšanu. (342.)

II. Aizrādijumi karavīru veselī-

bas uzturēšanai.

1. Karavīru kāju kopšana un autu aptīšana.

Karavīru kāju kopšanai jāpiegriež liela vērība, jo no

tā atkarīgs vienību manevrēšanas un kustības ātrums.

Karavīru kāju norūdīšanā gājieniem, savlaicīgā kāju

aizsargāšanā, kā arī ātrā noberzumu izārstēšanā —

tlēpjas svarīgs apstāklis kājnieku kaujas spēju stipri-
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nāšanā un pārgājienu ātruma veicināšanā. Kāju no-

berzumi traucē dienesta pienākumu izpildīšanu un at-

rauj no apmācībām.

Noberzumi rodas, ja pareizi nav pielaikoti zābaki un

tie netiek kopti — savlaicīgi izžāvēti un iesmērēti. Ja

zābaki spiež — sāp kāja, kas traucē un apgrūtina ie-

šanu, ja zābaki lieli — kāja tajos stipri kustas, beržas,

rodas noberzumi. Pareizam zābakam jābūt tik pla-

tam, ka kāju pirksti atrodas viens otram blakus, bet

nevis guļ saspiesti viens uz otra. Tāpat nedrīkst re-

dzēt caur zābaka virsādu kājas pēdas vai pirkstu kon-

tūras, vai arī tikai atsevišķus izciļņus. Papēdis ne-

drīkst būt augsts, jo tad pēdas un ikru muskuļi tiek

staipīti, asinsvadi kļūst resnāki, asinis sadambējas locī-

tavās vai arī tiek sadzītas kāju pirkstos. Saspiestie

asinsvadi nespēj asinis aizvadīt prom no kājām.

Izdarot pārgājienus, karavīri nedrīkst uzģērbt jau-

nus zābakus, lai tie arī būtu labi pielaikoti, bet pārgā-

jienā jāuzģērbj jau labi iestaigāti zābaki. Ja zem pē-

das iekļuvis kāds akmentiņš jeb kas cits, vai arī auts

sabrucis, tad mazās vai lielās atpūtās tas jānovērš.

Pie kāju noberzuma vai varžaču izcelšanās lielu lomu

spēlē auta aptīšana. Pareizi aptīts auts apņem kāju

kā zeķe, turpretim pavirši uztīts auts nobrūk, ko vēlāk

pats tinējs sāpīgi izjūt pie iešanas. Tāpat autam jābūt

vienmēr tīram un mīkstam, bez rupjām vīlēm un ielo-

kiem. Pirms autu aptīt kājai, ja tas jau reiz lietots,

auts jāizspaida rokās un jāizpurina, tad jāizgludina un

izstiepts jāuzliek uz grīdas, zāles, kad grib autu aptīt.

Lai pareizi kājai autu aptītu, jārīkojas sekojoši:

Labo kāju aptin uzliekot pēdu mazliet iešķībi, apm.

25 cm no auta labās malas. No auta priekšmalas pē-

dai jāatrodas apm. 5 cm attālumā. Tad auta garāko

daļu pārliec pāri pēdai un apņem tās apakšu kopā ar

papēdi. Atlikušo galu aptin ap lielu un pašu galu aiz-
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bāž aiz aptītās auta malas; tā nostiprināts auta gals

neļauj ejot autam noslīdēt uz leju.

Kreiso kāju aptin tādā pat kārtībā (1. un 2. zīm.).

1. zīm.

2. zīm.

Lai nerastos noberzumi un varžacis, te svarīga loma

piekrīt kāju kopšanai.

Kājas jāmazgā ikdienas vakaros pirms gulēt iešanas,

ja apstākļi to atļauj, istabas temperatūras ūdenī ar

ziepēm. Tāpat tas darāms arī lielās atpūtnēs.

Kāju pirkstu nagus vajaga rūpīgi apgriezt, bet ne pā-

rāk īsus, lai tie neiespiestos miesā, kas var izsaukt ie-

kaisumu un sastrutojumu ap nagu. Nagu apgriešanai

lietojamas tīras šķēres: nevajaga nagus apgriezt ar

bārdas nazi vai citiem nepiemērotiem instrumentiem.

Ja radušās varžacis, tad vispirms jāizlabo zābaks

tanī vietā, kur spiež. Kāja turama siltā ūdenī un varž-

acis ar neasu, tīru nazīti jānokasa. To darīt ikdienas

tik ilgi, kamēr varžacs nebūs pavisam iznīcināta. Varž-



135

aci nav atļauts griezt ar asu nazi, lai neizsauktu asiņo-

šanu, iekaisumu un asins saindēšanu.

Ja radušās tulznas, bez kavēšanās griezties pie rotas

feldšera vai ambulancē, kur tiks sniegta palīdzība un

norādijumipar to ārstēšanu.

III. Pirmā palīdzība ievainotiem

un saindētiem karavīriem.

levainojumi un to pārsiešana.

levainojums jeb brūce ir mechanisks miesas bojājums

līdz ar ādas šķēlumu. levainojumi var būt bez vai ar

kaulu dragājumiem un lūzumiem. levainojumi ir tīri un

netīri. Tīrie ievainojumi ir tādi, kuros līdz ar ievaino-

juma priekšmetu, kā arī vēlāk, nav iekļuvuši dažādi ne-

tīrumi, piem., zeme v. c. Šādus ievainojumus nedrīkst

aizskārt ar netīrām rokām, lai brūcē neienestu dažādus

baciļus, kuri vēlāk var izsaukt strutošanu vai vispārīgu

organisma asins saindēšanu. Tīrās brūces nedrīkst arī

ne ar kādu šķidrumu mazgāt, jo asinis ir sterilas un asi-

ņojot brūce iztīrās.

Ja ievainojumi ir plaši un netīri, tad pirms pārsieša-

nas šādi ievainojumi rūpīgi jānotīra.

Ja ievainoti lielāki asins vadi, sevišķi artērijas, tad

notiek liela asiņošana, kuru nepieciešami tūlīt apturēt

vai nu uzspiežot ar pirkstu uz ievainotāasinsvada augš-

pus ievainotās vietas (zīm. 1.), vai arī cieši apsienot ie-

vainoto locekli augšpus ievainojuma ar gumijas saiti

vai citupārsienamo, kā lakatiņu, dvieli un taml. (zīm. 2.)

šādus sažņauguma pārsējumus var izdarīt tikai rokā

un kājām, bet citām ķermeņa daļām jāuzliek spiedoši

pārsējumi. I,ai ar šādu pārsējumu apturētu asiņošanu,

tam jābūt tik ciešam, lai loceklis lejpus sažņauguma ne-

piepamtu, kļūtu bāls. šādu pārsējumu nedrīkst turēt
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1.
zīm.

2. zīm.

ilgāk par 2 stundām, jo pretējā gadijumā iestāsies lo-

cekļa nervu pamirums jeb paralizē.

Šāda veida asiņošanas apturēšanu var izdarīt pats ie-

vainotais karavīrs, vai cits — kāds no viņa biedriem.

Parasti ievainojuma pārsējumu izdarīs pats karavīrs ar

individuālopārsaiti, kuras saturs ir sterils un sastāv no

saites (Nr. 8) un 2 kompreses spilventiņiem (Nr. 1, 2),

pie kam viens no viņiem (Nr. 2) pārbīdāms.



levainotā miesas daļa, ja tā ir segta ar drēbēm vai

apaviem, pirms pārsiešanas jāatbrīvo, lai ievainojumam

varētu brīvi klātpiekļūt.

Pārsējumus ar individuālo pārsaiti izdara sekojoši:

Attaisa individuālās pārsaitēs iesaiņojumu, kompreses

spilventiņu (Nr. 1) uzliek uz brūci un otru spilventiņu

(Nr. 2) brūces otrā pusē, tad ar marles saiti (Nr. 8)

pietiekoši stipri aptin pāri abiem komprešu spilven-

tiņiem.

Kaulu lūzumi un to pārsiešana.

Kaulu lūzumus sadala vienkāršos un atklātos. Ja

kauls pārlauzts, bet āda lūzuma vietā nav bojāta, tad

tādu lūzumu sauc par vienkāršu (zīm. 3.).

3. zīm.

Ja pie kaula lūzuma ievainota arī āda, un ādas brūce

stāv sakarā ar kaula lūzuma vietu, tad tādu kaula lū-

zumu sauc par atklātu (zīm. 4.).

Brūcē bieži vien redzami pārlauztā kaula gali, vai

arkai kaula gali izdūrusies ādai cauri. Kaula lūzuma

vieta ir sāpīga un tā mēdz uzpampt. Ja lauzto locekli

kustina, tad sāpes pastiprinās. Līdz ar kaula pārlū-
šanu ievainotā ķermeņa dala zaudē savu saturu.
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4. zīm.

Šādus ievainotos nedrīkst transportēt, iekams viņiem

nav izdarīti pārsējumi.

Atkarībā no tā, kur kauls lūzis, tiek izdarīti arī at-

tiecīgi pārsējumi. Pie ievainojumiem ar kaulu lūzu-

miem pašam ievainotam karavīram gan būs grūti sev

sniegt pirmo palīdzību, te būs jānāk palīgā vismaz

otram karavīram.

Kaulu lūzumu pārsējumi vieglāk izdarāmi pie roku

un kāju ievainojumiem. Pie kaula lūzuma pārsiešanas

pamatprincips ir, lai pieliktās šinas pārsniegtu pāri

abām tuvākām locītavām vienā un otrā pusē. Speciālo
šinu vietā var izmantot papi, dēlīšus v. t. t.

Uz pārlauzto locekli vispirms jāuzliek mīksta drāna,

vate vai kas cits un tad jāpieliek šinas. Virs šinām pār -

tinams ar individuālo pārsaiti vai citu ko (zīm. 5.).

Pēc šāda pārsējuma ievainotais var tikt transportēts

tālāk.

5. zīm.
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Pirmās palīdzības sniegšana ar smacējošām

kaujas gāzēm saindētiem karavīriem.

Lai karavīrs pasargātu sevi no saindēšanās ar sma-

cējošām kaujas gāzēm, tad kara laikā viņam vienmēr

klāt jānēsā pretgāzu maska, kuru tas izmanto vajadzī-

bas gadijumā.
Šeit doti tikai vispārīgi norādījumi, kā jārīkojas sain-

dēšanas gadijumā ar smacējošām kaujas gāzēm.

Saindētos karavīrus vispirms jāiznes no ierakumiem

un jānovieto uz klajuma tīrā gaisā. Tos nedrīkst at-

stāt telpās, patvertnēs, grāvjos, zālē, mežā v. c, kur

gāze ilgāk aizturas. Ja tomēr apstākļi ir tādi, ka sa-

zāļotos nav iespējams novietot tīrā, nekaitīgā gaisā, tad

nepieciešami viņiem uzģērbt pretgāzu maskas.

Ja sazāļotā elpošana apgrūtināta, tas tūliņ jāatbrīvo

no virsdrēbēm, jāatpogā apkakle un jāatsedz krūtis.

Pret smacēšanu jālieto skābekļa aparāti, t. i. saslimu-

šam jādod ieelpot skābekli, kas atvieglo elpošanu. Va-

jadzības gadijumos izdarāma mākslīga elpināšana. Ja

sirdsdarbība paliek vāja, zem ādas iešļircina kofeinu.

kamparu vai citu.

lekšķīgi var dot siltus dzērienus, kā stipru kafiju,

tēju. Sazāļotos nedrīkst tūliņ evakuēt, resp. transpor-

tēt, bet tiem dažas stundas jāgūļ pilnīgā mierā. Ti m

saindētiem, kuri paši var iet, ieteikt nesteigties, bet iet

lēnām un neizdarīt straujas kustības, kas var izsaukt

piepežu sirds vājību.

Saindēto transportēšana izdarāma gulošā stāvoklī,

pasargājot tos no putekļiem un kratīšanas.



V.

Ziņas no administrācijas un pielikumi.

1. Par karogu.

Pulka karogu, kā atzinības zīmi pulkam, parasti dāvā kāda sa-

biedriska organizācija (kāds apriņķis, pilsēta vai organizācija).

Karogu pulkam pasniedz Valsts Prezidents, kā valdības un visas tau-

tas uzticības zīmi.

Tāpēc ari mūsu lekšējā dienesta reglaments saka, ka «Karogs ir

simbols tautas uzticībai un vienotībai ar saviem karavīriem! Zaudēt

karogu — nozīmē zaudēt tautas uzticību un karavīra godu; atstāt

karogu —
nozīmē atsacīties no savas tautas un pilsoņa goda.»

Pulka karogs Ir ari visu pulka tagadējo un agrāko karavīru

vienības zīme. Vioš nevien vieno tos, kas tagad zem viņa pilda

savu pienākumu, bet atgādina ari par tiem, kas agrāk zem šī ka-

roga darbojušies un cīnijušies, un kuru slavas pilno darbu augli

atstāti mūsu apsardzībai uzticēts mantojums. Katra karavīra

pienākums uzturēt sava karoga labo slavu, šā pienākuma pārkāp-

šana ir vislielākais negods, par ko draud nevien bargs sods, bet

arī visas sabiedrības nicināšana; kas pamet savas daļas karogu, tas

'r gļēvulis un dezertieris.

Karogs pavada pulku gan baltās, gan nebaltās dienās. Bieži tas

ir vienīgais liecinieks par pulka cīņām un slavas pilniem darbiem.

Karogs glabā nostāstus par tiem varoņiem, kas pildijuši savu pienā-

kumu, kas bijuši uzticīgi līdz nāvei, kas upurējuši savu dzīvību par

mūsu dzimtenes un latvju tautas gaišāku un labāku nākotni. Karogs

ir šo varoņu nāves kluss liecinieks.

Ja Tev, jauno karavīr, kādreiz pietrūks spēka un drosmes —

skaties uz sava pulka karogu, smelies ļaunus spēkus un ztnl, ka ari

Tavs pienākums Ir
— visu par Latviju. Dzimtenes mīlestībai Jābūt

stiprākai par nāvi. Latvija dzīvos, kaut arī mums būtu Jāmirst.

Tāda pat nozīme kā pulka karogam ir ari standartam Jātnieku

pulkā un sudraba taurēm artilērijas pulkos.

Valsts karogs ir valsts pilsoņu vienības un valsts neatkarības

zīme. Mūsu valsts karogs ir sarkans ar baltu svītru.

īpaši karogi ir augstākām valsts amatpersonām: Valsts

Prezidentam, ministru prezidentam, kara ministram un armijas ko-

mandierim.



Latvijas valsts un tirdzniecības flotes karogs

Valsts Prezidenta standarts

Kara ministra karogs





Armijas komandiera karogs

Karakuģu karogs

Karogs, artilērijas Inspek-

tora automobilim

Karogs, kājnieku divīzijas
komandiera automobilim

Karogs, apgādes pārvaldes

priekšnieka automobilim

Karogs, techniskās divīzijas

komandiera automobilim
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Šo karogu mazāki attēli tiek piestiprināti pie minēto amatpersonu

automobiļiem. Atvērts karodziņš pie auto nozīmē, ka mašīnā brauc

minētā amatpersona.

2. Karavīru dienesta gaita armijā.

Mūsu armija sastādās uz Karaklausības likuma pamata.

Ši likuma pamatnoteikumi ir šādi:

1) Visiem vīriešu kārtas Latvijas pilsoņiem jāņem dalība valsti

aizsardzībā.

Karaklausības pienākums katram pilsonim jāizpilda personīgi;

no karaklausības nevar nedz atpirkties,

nedz dot citu kādu personu savā vietā.

Tā tad karaklausība ir vispārēja un perso-

nīga. No kara dienesta tiek atsvabināti tikai slimie ar ne-

ārstējamām slimībām, garīgi un fiziski kropli. Vājas veselības

dēl un citu likumā paredzētu apstākļu dēl pilsoņi var tikt at-

svabināti no kara dienesta pildīšanas uz zināmu laiku, bet ne

pavisam.

2) Karaklausība izpaužas:

Sastāvēšanā 3. daļas rezervē no pilniem 17

gadiem līdz iesaukšanai aktivā kara dienestā.

Obligatoriskā aktivā kara dienestā, kurā

tiek iesaukti pilsoņi, sasnieguši 21 gada vecumu un kurš ilgst

12 -15 mēnešus. Sai laikā notiek kareivju sagatavošana kara

darbībai.

Atvaļinājumā līdz turpmākam rīkojumam

(līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātie karavīri). Sai kate-

gorijā karavīri skaitās trīs gadus pēc atvaļināšanas no aktivā

dienesta. Sai laikā tie skaitās kara ministra rīcībā.

Sastāvēšanā rezervē līdz pilnam 40. dzīvības ga-

dam pēc ieskaitīšanas šai kategorijā. Šai laikā pilsoņus var

iesaukt apmācībā 3—6 reizes, ne ilgāk kā uz 4 ned. katru

reizi.

Sastāvēšanā zemessargos — no 40. līdz 50.

pilnam dzīvības gadam.

Par izvairīšanos no kara dienesta un karaklausības draud

bargs sods.
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3. Jēdziens par valsts bruņoto spēku organizāciju

un ieroču šķirām.

Valsts bruuotie spēki sastāv:

1) no aktivā karaspēka, kurš komplektējas no ikgadus

obligatoriskā aktivā dienestā iesaucamiem pilsoņiem, kā ari

no brīvprātīgiem, virsdienesta instruktoriem un kareivjiem,

virsniekiem, admin. virsniekiem, sanitarvirsniekiem, karaspēka

garīdzniekiem un kara techniķiem;

2) no karavīriem, kas atvaļināti līdz turpmā-

kam rīkojumam;

3) no rezerves, kurā ieskaitāmi:

līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātie karavīri pēc trīs gadu

sastāvēšanas šinī kategorijā;

pilsoņi no pilna 17. dzīvības gada līdz iesaukšanai aktivā kara

dienestā;

4) no zemessargiem, kuros ieskaitāmi:

rezervisti pēc noteiktu gadu izdienas rezervē:

personas, kuras pēc sava veselības stāvokļa ieskaitāmas ze-

messargos uz slimības saraksta pamata.

Aktīvais karaspēks sastāv no armijas un flotes.

Mflsu armijā lielākās karaspēka vienības ir divīzijas, bet flotē —

eskadra (visi mūsu flotes spēki sastāda vienu eskadru).

Karaspēks bez tam sadaļas atsevišķās dalās, kurām

katrai ir sava patstāvīga pārvaldība un atsevišķa saimniecība.

Pie atsevišķām karaspēka dalām mūsu armijā pieskaitāmi kāj-

nieku, jātnieku, artilērijas, sapieru, aviācijas un autotanku pulki,

sakaru bataljons, bet flotē — divizioni.

Lai ērtāk būtu karaspēku apgādāt ar visu tam nepieciešamo,

audzināt, apmācīt un vadīt, atsevišķas daļas sadaļas mazākās vie-

nībās.

Kājniekos pulki sadaļas bataljonos, bataljoni — rotās, rotas —

vados un pēdējie — grupās.

Artilērijā pulki (izņemot bruņoto vilcienu pulku, kas sastāv no

bruņotiem vilcieniem) sadaļas divizionos, divizioni — baterijās, ba-

terijas — vados.

Jātnieku pulks sadaļas divizionos, divizioni — eskadronos, es-

kadroni — vados, vadi — grupās un grupas — posmos.

Sapieru pulks sadaļas bataljonos, bataljoni — rotās, rotas — va-

dos un vadi — grupās.

Aviācijas pulks sadaļas eskadriļās un eskadriļas — vados.

Auto-tanku pulks sadalās rotās, rotas — vados.

Sakaru bataljons sadaļas rotās, rotas — stacijās vai vados, vadi

— grupās.
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Flotē — eskadra sadaļas divizionos; divizioni —
kuģos.

Visi valsts bruņotie spēki padoti Valsts Prezidentam, kā aug-

stākam vadonim. Kara laikā Valsts Prezidents iecel virspavēlnieku.

Miera laikā visa armija un flote tieši padoti Armijas koman-

dierim, kurš vada armijas audzināšanu un sagatavošanu karam.

Armijas komandieris padots Kara ministram.

4. Karavīru dienesta pakāpes un to ārējās no-

zīmes.

Karavīru dienesta pakāpes nosaka «Likums par dienesta gaitu ar-

mijā un flotē».

Visas aktivā kara dienestā esošās personas saucamas par kara-

vīriem.

Karavīri sadaļas šādās grupās:

1. kareivji,

2. instruktori,

3. virsnieki.

DIENESTA PAKĀPJU NOZĪMES ARMIJĀ

UZPLEČU ZĪMES



Flotes karavīru dienesta pakāpju zīmes

Virsdienesta instruktoriem dienesta pakāpju zīmes uzšūtas piedurknes galā,
bet obllgatoriskā dienestainstrviktonem - piedurknes vidū.

Virsniekiem un virsdienesta instruktoriem uz lietus mēteļiem uzpletniem
un vasaras svārkiem tēs pašas dienesta pakāpjunozīmes uz uzplečiem
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Kareivju dienesta pakāpes:

armijā: flotē:

1. kareivis (arī jaunkareivis), 1. matrozis,

2. dižkareivis, 2. dižmatrozis.

Instruktoru dienesta pakāpes:

armijā: flotē:

1. kaprālis, 1. kaprālis,

2. seržants, 2. seržants,

3. virsseržants, 3. bocmanis,

4. virsnieka vietnieks. -t- virsnieka vietnieks.

Virsnieku dienesta pakāpes:

armijā: flotē:

1. leitnants, 1. leitnants,

2. virsleitnants, 2. virsleitnants,

3. kapteinis-leitnants, 3. kapteinis-leitnants,

4. kapteinis, 4. kapteinis,

5. pulkvedis-leitnants. 5. komandkapteinis,

6. pulkvedis. 6. jūras kapteinis,

7. ļreneralis 7. admirālis.

Administratīviem virsniekiem ir tās pašas die-

nesta pakāpes kā virsniekiem, tikai ar attiecīgo apzīmējumu. Pie-

mēram: administratīvais leitnants, administratīvais kapteinis v. t. t.

Arī sanitarvirsniekiem ir tās pašas dienesta pakā-

pts, tikai ar attiecīgo apzīmējumu. Piemēram: ārsts-leitnants, ārsts-

kapteinis, veterinarārsts-kapteinis, farmaceits-leitnants v. t. t.

5. Kareivju paaugstināšana dienesta pakāpēs.

Dienesta gaita armijā un flotē noteikta ar attiecīgiem likumiem:

Karaklausības likums.

Likums par dienesta gaitu armijā un flotē.

Likums par virsdienesta karavīriem.

Visiem karavīriem dienests jāsāk no kareivja dienesta pakāpes.

Neviens nevar tikt par instruktoru un virs-

nieku, iekams viņš nav bijis kareivis.

Katrs kareivis mūsu armijā var sasniegt visaugstākās dienesta

pakāpes. Tiek prasīta tikai centība un attiecīgo katrai dienesta pa-

kāpei zināšanu iegūšana. Tā ir dota iespēja ar darbu un centību

katram tikt uz priekšu, kas to vēlas.

Obligatoriskā dienesta kareivja dienesta gaita armijā ir sekojoša:

Pēc ieskaitīšanas aktivā kara dienestā katram pilsonim kā jaun-

kareivim jāiziet jaunkareivju apmācības kurss, kas ilgst apmēram
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divi mēneši. Jauukareivji dod un paraksta svinīgo solijumu (skat.

6 lap. pusē), pēc tam tic tiek pārdēvēti par kareivjiem.

Katrs kareivis, kam teicama uzvešanās, kas labi zina dienesta

pienākumus un priekšzīmīgi izpilda savu dienestu, var tikt paaugsti-

nāts par dižkareivi. Miera laikā par instruktoriem var tapt pa-

augstināti tikai tie, kas ieguvuši instruktoriem paredzēto militāro

izglītību, t. i. beiguši instruktoru vienību. Tikai kara laikā par

kaujas nopelniem var kļūt ari par instruktoru un pat par virsnieku

bez attiecīgās izglītības.

Labākie no instruktoru vienību beigušiem kareivjiem, kuriem ir

attiecīgā vispārējā izglītība, tiek sūtīti uz virsnieka vietnieku kur-

siem. Tie, kas sekmīgi beidz kursus un ir centīgi, tiek paaugsti-

nāt: par virsnieka vietniekiem, kuri kara laikā ieņems jaunāko virs-

nieku vietas.

Ja ir brivas vietas, tad labākie no instruktoru rotu beigušiem

karavīriem pēc obligatoriskā dienesta izbeigšanās var tikt atstāti

virsdienestā kā virsdienesta instruktori. Virsdienesta instruktori,

ja viņi ir centīgi, labi pilda dienestu un turpina papildināt savu

izglītību, var iegūt jaunus paaugstinājumus amatos un dienesta pa-

kāpēs.

6. Ordeņi un goda zīmes.

1. Lāčplēša kara ordenis dibināts Latvijas atbrīvošanas cīnu

laikā. Ordeņa devize «Par Latviju»; ordenim ir 3 šķi-

ras Lāčplēša kara ordeņa svētki tiek svinēti katru gadu 11. no-

vembri.

Ordeni var piešķirt visiem Latvijas armijas karavīriem un arī

ārzemniekiem.

Lāčplēša kara ordeni piešķirot, neievēro ne ieņemamo augsto

stāvokli, ne agrākos nopelnus miera gaitās, nedz ari parasios

apstākļos dabūtos ievainojumus. L. k. ordeņa nozīmes pie-

šķir vienigi par kara nopelniem un tikai tam,

kas izpildījis savu pienākumu pret valsti, pie

tam ar ārkārtīgi grūtiem izcilus varoņdar-

biem — par godu un slavu Latvijai, tam, kuri

acīmredzamas nāves briesmas nicinādams, ap-

zinīgi un pašaizliedzīgi, briesmās un grūtī-

bās dodoties, izdarījis savrupēju un ar pil-

nām sekmēm izcilus varoņdarbu, kurš devis ne-

pārprotamu un acīmredzamu labumu valsts drošibas vai kara pa-

nākumu ziņā. Karavīrs, kas uz savu galvu butu uzņēmies izdarīt

kādu izcilus varoņdarbu, bet pie tam izjaucis no augstākas vadības

noteikto kara darbības plānu ar ļaunām sekmēm kopējai lietai, nav

cienīgs L. k. ordeņa.
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Nevienam karavīram nav tiesības prasīt, lai viņam piešķirtu or-

deni, bet apbalvošanu ierosina tās dalās priekšnieks, kurā sastāvot,

kaiavirs izdarījis varoņdarbu.

Izņēmuma gadijumos ari miera laikā par sevišķiem varoņdarbiem

var tikt piešķirts Lāčplēša kara ordenis.

L. k. ordeņa kavalieri bauda sekojošas priekš-

rocības:

1) Atļauts nēsāt karavīru tērpu arī pēc atvaļināšanas no aktiva

kara dienesta; atļauts lietot ordeņa nozīmi uz zīmogiem, pa-

pīriem v. c.

2) Pie iecelšanas amatos armijā un flotē viņiem dodama priekš-

roka.

3) Atļauts visu mūžu (ari neatrodoties aktivā kara Jienestā) ārs-

tēties par velti visas kara ārstniecības iestādēs.

4) Saņem divkārtīgu atvaļinājumu, salīdzinot ar citiem karavīriem.

5) Viņi paši un viņu bērni visās valsts mācības iestādēs atsva-

bināmi no mācības maksas.

6) Tiesību braukt pa dzelzceļu par puscenu v. t. t.

2. Triju zvaigžņu ordenis un Triju zvaigžņu ordeņa goda zīme.

Īriju zvaigžņu ordenis nodibināts par piemiņu Latvijas valsts tap-

šanai — 18. novembrī 1918. g. Ordeņa devize «Per aspera

ad astra», t. i. caur ciešanām pie zvaigznēm.

Ordenim ir piecas šķiras un trīs pakāpju goda zīmes.

Ordeni un goda zīmi piešķir Latvijas pilsoņiem un ārzemniekiem

par nopelniem tēvijas labā, kuri var izpausties valsts, sabiedriska,

kulturāla un saimnieciska darbā. Par nopelnu var tikt uzskatils ku

katrs atsevišķs izcilus darbs, tā ari ilgstoša priekšzīmīga, ar re-

dzamiem panākumiem iezimeta darbība valsts laba.

3. Viestura ordenis un Viestura ordeņa goda zīme.

Viestura iVesthardus Kex) ordenis nodibināts 1938. gadā senās

patstāvīgas Latvijas varenības piemiņai.

Ordeņa devize ir: Coniortamini et pugnate, t. i. tsiet stipri un

einaties.

Ordenim ir piecas šķiras un trīs pakāpju goda zīmes.

Ordeni un goda zīmes piešķir, kā atzinības zīmi par nopelniem

valsts bruņoto spēku audzināšanā, vairošana un izkopšanā, valsts

drošības un sabiedriskas kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā,

valsis robežu apsargāšanā un valsts stipruma apziņas ieaudzināšana

pilsoņos, sagatavojot tos modrīgai kalpošauai savai valstij un zemei

Uii savas valsts un zemes nelokāmai aizstāvēšanai.

4. Atzinības krusts.

Atzinības krusts lCroix dc la reconnaissance), kas nodibināts 1710.

gadā Liepājā, atjaunots par piemiņu Kurzemes un Zemgales herco-

gistes slavas laikiem.
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Atzinības krusta devize ir: Pour les honnētes gens, t. i. Goda

prata ļaudīm.

Krustam ir piecas šķiras un četru pakāpju goda zīmes.

Atzinības krustu piešķir par izcilu tēvijas mīlestību un par no-

pelniem valsts, sabiedrības un kultūras darbā.

Tie var izpausties uzticīgā un uzcītīgā valsts, pašvaldības un at-

klātības dienestā, katra godīga darba priekšzīmīgā izpildīšanā, ik-

\ienā sabiedriskā kalpošanā, tautas gara, pašdarbības un saimnie-

cisko spēku attīstīšanā un stiprināšanā.

5. Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme.

Šī pieminas zīme izdota par piemiņu Latvijas atbrīvošanas ka-

ram. Uz zīmes ir uzraksts: «1918. — Par tēvzemi — 1920».

Piemiņas zīme ir piešķirta visiem Latvijas armijas karavīriem,

kas valsts atbrīvošanas cīņu laikā no 18. novembra 1918. gada līdz

11 augustam 1920. g. kalpojuši nacionālā armijā.

6. Latvijas Republikas atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas pie-

miņas medaja.

Ši medaļa piešķirta:

1) Karavīriem, kas atbrīvošanas ciņu laikmetā no 18. novembra

1918. g. līdz 11. augustam 1920. g. kalpojuši Latvijas armijā.

2) Pēc Kara ministra atzinuma, ārzemju armiju karavīriem, kas

piedalījušies Latvijas atbrīvošanas cīņās.

3) Pēc Kara ministra atzinuma, atsevišķiem Latvijas pilsoņiem,

kas sekmējuši un pabalstijuši armiju atbrīvošanas cīnās. Šim

personām medaļa tiek piešķirta bez šķēpiem.

Visu ordeņu un goda zīmju vietā var arī nēsāt tikai šo ordeņu

un zīmju lenšu atgriezumus.

7. Kara noslēpumu glabāšana.

Jau tagad miera laikā mūsu zemē ir daudz spiegu, kuri spiego

iid vāc zinas par mūsu armiju un nosūta tās svešām valstīm. Dau-

dzus no viņiem noķer un notiesā, par ko katrs var pārliecināties no

ziņojumiem laikrakstos. Visus spiegus tomēr noķert nav iespējams.

Daudzi vēl tagad staigā brivā, turpinādami spiegošanu. Tādēļ katram

karavīram jābūt uzmanīgam, lai tas savas neuzmanības vai pļāpības

dēl nekļūtu par valsts nodevēju.

Lai apgrūtinātu spiegiem ziņu ievākšanu.

Tev pienākas:

l. Visās publiskās vietās (teātros, izrīkojumos, dzelzceļu stacijās,

restorānos, tirgos, uz ielas v. t. t.) atturēties no sarunām par
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kara lietām vispārīgi, bet pilnīgi nemaz nerunāt pašam par

savu dienesta gaitu un karaspēka da|u. Neaizmirsti sakām-

vārdu: «Pat sienām ir ausis». — Tās dzird katru

vārdu, ko kāds savā vieglprātībā izsaka. Nekad nekurni

un nekritizē apstākļus savā vienībā un sa-

vus priekšniekus. Ar to līdzēts netiks, bet to no-

klausīsies tikai mūsu ienaidnieki un līdz ar to Tu parādi, ka

pats neesi kārtīgs kareivis.

2. Nekad nevienam, pat labi pazīstamam, neskatoties vai

tā ir privātpersona, vai ari karavīrs, nestāsti un ne-

atbildi uz jautājumiem par savas daļas or-

ganizāciju, skaitlisko sastāvu, sardžu un posteņu vietām,

garastāvokli, iekšējo kārtību, apgādi, apbruņojumu v. t. t.

Katra no sām ziņām atsevišķi var izlikties varbūt niecīga

un nenozīmīga, bet spiegi, savācot tās daudzas kopā, var

sastādīt loti svarīgus ziņu kopojumus.

3. Ja Tu mani, ka kāds paliek uzbāzīgs ar sa-

viem jautājumiem par armijas dzīvi, vai arī

ja Tu zini, ka kāds no Taviem biedriem sniedz ziņas vai nu

atsevišķai personai, vai ari kādai organizācijai par armijas

dzīvi, tad Tavs pienākums kā godīgam kareivim pildīt savu

svinīgo solijumu un darīt savu pienākumu: ziņot to savai

priekšniecībai, kaut arī Tev būtu jāziņo par savu draugu un

biedru. Kas tapis par valsts nodevēju, tas Tev vairs nevar

būt draugs.

Nekad neaizmirsti, ka mūsu ienaidnieki paši nākt mūsu

zemē un vākt ziņas nevar, jo tos ātri noķertu. Viņi to uzdod

vietējiem pilsoņiem un organizācijām, uz kurām nevarētu krist

aizdomas.

4. Ja Tu dzirdi, ka kāds aģitē pret pastāvošo

mūsu valsts iekārtu, to nopeldams un musinādams

uz šķiru ciņu, tad zini — tas ir samaksāts svešas

val s t s kal p s. Par viņu Tev ari jāziņo savai priekšnie-

cībai, iepriekš mēģinot ievērot viņa ārieni un noskaidrot viņa
personību.

Sevišķi spilgtos gadijumos Tev tādi aģitatori ar citu kara-

vīru vai privātpersonu palīdzību uz vietas jāaiztur un jānodod

vai nu priekšniecības, vai ari policijas rokās. Tāpat uz

vietas Tev jāaiztur katrs, kas izdala neat-

ļautu literatūru vai proklamācijas un —.
vajadzības gadijumā pat pielietojot varu, — jānogādā attiecīgā

vietā.
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5. Pieradinies Jau miera laikā publiskās vie-

tās nu vispār ar saviem pazinām nepļāpāt

par armijas lietām. Nelielies viņu priekšā, ka Tu

daudz ko zini. Tie, kas tiešām daudz zina. parasti cieš klusu.

Ja kāds no Taviem draugiem —
karavīriem neievēro šos no-

teikumus, neuzkrītošā veidā viņam to aizrādi. Par valsts no-

devību draud bargs sods, kara laikā — nāve.

Kas nepleradināsies Jau miera laikā, nevarēs to pildīt kara

laikā. Bet kara laikā spiegi bfls uz katra sola un viens Tavs

neuzmanīgs vārds var atnest lielu ļaunumu un maksāt daudzu

Tavu draugu un ari Tavu dzīvību.

8. Kareivja ietērps.

Kājnieku kareivja ietērps sastāv no sekojošām dalām: 1. kauj-

tērpa, 2. parastā apģērba, 3. siltā apģērba, 4. speciāla apģērba,

5. apaviem un 6. veļas.

No šim 6 atsevišķām dalām var sastādīt dažādus ietērpa veidus.

letērpu veidi Ir sekojošie:

1. Kaujas letērps.

2. Sardžu letērps.

3. Parādes letērps.

4. Svinību letērps.

5. Dienesta letērps lerindā.

6. Dienesta letērps ārrindā un letērps ārpus dienesta.

No kādiem priekšmetiem sastāv katrs letērps, var paskatīties ie-

tērpu tabulā, kas izkārta vienības telpās.

Valkājot izdoto ietērpu, jāievēro sekojošie galvenie

noteikumi, kurus bieži nezināšanas dēļ pārkāpj:

1. Izdotos no valsts priekšmetus nedrīkst pārtaisīt.

Ir at]auta tikai apģērba pielāgošana, izdarot ma-

zus labojumus, bet tikai ar rotas komandiera

atļauju.

2. Aktivā obligatoriskā dienesta karavīri ar rotas

komandiera atļauju var nēsāt ar! savas personīgās

drēbes un apavus, bet tiem pēc formas pilnīgi

jāatbilst armijā noteiktiem paraugiem.

Piemēram, aktivā obligatoriskā die-

nesta karavīri nedrīkst:

—- valkāt virsdienesta karavīru parauga svārkus;
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Kājnieku kareivju ietērpi.
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— valkāt getras (ir atļauti tikai garie zābaki vai

saišzābaki ar stilbtiņiem);
— valkāt gaišas krāsas cimdus (jāvalkā izdotie

valsts cimdi; tikai pie svinību ietērpa, dienesta

ietērpa ārrindā un ietērpa ārpus dienesta uz

vēlēšanos var valkāt arī cimdus brūnā krāsā);

— nēsāt parādes cepures ar samta aplokiem (ap-

lokiem jābūt no iekantējuma auduma). Arī

samta zīmotnes nav atļautas.

3. Apaviem jābūt melnā krāsā.

4. Mēteļa apkakles nedrīkst uzcelt, izņemot gadiju-

mu, kad paredzēta kaujas ietērpa valkāšana, kā

arī stiprā lietū, sniegā un salā zem 15° C.

5. Dienestā štābos, kancelejās, iestādēs un ambulan-

cēs, pie darba laboratorijās un noliktavās, dzelz-

ceļa vagonos, kad cepure noņemta, atļauts noņemt

arī jostu.

Kūrortos, nometnēs — ārpus dienesta, karavīru

klubu dārzos un vasarnīcu rajonos cepuri un jostu

var neuzlikt.

6. Pie karavīru ietērpa nedrīkst valkāt sēru nozī-

mes un nēsāt dažādu organizāciju nozīmes (že-

tonus).

7. Masku ballēs un taml. sarīkojumos nav atļauts

valkāt karavīru ietērpu.

8. Teltene-lietus mētelis lietojams tikai pie kaujas

un sardžu ietērpa manevros, lauku mācībās un

sardžu dienestā.

9. Kareivji formas ietērpā drīkst apmeklēt tikai gar-

nizona priekšnieka norādītos restorānus. (Gar-

niz. reglm. 4. panta f. nodalijums.)

Kājnieku kareivja kaujas ietērpa sastāvs:

I Pastāvīgais apģērbs (kareivim mugurā).

II Nesamie krājumi.

111. Apbruņojums un kaujtērps.

Pilns kaujas ietērps, sastāvošs no uzrādītām dalām, sver

ziemā ap 31 kilogr., bet vasarā ap 28 kilogr.

tonus).



Kauj tērpa priekšmetu sakārtošana, pielāgošana un sa-

tura ievietošana kaujtērpa somās.

No kaujtērpa priekšmetiem tikai retus var lietot atsevišķi. Pa-

rasti visi priekšmeti iepriekš jāsasaista vai jāapvieno pa vairākiem

kopā, lai to nešana vai lietošana būtu iespējama. Šādu apvienošanu

sauc par sakārtošanu.

Pamatuzkabes sakārtošana. Vidusjosta ar attiecīgām plecu siks-

nām sastāda pamatuzkabi. Tā pienākas katram karavīram.

Lai pamatuzkabi sakārtotu, vidusjostai jāuzver plecu siksnu uz-

mavas.

Uzkabes sakārtošana. Par uzkabi sauc pamatuzkabi ar visiem tai

piestiprinātiem priekšmetiem.

Vajadzibas gadijumā pamatuzkabei var piestiprināt ari pārtikas

somu, lai gan normāli pārtikas somas piederas sakārtotai mantu

somai.

Odens pudeles kāsis jāpiekabina plecu siksnu priekšējai labai

uzmavai pierlkotā gredzenā no iekšpuses uz āru.

Sakārtotā uzkabe.

Pārtikas somas sakārtošana. Lai pārtikas somu sakārtotu, tanī

jāievieto krflztte.

Mantu somas sakārtošana. Lai mantu somu sakārtotu, tani jāie-

vieto: teltene-lietus mētelis ar piederumiem, katliņš ar karoti un

sakārtotā pārtikas soma.
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Mantu somas vāks jāatsprādzē un somas saite jāatraisa. Te I-

tene-lietus mētelis kārtīgi Jāsaliek un jāievieto mantu

somas pakaļējā ledalījumā. Citus priekšmetus (Izņemot snaiperu

maskuzvalku) Sai nodalījumā ievietot aizliegts. Teltenei vienmērīgi,

līdzeni jāpiekļaujas mantu somas mugurpusei. Sim apstāklim jāpie-

griež sevišķa vērība, jo nekārtīgi levietota teltene var radīt nevē-

lamus traucējumus mantu somas nešanā. Pēc tam somas saite atkal

jāsavelk un jāsasien. Saites brīvie gali JāJebāž somā virs teltenes.

Teltenes piederumu maisiņš ar tanī salik-

tiem piederumiem jāpiesprādzē mantu somas apakšdaļai ar

abām teltenes siksnām. Maisiņa vākam jāatrodas mantu somas la-

bajā pusē.

Tālāk mantu somai ar katliņa siksnām jāpiesprādzē sa-

liktais katliņš ar karoti tā, lai katliņa vāks atrastos

somas labajā pusē. Ar vienu siksnu Jāapņem katliņa vāks, bet ar

otru ķermenis. Ķermenim apņemtā siksna Jāizver caur vāka roktura

ļeku. Tad katliņam Jāpārsedz mantu somas vāks un jāpiesprādzē.

Pārtikas soma jānovieto mantu somas apakš-

daļai pierlkotā ligzdā. Ligzdas vāks Jāatsprādzē un jā-

atpogā poga. kas satur ligzdas šķēluma abas malas. Tad ligzdā

jāieliek saliktā un sakārtota pārtikas soma ar vāku uz augšu.

Ligzdas malas Jāsapogā. Ligzda Jāpārsedz ar vāku, un vākam pie-

stiprinātās sprādzējamās siksnas jāsasprādzē.

Pamatuzkabes pielāgošana. Pamatuzkabe jāpielāgo, pārstādot (aug-

stāk vai zemāk) plecu siksnu priekšējās un muguras uzmavas. To-

mēr jāskatās, lai kreisai un labai siksnai uzmavu sprādzes pārvietotu

par vienādu siksnas caurumu skaitu un lai siksnu brīvie gail būtu

vienādi (vienāds caurumu skaits).

Pamatuzkabe būs pareizi pielāgota, ja vaļīgi sasprādzētā vldus-

Josta gulēs virs gOžu kauliem, nenokarāsles pārāk zemu vai nebūs

sarauta uz augšu.

Mantu somas pielāgošana. Lai pielāgotu mantu somu, jāuzliek

uzkabe. Tad mantu somas plecu siksnas Jāpārliek pāri pleciem un

soma Jāsaceļ, lai tās augšgals atrastos apmēram plecu augstumā.

Siksnu galos iesprādzētie kāši Jāiekabina pamatuzkabes plecu siksnu

nriekšējo uzmavu gredzenos. Ja kāši būs lesprādzētl pārāk zemu,

mantu soma noslīdēs stipri uz leju, turpretim augstu iesprādzēto kāšu

aizkabināšana būs apgrūtināta un mantu soma vilks uz augšu vldus-

jcstu ar patronu somām.

Agrāko paraugu mantu somām kāši nav jāpārstāda, bet Jāpaga-

rina vai jāsaīsina siksnas, pārstādot siksnu atliektiem galiem pie-

stiprināto pogn.
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Kad mantu somas plecu siksnas pielāgotas, jāiestāda pareizā ga

rumā ari muguras siksnas. Tām labi jāpietur mantu somas apakšējie

stūri. Muguras siksnu garumu var mainīt, pārstādot siksnas atliektam

galam piešūto sprādzi.

AgrākS parauga mantu somām muguras siksnas nav piestiprinātas

muguras somām, bet gan somu plecu siksnām. Uz pielāgošanu tis

iespaidu neatstāj.

Satura ievietošana pārtikas somā.

Satura ievietošana mantu somā. Apakškrekls, apakšbikses, 'auti,

kabatas lakatiņi, dvielis, darba cepure un personīgās mantas jāie-

vieto mantu somas priekšējā nodalijumā. Mantu somas

vāks jāatsprādzē un somas saite jāatraisa. Apakškrekls, apakšbikses

un auti jāsaloka somai piemērotā garumā un kārtīgi jāleklāj priek-

šējā nodalijumā uz nodalijumus šķirošo starpsleniņu, virs tiem jā-

uzklāj auti un kabatas lakatiņi un jāuzliek darba cepure. Personīgās

mantas, izņemot zobu birsti un taml. priekšmetus, jāievieto somas

dibenā. Pēc tam saites atkal jāsavelk un vāks jāaizsprādzē.
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Papīrā (vislabāk pergamenta) ietitas ziepes, zobu birste un taml.

personīgās mantas jāievieto mantu somas labās puses

piederumu maisiņā.

Šautenes tīrāmie piederumi jāievieto kreisās puses pie-

derumu maisiņā.

Ja mētelis nav uzģērbts, bet tomēr jāņem lidz, tas jāsatin veltenī

un jāpiestiprina mantu somai.

Mēteļa satīšana jāizdara šādi:

1) jāatpogā uzpleči un muguras šķēluma pogas, jānoloka aproces

un jāiatukšo kabatas;

2) mētelis jāizklāj uz līdzenas vietas ar oderi uz augšu;

3) mēteļa augšdaļa jāuzliec apakšdaļai apmēram lidz muguras sa-

vilknim;

4) muguras šķēluma malas jāpārliek viena pāri otrai par apm.

30 cm un jāizlīdzina, lai pie mēteļa satīšanas nerastos krokas,

5) piedurknes jāizstiepj uz sāniem tā, lai piedurkņu muguras vīles

atrastos virspusē un jānolīdzina krokas;

Mantu soma.

6) piedurknes jāsaliec apmēram divkārši un tām pāri jāpārliec

mēteļa sānu malas; mēteļa apakšējās malas jāuzliec uz augšu

par apmēram 10—15 cm, šādi salocītam mētelim ir apm. 70 cm

augsta un 120 cm plata četrstūra veids;

7) saliktais četrstūris cieši jāsatin velteni, iesākot tīšanu no mu-

guras savilkšņa; tīšana jāizdara 2 karavīriem. Satītais mētelis

jāsaliek tā, lai tas labi pieklautos mantu somai un jāpiesprādzē

pēdējai ar 3 mēteļa siksnām. Jāskatās, lai mēteļa velteņa ti-

numa virziens būtu uz āru un tinuma beigu mala atrastos

velteņa augšpusē un pārsniegtu velteņa v'du par apm. 5 cm.



157

Mantu somai, vajadzības gadijumā, var pievienot arī bruņu

cepuri. Vienā no gredzeniem, ar kuriem bruņu cepurei piesti-

prināta zoda siksna, jāiever piemērots valga vai siksniņas ga-

bals. Tad bruņu cepure jāuzliek mantu somas vākam, valgs

vai siksniņa jāiever jēlmltādas austiņā, kas piešūta somas vā-

kam, cieši jāsavelk un jāsasien.

Pārtikas soma. Sakārtotā pārtikas soma normāli atrodas sakār-

totā mantu somā, izņemot sekojošus gadijumus:

ja lieto vienu no samazinātā kaujtērpa veidiem;

— gājiena apstākļos, kad lieto pilnu kaujtērpu, bet pārtikas somu

vēlams pievienot uzkabei, lai labāk sadalitu kaujtērpa svaru;

— ja lieto agrākā parauga mantu somas, kurām ligzdas pārtikas

somas ievietošanai nav pierikotas.

Visos šajos gadijumos pārtikas soma jāpiestiprina pamatuzkabei

9. Instrukcija apavu uzturēšanai kārtībā

karaspēka daļās.

1. Katru vakaru apavi notīrāmi no dubļiem, nomazgājami un naktī

pakarami žūšanai.

2. Notīrītie un nomazgātie apavi ne mazāk, kā reizi nedēlā, tūliņ

pēc nomazgāšanas un apžūšanas, sasmērējami ar zābaku smēri.

3. Ja apavus lieto lietainā vai dubļainā laikā, tad tie smērējami ar

zābaku smēri biežāk kā reizi nedēlā, atkarībā no tā, cik ilgi viņi

bijuši lietošanā un cik daudz ir noskalota iepriekšējā smēre.

4. Smērēšana izdarāma ar birsti, pārklājot apavus ar plānu smēres

kārtu, un tīkai pēc smēres iesūkšanās, atkārtojams tas pats

otrreiz v. t. t., kamēr smēre viegli iesūcas ādā un neiet ādai

cauri. Normāli smērēšana izdarāma vienu vai divi reizes.

5. lesmērētie apavi atstājami siltās telpās tālākai izžūšanai.

6. leteicams smēri pirms smērēšanas sasildit siltu, tad viņa labāk

iesūcas ādā. '

7. Sakaltušus apavus pirms smērēšanas saslapināt un padarīt ādu

mīkstu, un tikai pēc tam smērēt.

8. Pie smērēšanas griezt vērību, lai galvenā kārtā tiktu iesmē-

rētas tās apavu daļas, kuras saduras vairāk ar mitrumu pie lie-

tošanas, t. i. virsa, stulmi, turpretim smērējami mazāk un retāk.

9. Lai palielinātu apavu zoļu izturību, pēdējās iesmērēt reizi ne-

dēlā ar trānu, tādā pašā kārtībā, kā augšā uzrādīts, bet ja

trāna nav, tad ar siltu zābaku smēri.
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10. Obligatoriskā aktivā dienesta karavīru

apgāde.

1) Alga.

Obligatoriskā aktivā dienesta karavīri saņem mēnesi:

— kareivji un matroži Ls 6,—;
— dižkareivji un dižmatroži 6,50;

— kaprāli .' B,—;
— seržanti 10,—;

— virsseržanti ~ 12,—.

2) Uzturs.

Obligatoriskā aktivā dienesta karavīriem uzturu izsniedz graudā

un tikai izņēmuma gadijumos — tiem var izsniegt uzturu naudā tikai

ar pulka komandiera atļauju.

Uzturs vienam karavīram vienā dienā izsniedzams pēc šādām

normām (gramos):

Maize, rudzu — 600

kviešu maize — 200

vai rudzu maize — 800

Gala, svaiga liellopu un aitu — 300

Labības izstrādājumi un dārzāji: putraimi,

grūbas, kviešu milti, zirni, pupas, rīsi, kviešu mannā 300

vai svaigi: kartupeli, bietes, kāli, burkāni, kāposti
....

1500

vai skābi kāposti

Aizdars: sālīts cūku speķis — 35

vai žāvēts cūku speķis vai sviests — 30

vai piens 250

cukurs
— 10

Pavalgs: sālīts cūku speķis — 35

vai žāvēts cūku speķis vai sviests — 30

vai piens — 250

vai ķilavas vai siļķes — IŪO

Garšas vielas: vāramā sāls — 20

un svaigi sīpoli 20

un pipari — 0,2

Dzērieni: kafija
— 10

vai tēja — 2

un piens pie kafijas
— 60

Cv kurvielas: cukurs — 30
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Bez minētām uztura vielām karavīru uzturam lietojami vēl citi

produkti samainās kārtā.

Svētku dienās dienas devas normas ir palielinātas.

Kviešu maize un pavalgs izsniedzami brokastis. Pavalgu nevar

lietot kā aizdaru pusdienām vai vakariņām, turpretim pavalgu uz aiz-

dara rēķina palielināt ir atļauts.

3) letērps.

1. Armijas obligatoriskā dienesta karefviu un instruktoru apgāde ar

ietērpu un ietērpa priekšmetiem.

Obligatoriskā dienesta kareivji un instruktori apgādājami ar ie-

tērpu un ietērpa priekšmetiem pēc šādas tabulas:

Piezīme:

') Kāravirieni, kam likumā paredzēts kažociņš
— mēteļa lietošanas

laiks 36 mēneši.

Nr. Nr.

p. k.

Priekšmetu

nosaukums

2.

Priekšmetu daudzums

12 mēn. 15 mēn. Lietošanas laiks

dienestam
_

dienestam
~

3.
"

4.

"

5_~t. 2.

A. Apģērbs.

1. Mētelis 1 gab.

2. Svārki, ziemas . . . . 1
,,

3. Svārki, vasaras
.
. . . 1

,,

4. Virsbikses, ziemas . . . 2
,,

5. Virsbikses, vasaras . . 1 ,,

6. Cepure, parādes . . . . 1
,,

7. Cepure, darba, ziemas 1
,,

8. Cepure, darba, vasaras . 1
,,

9. Cimdi 2 pāri

10. Bikšturis 1 sab.

11. Vidus josta 1
,,

1 gab.

2 ::»)
1

„

8 >

2 pāri

1 gab.

24 mēneši1 )

18

Obl. dien. laiks

3 obL dien. laiki

2
„

2
,

Obl. dien. laiks

Bez termina

B. Veļa un apavi.

12. Apakškrekli 3 gab.

13. Apakšbikses . . . , , 3
„

14. Kabatas lakatiņi . . . . 4
,.

15. Dvieli , , 3
„

16. Auti, vasaras 4 pāri

17. Auti, ziemas 3
,,

18. Zābaki, garie 2
,,

vai

19. Saišzābaki 2
,,

20. Galvas gariem zābakiem . —

21. Pazoles
.......

4 pāri

22. Papēžu virsk. plāksnes . 4
,,

23. Zābaku pakavi . . . . 4
,,

24. Stilbu tin. pie saišzāb. . 2
,,

25. Saites saišzabakiem . . 5
,,

4 gab.

4
„

5
,.

3 ,.

5 pāri

3 „

2
„

2
.,

1 pāris

5 pāri

5 .,

5
,,

2
,.

6
„

Obl. dien. laiks

12 mēneši

Obl. dien. laiks

12 mēneši
Obl. dien. laiks

C. Nozīmes.

26. Zīmotnes (atsvaigošanai) 2 pāri

27. Nozīmes, uzpleču
...

4 kmpi.

28. Nozīmes, speciālistu . . 3
„

3 pāri

4 kmpi
3

.,

Obl. dien. laiks
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2 ) Jātniekiem un artileristiem līdz ar virsbiksēm izsniedzamas

lejas.

*) Apmēram līdzīgu ietērpu flotē saņem matroži un oblig. dien.

instruktori, pie kam svārku vietā tie saņem virskreklus, bez

tam cepures lentas un pārvalkus, strīpainus kreklus un autu

vietā zeķes.

11. Obligatoriskā aktivā dienesta karavīru

ģimeņu apgāde.

Ģimenes piemaksa.

Obligatoriskā aktivā dienesta karaviri ģimenes piemaksu saņem

Ls 4,50 mēnesī par katru ģimenes locekli.

Bez sievas un bērniem par šo karavīru ģimenes locekļiem vēl uz-

skatami:

1) viņu vecāki, sākot no pilniem 60 gadiem, ja tiem nav sava

uzņēmuma vai saimniecības, no kuru ienākumiem tie var pār-

tikt, vai ja tiem nav cita apgādnieka;

2) darba nespējīgi vecāki, arī jaunāki par 60 gadiem, ja tie ir

trūcīgi un ja kara dienestā iesauktais bijis to vienīgais ap-

gādnieks:

3) viņu brāli un māsas līdz pilniem 16 gadiem, ja tie ir trūcīgi, un

ja iesauktais bijis to vienīgais apgādnieks.

Par darba nespējīgiem atzīst tos, kuri zaudējuši vairāk kā 50°/o

darba spējas.

Ģimenes piemaksu par sievu izsniedz tikai tad, ja ģimenē ir

bērns, un ja sieva nesaņem pensiju vai algu no valsts vai pašvaldības.

Oimenes piemaksas izsniegšanu par sievu un bērniem pārtrauc,

ja sieva rakstiski paziņo, .ka vīrs viņu vai bērnus neapgādā.

Kurināmais materiāls.

Obligatoriskā aktivā dienesta kareivju un instruktoru trūcīgām ģi-

menēm ir tiesība saņemt kurināmo materiālu, ja tām nav cita ap-

gādnieka.

Trūcības apliecības izsniedz pašvaldības iestādes.

Kurināmo materiālu izsniedz par brīvu gatavā veida no valsts

mežiem pēc normas 5 steri (līdzinās 5 kub. m) pirmās šķiras malkas

uz ģimeni gadā.

Malkas vietā izsniedzot zaru malku, žagarus v. t. t., viņu dau-

dzumu attiecīgi pavairo.

Ģimenēm, kuru locekļi ir darba nespējīgi, kurināmo materiālu pie-

gādā mājās pašvaldības lestādes.
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Drivmaize.

lām trūcīgām obligatoriskā aktivā dienesta karavīru ģimenēm, kas

cb.īvo pilsētā, ir tiesība saņemt brīvmaizi.

Šādas tiesibas bauda: sieva, bērni līdz pilniem 16 gadiem, brāli un

māsas lidz 16 gadu vecumam, ja atradušies karavīra apgādībā, un

karavīru vecāki, ja viņu darba spējas aprobežotas.

Izņēmuma gadijumā ar Tautas labklājības ministrijas piekrišanu

brīvmaizi izsniedz ari karavīru brāļiem un māsām pēc 16 gadu sa-

sniegšanas, kā ari audzināšanā pieņemtiem bērniem un audžu vecākiem

ai aprobežotu darba spēju, ja tie atrodas kareivja apgādibā.

Brivmaizei izsniedz 10 kilogramus rudzu miltu uz personu mēnesī.

Ārstēšana.

Obligatoriskā aktivā dienesta karavīra sieva un bērni lidz 16 ga-

diem bauda bezmaksas ārstēšanas tiesības kara vai arī citās ārst-

niecības iestādēs, ar kurām kara resoram pastāv īpaša vienošanās, ja

minētiem karavīru ģimenes locekļiem ārstniecības palīdzība nav no-

drošināta citā valsts iestādē vai slimo kāst.

Bezmaksas klinisku ārstēšanu kara ārstniecības iestādēs karavīru

ģimenes locekli saņem līdz 4 mēnešiem gadā.

Bezmaksas ārstēšanas tiesības karavīru ģimenes locekļiem izbei-

dzas ar ģimenes apgādnieka atvaļināšanas dienu no dienesta, bet

ģimeņu apgādnieku nāves gadijumā —

pēc viena mēneša no ģime-

nes apgādnieka nāves dienas.
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ieroči un techniskais apbruņojums.

1. Vispārīgi aizrādījumi.

a) ieroču nozīme un uzdevums.

Katrs ierocis, pat visdārgākais un trāpīgākais, klausu

sava pavēlnieka — šāvēja gribai un attaisno savu dār-

gumu tikai tad, ja ieroča lietotājs grib, prot un spēj

savu ieroci kaujā sekmīgi izlietot.

Kas gribēs savu ieroci sekmīgi izlietot kaujā'/ —

Katrs krietns Latvijas pilsonis, katrs kareivis, kas

apzināsies savu pilsoņa sūtību, kā sirdi dziļi būs ieau-

guši Vadoņa vārdi
— visu par Latviju.

Lode un granāta pati neskries uz mērķi. Tā trāpīs

mērķi tikai tad, ja šāvējs stipri gribēs trāpīt, ja kaujā

tas aizmirsīs sevi un grūtības, ja šāvējā degs tikai

viena doma — izpildīt komandiera doto uzdevumu un

tādā kārtā aizstāvēt savu valsti. Kājas pašas nenesīs

kareivi triecienā, ja sirdī nedegs lepna apziņa un

griba — cīnīties par latvisko Latviju.
Kas pratīs savu ieroci sekmīgi izlietot kaujā? —

Katrs krietns Latvijas pilsonis, katrs kareivis, kas

sapratīs, ka ierocis viņa rokās dots uzvaras izcī-

nīšanai. Kas to būs sapratis, tas nežēlos pūļu, lai iemā-

cītos ieroci pareizi un veikli lietot, — ātri un trāpīgi

.šaut.

leroča stāvoklis arī dod vispareizāko liecību par iero-

ča lietotāja rakstura krietnumu un pienākuma apziņu.

b) Kareivju pienākumi pret ieročiem.

Lai armija būtu kaujas spējīga, tai vajadzīgs no-

teikts skaits dažādu ieroču un apbruņojuma priekš-
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melu, kas maksā ļoti. daudz. Ja kareivis nesaudzēs

ieročus, taupīgi nelietos vupam izdotus valsts mantas,

valstij vajauzes izdot vairāk līdzekļu to iegādei, sos

līdzenus nodoKļu veidā valstij dod visi pilsoņi, ruirei-

vis, kas ar nesaudzīgu rīcību boja ieročus, izuara smagu

pārkāpumu pret valsti, jo mazina tas aizstāvēšanas

spējas.

Valsts vadība dāvā karavīriem lielu uzticību, dodama

rokas dārgus ieročus un uzucēaama valsts drošības

un neatkarības sargāšanu.

imua Latvijas pilsoņa, katra kareivja pienākums ir

£>o uzticību gouani vaiKat, lai neviens un nekad par

mums, latviešiem, nevarētu teikt, ka mums uaudz vī-

riešu, bet maz īstu viru — krietnu karotāju.

2. Ieroču tīrīšana un kopšana.

leroča stobra kanālis noteic ieroča vērtību kauja, jo

ar sarūsinātu, saskrambātu stobru nevar trāpīgi šaut.

Stobrs no šaušanas bojājas ļoti maz, bet gan no slik-

tas un nepareizas kopšanas.

Stobra kanālis ir ļoti vārīgs. Tas ātri rūsē un ielai-

sta rūsa to drīz vien sabojā. Kūsās bedrītes kanāli

pievelk mitrumu, kas sekmē rūsas tālāku attīstīšanos,

bedrītēs uzkrājas pulvera degšanas atliekas, bedrīšu

malas ieskrambā lodi, no kā rodas metāla nogulums uz

griežiem, kas viss kopā palielina izkliedi.

Jauns tīrs kanālis spīd kā spogulis. Lietots stobrs

ir blāvs. INav jācenšas ar slauki to izberzt tikpat spo-

dru kā jaunu stobru: ar to velti deldēs skrēju. Kūsās

un netīrumu notīrīšanu nevar izdarīt uzreiz ilgi beržot,

bet bieži tīrot un ieeļļojot. Ja uz lupatas pēc izvilkša-

nas caur stobru redzama brūna krāsa, tas nozīmē, ka

kanāli ir rūsa.

Šautenes kazarmās jāglabā statņos, aizslēgam jābūt

vaļā un tievgala cepurītei noņemtai.
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Pārējie ieroči jāglabā noradītās vietās ar nolaistiem

oelžņiem.

Pārnākot no aukstuma siltā telpā, jānogaida, kamēr

ierocis apsilis (izsvīdis), pēc kam tas jāiztīra un jāie-

eļļo.

Kas jādara pirms šaušanas.

1) Jāizslauka kanālis un patrontelpa, lai tie būtu

sausi un tīri. Arī aizslēgam jābūt bez liekas

eļļas, sevišķi aukstā laika, jo tad eļļa sabiezē,

belznis gausāk slīd uz priekšu un rodas kļūmes,
i aisuuienes un ložmetēji, sagatavojot tos šauša-

nai aukstā laikā, jāieeļļo ar terpentīna un eļļas

maisījumu (3 daļas terpentīna un 1 daļa eļļas).

2) jVēc izslaucīšanas stobrs jāpārbauda, vai tur nav

palicis kāds svešs ķermenis — smilšu graudiņi,

ūdens vai eļļas pilieni, lupata, šķiedras, kādos

gadijumos šaujot var sabojāt stobru.

ii) Apskatīt patronas un lodes —
tām jābūt tīrām,

bez smiltīm, i/retējā gadijumā bojās stobru.

Patronas nedrīkst eļļot.

4, Uzmanīties, lai stobram būtu noņemta tievgaļa

cepurīte, citādi var rasties stobra izpūtums vai

plīsums.

Kas jāievēro šaušanas laikā.

Gulstoties uzmanīt, lai šautenes vai karabīna stobra

tievgalis neskartu zemi un tajā neiekļūtu smiltis vai

rasas pilieni no zāles.

izbīdot pozīcijā automātiskos ieročus un lielgabalus

uzmanīties, lai stobra tievgalis neskar zemi un tur ne-

iekļūst netīrumi vai ūdens piles.

Ja šautenei vai karabīnam pēc šāviena ir neparasti

maza atsite plecā, attaisīt aizslēgu un paskatīties caur

kanāli, vai stobrā nav palikusi lode. Tas notiek tad,

ja čaulā par maz pulvera, šai gadijumā jāziņo grupas

k-rim.
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Kas jādara tūliņ pēc šaušanas.

1) Izslaucīt kanāli ar uz auklas vai slauka uztītu

tīru lupatiņu. Izslaucīšana vienmēr

jādara tikai no resgaļa!

2) Izskalot stobru ar karstu ūdeni, izlaižot caur pil-

tuvi no resgaļa 3—4 litrus ūdens. Vēlams izska-

lot, kamēr stobrs nav vēl atdzisis.

3) Ja nav karsta ūdens, pēc izslaucīšanas kanāli

ieeļļot, kamēr tas ir vēl silts.

Lielgabalu stobri pēc šaušanas tāpat jāizslauka

ar slauķi un jāieeļļo.

Kas jādara pēc atgriešanās no šaušanas,

a) Ar šautenēm, patšautenēm un ložmetējiem.

1) Stobrs jāizslauka sauss un jāiztīra, vairāk reizes

izvelkot cauri tīru (bez smiltīm un putekļiem)

lupatu vai pakulas. Nekādus citus līdzekļus ne-

drīkst lietot stobru tīrīšanai, jo šāda rīcība kaitē

stobram un ir sodāma, kā ieroča tīša bojāšana.

2) Pēc iztīrīšanas stobra kanālis jāieeļļo vienmērīgi

un ne pārāk daudz: uz slauka uztin eļļotu tīru

lupatiņu, iebāž slauķi kanālī, dažas reizes izvelk

cauri īsiem grūdieniem, bet pēdējo reizi izvelk

cauri kanālim, neapstājoties. Slauķim ar eļļotu

lupatiņu jāiet vieglāk cauri nekā pie tīrīšanas.

3) Daļas, kas atļauts, jāizjauc, jānoslauka no netīru-

miem, jāpārbauda, vai nav kas bojāts, vienmērīgi

jāieeļļo un jāsaliek. Koka daļas nav jāeļļo. Gro-

pes un dobumi jāiztīra ar koka puļķīšiem.

4) Nākošā dienā pēc šaušanas kanālis atkal tāpat

jāiztīra un jāieeļļo. Tas tā jāatkārto vismaz 3

dienas no vietas.

6) Patšauteņu un ložmetēju stobri pēc šaušanas jā-

izslauka un jāieeļļo katru dienu 10 dienas no

vietas.
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b) Ar lielgabaliem.

1) Lielgabali JlfefetK kā kārtēiā tīrīšanā. Katra

dala iānnslanka. jāapskata, vai nav kas boiāts.

pareizi iaieeļlo un jāsaliek. Rūpīgi un vienmē-

rīgi jāieeļļo daļas, kas kustas vai slīd viena par

otru.

2) Tīrot lielgabalu stobrus ar slauki, stobra kanāli

pārmērīs"! neberzt, jo tas velti deldē stobru; īpaši

uzmanīties, lai nepareizi neizberztu stobra tiev-

gali.

8) Pēc šaušanas stobrs jātīra vairākas dienas no

vietas. Pēc tam to ieziež ar lielgabalu taukiem,

kas stobru labāk pasargā.

4) Jo runītri iātīra lielgabalu grozāmā un ceļamā

ierīce, citādi ar laiku tā sāks smagi strādāt.

5) Mērkierīces stikla dalās drīkst tīrīt tikai ar otu

un zamšādu, lai nesaskrambātu stiklus, no kā ar

laiku tie kļūst neskaidri.

f>) Ja gāiienā lielgabali stipri noputējuši vai ap-

šķiesti dubļiem, vēlams putekļus un dubļus no-

skalot ar ūdens strūklu. Pēc tam lielgabals

jānožāvē, jānoslauka un jāieeļļo.

3. 14. g. šautene.

Šautene ir kāinieku apbruņoiuma pamatierocis. To

izdod katram kareivim visam dienesta laikam. Katrs

kareivis tīra un kopj savu šauteni, mācas un šauj ar to.

Šautene jaunkareivim tiek nodota rūpīgi pārbaudīta

un pareizi piešauta. Ja kareivis pareizi izdarīs šāvienu,

tad arī pareizi trāpīs.

Šautenes svars bez durkļa 4,15 kg, ar durkli —

4,5 kg. Stobra kanāla caurmērs (kalibrs) — 7.7 mm.

Ātrums, ar kādu lode izskrien no šautenes stobra, tā

sauktais pirmātrums — 745 m/sek. šautenes numurs
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iespiests uz stobra resgaļa, aizslSga kārbas un aiz-

slēpa kāta.

Katram kareivim jāzina savas šautenes numurs.

A. Šautenes izjaukšana un salikšana.

Kareivis šauteni Izjauc tīrīšanai un apskatīšanai. Kareivim aiz-

liegts pašam uz savu galvu piegriezt vai atlaist vaļīgāk skrūves,

bīdīt vai vīlēt graudu vai citādi kā patvarīgi rīkoties ar šauteni vai

tās dalām.

a) Izjaukšana: 1) noņemt durkli: — nospiest durkļa aizturi un

noņemt durkli, velkot uz augšu: 2) Izņemt aizslēgu: — al pagriezt

alzslēga rokturi uz augšu, b) ar krelsSs rokas Ikškl atvilkt aizturi

pa kreisi, c) Izvilkt aizslēgu no alzslēga kārbas: 3) izjaukt aiz-

slēgu: — a) ar auklu. lupatu vai stiepull aiz galla velkamā zoba

ntvllkt gaili atpakaļ, kamēr tā priekšgala zobs Iznāk no alzslēga

kāta: b) pagriezt savienotāju: c) atspiežot dzelksni pret koku. no-

spiest savienotāju ar kreiso roku. kamēr Iznāk gailis; d) pagriezt

palt! par
XU apgrieziena (par 909) un nomaukt: c) lēnām atlaist

savienotāju un belzatsperl un noņemt belzatsperl.

Aizslēgu karelvll drīkst izjaukt un salikt tikai virsnieka vai In-

struktora uzraudzībā.

4) Izņemt kārbas dibenu.

Sīkāku Izjaukšanu atļauts izdarīt tikai leroču darbnīcā.

b) Salikšana:
— izdarāma Izjaukšanai pretējā kārtībā. Pēc salik-

šanas Jāpārbauda, vai daļas pareizi darbojas.

B. šautenes apraksts.

Šautenes galvenās daļas Ir: 1) stobrs: 2) aizslēgs, kam šādas

dalās: a) alzslēga kāts. b) šķeltais gredzens, c) Izvilcējs,

d) belznls. c) savienotājs, f) gailis un g) belzatspere; 3) alzslēga

kārba: 4) mērklerlce (mērkēklis un grauds); 5) nolaižamā lerīce:

fi) magazīna ar patronu padevēju un 7) spals.

1. Stobrs noder ērtai lodes novadīšanai vajadzīgā virzienā.

Stobra kanāli pulvera gāzes dod lodei vajadzīgo spēku skrējienam,

bet grieži! piespiež lodi griezties. Stobra kanāli ledala patrontelpā.

skrejsākā un skrejā. Skrejā Ir 5 grležll ar kreiso vītni. Starp

grležliem ir rievas. Kanāla caurmēru starp griežliem sauc par

kalibru.

lelādētas patronas Čaula gul patrontelpā, lode skrejsākā. bet tās

smaile jau skrejā.

?. Aizslēgs noder plelādēšanal, stobra noslēgšanai, šāviena Izda-

rīšanai, čaulas izvilkšanai un izsviešanai. Aizslēga kātam Ir rok-

turis alzslēga vadīšanai un pa daļai ari stobra noslēgšanai (leiet
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kārbas izgriezumā). Aizslēga kāta priekšgalā ir pleci stobra noslēg-

šanai uu dzelkšņa caurums, bet pakaļgalā ir drošības un uguns

ielieces gaiļa zobam. Aizslēga kāta urbumā ievietots belznis ar

belzatsperi. Aizslēga kātam apakšpusē ir sprostrobs, kurā ieiet

sprostrēdzite, kas neļauj aizslēga kātam pagriezties, kamēr mēlīte

ir nospiesta. Belžņa pakaļgalam pievienots gailis, kuram ir: a)

priekšzobs, ar kā palīdzību belznis tiek uzvilkts, b) sprūda pretzobs,

aiz kura aizķeras sprūda zobs, c) nodrošinātāja robs belžna

nodrošināšanai un d) sekste vadīšanai pareizā virzienā.

3. Alzslēga kārba noder aizslēga ievietošanai un tā kustības

vadīšanai. Kārbas priekšgala vītēs ir ieskrūvēts stobra resgalis.

Kārbas virspusē ir mērķēklis, izgriezums magazīnas piepildīšanai un

aptveres izciļņu sēžas. lekšpusē kārbas urbumā ir gareniskas gropes

aizslēga pleciem, bet priekšgalā šķērsgropes — aizslēga atbalsti.

Kreisajā pusē ir aizturis, lai nevarētu aizslēgu, velkot atpakaļ, izraut

no kārbas. Uz priekšu no aiztura ir čaulu izsviedējs, pret ko atduras

izvilktās čaulas atmalas kreisā mala, kāpēc čaula tiek izsviesta pa

labi ārā no kārbas. Kārbas labajā pusē Ir nodrošinātājs pret nejaušu

šāvienu.

4. Mērklerīce noder šautenes pareizai nomērkēšanai. Šo ierīci

veido grauds un mērķēklis. Piešaudē šautenei ieliek tādu graudu un

tā to pabīda, lai šautene trāpītu pareizi. Grauda abās pusēs aiz-

sargosas. Mērkēkla rāmītis var būt nolaists vai pacelts. Mērķēkli

ar nolaistu rāmīti sauc par pastā v I g o mērkēkli. Ar šo

mērķēkli var trāpīt visos mērķos līdz 400 m, mērķējot zem mērķa.

Ja mērķēkla rāmītis pacelts, tad bldekli var nostādīt vajadzīgam

šaušanas attālumam. Mērķēkla dalijumu cipari nozīmē attāluma

simtniekus metros

5. Nolaižamā ierīce noder ērtai belžoa nolaišanai. Šo ierīci veido

mēlīte, sprūds ar sprūdzobu, sprūda atspere, sprūda un mēlītes asltes.

Bīdot aizslēgu uz priekšu, gaiļa zobs aizķeras aiz sprūdzoba, kuru

spiež uz augšu sprūda atspere. Bīdot aizslēga kātu vēl tālāk uz

priekšu, belznis apstājas kustībā uz priekšu, belzatspere tiek sa-

spiesta. Nospiežot mēlīti, sprūda zobs tiek novilkts uz leju, gailis

atbrīvojas un kopā ar belzni dodas uz priekšu. Dzelksnis iesit pa

kapsulu. Notiek šāviens. Sprūda zobam grimstot paceļas sprūda

sprostrēdzite, ieiet aizslēga kāta sprostrobā un neļauj aizslēga kātam

pagriezties, kamēr mēlīte nospiesta. Ja spiežam mēlīti, kad aizslēgs

nav pilnīgi aiztaisīts, sprostrēdzite nav pret sprostrobu aizslēga

kātā un mēlīti nevar nospiest. Ja aizslēgu tikai nedaudz aiztaisa

un nospiež mēlīti, gailis ar belzni iet gan uz priekšu, bet ieiet tikai

drošības robā, un belznis netiek pilnīgi uz priekšu, dzelksnis neiz-

spraužas caur aizslēga galvu un nevar iesist pa kapsulu.

Tā tad — ja šautene nav pilnīgi noslēgta, šā-

viens nevar notikt.
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fi. Magazīna noder 5 patronu ievietošanai. Patronas uz augšu

padod padevējs ar savu atsperi. Kārbu noslēdz kārbas dibens. Pa-

dcvēia ribas pakaļējais gals neļauj afztalslt aizslēgu. Ja magazīna ir

tukša.

7. Koka spals noder ērtai šautenes saturēšanai un vadīšanai, atse-

višķu dalu levietošanai un savienošanai. No mitruma un straujām

temperatūras mainām spals var samesties, no kā šautenes trāplgums

Jūtami mazināsies. Tāpēc spals Ir Jāapslauka un šautene nav lāllek

karstumā.

8. Piederumi. Katram kareivim Izdod šādus piederumus durkli

ar maksti, tīrāmo auklu un ellas kanniņu.

3. Ll-Enfflda karabīns

Ar karabīnu apbruņoti lātnlekl. artilērijas un technlskā karaspēks

kareivji. To Izdod kareivim visam dienesta laikam. Katrs kareivis

(Ira un kopj savu karabīnu. mācas un šauj ar to.

Karabīns Jaunkareivim tiek nodots rūpīgi pārbaudīts un pareizi pie-

šauts. Ja kareivis pareizi Izdarīs šāvienu, tas ari pareizi trāpīs.

Karablna svars bez durkļa 3.2 kg. ar durkli — 3,65 kg. Stobra

kanāla caurmērs (kalibrs) — 7.7 mm. Ātrums, ar kādu lode Iz-

skrien no karablna stobra, tā sauktais pirmātrums — 735 m'sek.

Karablna numurs lespiests uz stobra resgaļa, aizslēga kārbas un

aizslēga kāta.

Katram kareivim Jāzina sava karablna numurs.

A. Karablna Izjaukšana un salikšana.

Kareivis karabīnu Izjauc tīrīšanai un apskatīšanai.

Kareivim aizliegts pašam uz savu galvu piegriezt vai atlaist va-

ļīgāk skrūves, bīdīt vai vīlēt graudu vai citādi kā patvarīgi rīkoties

ar karabīnu vai tā dalām.

a) Izjaukšana: 1) noņemt durkli — nospiest durkļa aizturi

un noņemt durkli, velkot uz augšu: 2) Izņemt aizslēgu —

pagriezt uz augšu aizslēga rokturi, atvilkt aizslēgu atpakaļ, ar sa-

liektu labās rokas rādītāja pirkstu pagriezt aizslēga galvu uz augšu,

kamēr tā noslīd no aiztura; Izvilkt aizslēgu; 3) noskrūvēt aiz

slēga galvu; 4) izņemt magazīnu
—

nospiest maga-

zīnas alzkerl, kas atrodas mēlītes osā, un izvilkt magazīnu; 5) 1 z-

iaukt magazīnu: a) izņemt padevēju un tā at-

speri — pagriezt uz leju magazīnas aizmetu, nospiest padevēja

pakaļgalu, priekšgalu pacelt uz augšu un atvilkt atpakaļ; b) izņemt

pailgatsperl — bīdīt to uz augšu, kamēr tā noslīd no maga-

zīnas gala.

b) Salikšana — izdarāma Izjaukšanai pretējā kārtībā. Pēc salik-

šanas jāpārbauda, vai karablna daļas pareizi darbojas
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B. Karablna apraksts.

Karabīni ir divējādi — marka I un marka II (Mk I un Mk II).

Karabīns Mk 1.

Karablna galvenās daļas ir: 1) stobrs; 2) aizslēgs, kam Šādas da-

ļas: a) alzslēga kāts, b) aizslēga galva, c) izvilcējs, d) belznis,

c) belzatspere, f) gailis, g) nodrošinātājs (aizsargs); 3) aizslēga kārba;

4) mērķlerlce (mērķēklis un grauds); 5) nolaižamā ierīce; 6) maga-

zīna ar padevēju; 7) atdalītājs; 8) izsviedējs un 9) spals.

1. Stobrs, sk. šautenes stobrs 167. 1. p.

2. Aizslēgs noder plelādēšanai, stobra noslēgšanai, Šāviena izda-

rīšanai, čaulas izvilkšanai un Izsviešanai.

Aizslēga kātam ir rokturis aizslēga vadīšanai un ari stobra noslēg-

šanai. Aizslēga kāts ir izdobts, kur ievietots belznis ar belzatsperl.

Kātam Ir divi pleci —
īsais un garais. Aiztaisīta aizslēga garais

plecs atbalstās pret aizslēga kārbas garā pleca balstu, bet īsais plecs

— pret kārbas iedobuma sienu. Kāta priekšgalam ir vītnes, kurās

ieskrūvēta aizslēga galva, kuras uzdevums — noslēgt patrontelpu

šāviena bridi. Galvas priekšplāksnē ir caurums dzelksnim, caur

kuru, mēlīti nospiežot, iziet dzelksnis un iesit pa kapsulu. Aizslēga

galvai ir sieksta, kuras ķetna aizķeras aiz aizslēga kārbas atmalas,

lai aizslēga galva nevarētu pagriezties. Izvilcējs levietots aizslēga

galvā un noder Izšauto čaulu izvilkšanai. Gailis ir uzskrūvēts

belznim un nostiprināts ar belžoa sprostskrūvi. Gaiļa stobrirja pakaļ-

gala atmala noder gaiļa atvilkšanai ar roku. Nodrošinātājs (aizsargs*

ievietots gaiļa stobriņā un noder karablna nodrošināšanai pret ne-

jaušu šāvienu. Lai karabīnu nodrošinātu, jāpaceļ nodrošinātāja spārns

\r. augšu.

3. Aizslēga kārba noder alzslēga ievietošanai un nolaižamās ierī-

ces un magazīnas pievienošanai. Aizslēga kārba uzskrūvēta stobra

resgaļa vītētam kakliņam. Kārbas virspusē pa labi atrodas garā

pleca balsts, bet kreisā pusē — iedobums aizslēga īsam plecam.

4. Nolaižamā ierīce noder uzvilkta belžoa atbrīvošanai. Šo ie-

rīci veido mēlīte, sprūds un sprūda atspere. Mēlīti aizsargā Īpaša

aizsargosa.

Ja nospiežam mēlīti, sprūda aizturplecs tiek pavilkts uz leju, no-

slīd no gaiļa sprūda slīpuma. Gailis un kopā ar to belznis atbrīvo-

jas, un belzatspere to triec uz priekšu, dzelksnis iesit pa kapsulu un

notiek šāviens. Ja nospiež mēliti, kad aizslēgs nav pilnigi aiztaisīts,

bet gailis ir uzvilkts, gaiļa rēdzlte nestāv tieši pret uguns robu, kā

tas ir pilnīgi noslēgtam aizslēgam, bet pret gaiļa aizturi. Gailis ar

belzni let gan uz priekšu, bet rēdzīte var noslīdēt gar vienu vai otru

aiztura pusi. Ja rēdzīte noslīd gar labo pusi, tā piespiež aizslēgu
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mazliet pagriezties, t. i. pnuigi noslēgties un šāviens notiek. Ja

rtldzīte noslīd gar aiztura kreiso pusi, aizslēgs nenoslēdzas, rēdzīte

ieiet drošības robā un šāviens nevar notikt.

Tā tad — ja karabīns nav pilnīgi noslēgts,

šāviens nevar notikt.

5. Magacīna noder 10 patronu ievietošanai. Patronas uz augšu

padod padevējs ar savu atsperi. Kārbu noslēdz kārbas dibens.

6. Atdalītājs noder magazīnas noslēgšanai, lai padevējs nevarētu

padot patronas.

7. Izsviedējs noder čaulu izsviešanai.

8. Mērkierīce, sk. šautenes mērkierīce 169. I. p. Uz mērkēkla pa-

mata ir skaitli no 200—600, kas nozimē attālumus metros. Pret šiem

skaitļiem nostāda mērkēkla bīdekli, kad rāmis nolaists. Uz rāmja

ir skaitli no 6—19 (attāluma metru simtnieki). Pret šim iezīmēm nostāda

InJekli, kad rāmis ir pacelts.

Piezīme. Karabīnam Mk II ir citāds mērķēklis. Tur uz mēr-

kēkla pamata ir skaitli no 200—500, bet uz rāmja no 6—20.

9. Koka spals, sk. šautenes apraksts.

10. Piederumi, sk. šautenes piederumi.

4. Luisa patšautene.

Patšautene ir strēlnieku un riteņbraucēju rotas spēcīgākais uguns

ierocis. Patšautene šauj automātiski ar parastām šautenes patronām.

Patšautenes meclianismu iedarbina gāzes, kas atgrūž atpakaļ kustošās

daļas; atgrudienam izbeidzoties, atspere padod daļas uz priekšu. Pa-

teicoties tam, bez šāvēja palīdzības patšautenes mechanisms iebida

stobrā patronu, izdara šāvienu un pēc šāviena izvelk un izsviež no

stobra čaulu.

Patšauteni pielādē no apaļas magazīnas, kurā ieiet 47 patronas,

lādu magazīnu var izšaut 5 sekundēs.

Luisa patšautene sver ap 12 kg.

A. Patšautenes izjaukšana un salikšaua.

Patšautene rūpigi jāglabā un jākopj. Patšauteni drīkst izjaukt tikai

ar grupas komandiera atļauju. Pirms izjaukšanas jāraugās, lai maga-

zīna būtu noņemta, uz padevēja neatrastos patrona, patrontelpā tukša

ua lai uzvelkamā poga atrastos priekšējā stāvoklī.

a) Izjaukšana: 1) ieliek lodes smaili izgriezumā pie spala aiztura

un pabīda pēdējo uz priekšu, saspiežot atsperi, —

vieni laikā ar to
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paxriež spalu pa kreisi uz augšu uu tad atdala, velkot atpakaļ; 2) uo-

spiež mēlīti un atvelk atpakaļ nolaižamās ierīces ietveru, kamēr tas

atdalīts no kārbas, pie kam jāuzmanās, lai nenokrīt belzatsperes

kārba; 3) noņem belzatsperes kārbu; 4) noņem aizslēga kārbas vāku

sekojoši: abu roku īkšķus atbalsta pret kārbas augšmalas pakaļējo

galu, tieši zem kārbas vāka, bet ar abu roku pārējiem pirkstiem velk

kārbas vāku atpakaļ un noņem to no kārbas; mērķēklis paliek no-

laistā stāvoklī. Ja ar pirkstiem nevar novilkt kārbas vāku, tad pacel

mērkēkli un ar viegliem rokas sitieniem pa mērkēkla pamatu pie kār-

bas vāka izkustina vāku, līdz to var novilkt ar pirkstiem sitot jāuz-

manās, lai nesaliektu mērkēkli atpakaļ; 5) noņem padevēju; 6) at-

velk atpakaļ līdz spraugas galam uzvelkamo pogu un izvelk to

laukā; 7) izvelk virzāmo stieni kopā ar aizslēgu, velkot tos abus

kopā atpakaļ, kamēr galigi iznāk no kārbas; 8) ar lodes smaili pa-

stumj atpakaļ savienojamo iespraudi un izņem to. Tad griež kārbu

pa kreisi uz augšu un noskrūvē to no stobra.

b) Salikšana: 1) uzskrūvē kārbu stobram; 2) ieliek savienojamo

iespraudi savā vietā; 3) ievieto virzāmo stieni kopā ar aizslēgu sava

vietā un ievieto uzvelkamo pogu; 4) piekabina belzatsperes kārbu

pie aizslēga kārbas; 5) iebida savā vietā nolaižamo ierīci; 6) uz-

mauc padevēju centrālai redzei un noslēdz lokveida aizturi; 7) uz-

bīda kārbas vāku; 8) pievieno spalu.

B. Patšautenes apraksts.

Patšautenes galvenās sastāvdaļas ir (skat. 3. zim.):

1. Spals, pagatavots no koka un tam piestiprināts pakausis.

2. Aizslēga kārba ietver patšautenes galvenos mechanismus. Pa

labi atrodas izgriezums, caur kuru tiek izsviestas tukšās čaulas.

Kārbas augšpusē atrodas padevēja platiorma ar centrālo rēdzi, kurai

uzmauc patronu magazīnu. Kārbu noslēdz kārbas vāks.

3. Stobrs ievietots aluminija radiatorā, kam izveidotas gareuas

ribas stobra dzesēšanai. Apvalks aptver radiatoru. Tas sadaļas 3

posmos: 1) priekšējā posmā, kas atdalāms, 2) vidējā un 3) pakaļēja

posmā, kuri savienoti ar kniedēm. Savelkamais gredzens savieno

priekšējo un vidējo posmu. Uz savelkamā gredzena atrodas grauda

pamats ar grauda aizsargiem, starp kuriem ievietots grauds.

Stobra priekšgalā piestiprināts gāzes vācējs ar gāzes regulatoru un

Kāzes regulatora atslēgu.

2em stobra atrodas gāzes cilindrs, kurā ievietots virzulkats.
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4. Aizslfigs ievietots kārbas augšējā kauālī. Aizslēga uzdevums

uds pat kā šautenei. Pie aizslēga pievienota padevēja darbināma

galviņa un 2 izvilcēji.

5. Nolaižamā ierīce ievietota nolaižamās ierīces ietverā, kas līdz

ar to veido rokturi un mēlites aizsargu. Nolaižamai ierīcei vairāk

sīku da(u.

6. Padevējs ir plakans tērauda ķermenis, kas, padevēja darbināmas

talvinas darbināts, svārstās ap centrālo rēdzi un ar katru svārstību

pagriež magazīnu par vienu patronas platumu uz priekšu.

3. zīm.

7. Kārbas vāks noslēdz kārbu un padevēja mechanismu; zem tā Ir

magazīnas aizturis un patronu nospiedējs. Uz vāka atrodas mērķēk-

lis. kas sastāv no mērkēkla pamata, pie kura piestiprināts mērkēkla

rāmītis ar bidekli, kuru pārvieto ar slīdona virzāmo skrūvi.

8. Virzāmo stieni (virzuli) sastāda vlrzulkāts un zobstienis, kuri

savienoti savā starpā ar iespraudi. Virzulkāts ievietots gāzes ci-

lindrā.

9. Belzatspere ievietota belzatsperes kārbā, kas kopā ar zobratu

savukārt ievietota zobrata kārbā.

10. Magazīna ir apaļš, presēta tērauda skārda šķīvis, kura mala

ir ielocītas pakāpes. Vidū atrodas gliemēzis ar magazīnas aizķēri.

Magazīnā var iepildīt 47 patronas, ko izdara ar pildāmo rokturi.

11. Balsts sastāv no balsta stāva, kam piestiprinātas 2 kājas, un

balsta apskāva, kurā ieliek patšauteni.

12. Piederumos ietilpst tiramie piederumi, atsperes svari, norauto

čaulīšu izvilcējs, kombinētā atslēga v. c.
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C. Kavēkli.

Luisa patšautcnei šaušanas laikā visbiežāk var gadīties zemāk

minētie kavēkli.

Kur ka-
Jzvelkamas po- Kavēkļa

vēklisKas jādara
gas stāvoklis iemesls

jānovērš

Priekšējais 1) Uzvilkt un turpināt šau- Kļūmes patrona. Pozicijā.

šanu.

2) Ar labo roku piegriezt Nav piegriezta Pozicijā.

magazinu pie sevis, uzvilkt magazīna.

pogu un turpināt šaušanu.

Pozicijā.
3) Ar labo roku pagriezt ma- Tukša magazīna.

gazinu pie sevis, ja neat-

metas, mainīt magazinu.

Bojāta magazīna. Pozicijā.4) Uzvilkt pogu un noverot

magazinu: ja magazīna ne-

pagriežas, — mainīt ma-

gazīnu.

5) Uzvilkt un apskatīt iz- Vāja belzatspere. Aizsegā

mesto patronu: ja tā vāji

iesista, noslēgt patšauteni

un atvilkties aizsegā, tur

Nolūzis vai no- Aizsegā.

apmainīt belzatsperi.

6) Ka 5. p.: ja patronā nav

iesituma, noslēgt patšaute- drupis dzelksnis.

ni un atvilkties aizsega.

Aizsegā.7) Kā iepriekšēja punktā. Aiz- Aukstā laikā ella

segā ptš. iztirīt vai ziemā sabiezējusi; at-

noslaucīt kustošās daļas ar

terpentīnā mērcētu lupati-

spere nespēj ar

vajadzīgo spe-

ķu triekt aiz-
ņu. Salikt un pārbaudīt

patšauteni, izvirzīties atpa- slēgu uz priek-

šu. Smilšainākaļ pozicijā un turpināt uz-

devuma izpildīšanu. vietā pēc ilgā-

kas šaušanas

daļas kļūst ne-

tīras, un berze

kļūst par lielu.
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Kur ka-
Uzvelkamās po- Kavēkļa

iemesls
vēklisKas jādara

gas stāvoklis
jānovērš

II. Poga starp 1) Uzvilkt un turpināt šau- Saspiesta patrona. Pozicijā

priekšējo stā- šanu.

vokli un aizsar-

ga bīdāmo iz-

cilni.

2) a) Uzvilkt un nolaist. Pec Pārrautā čaula pa- Pozicij

tam Izsviest patronu. Ja likusi patron-

uz tās ir pārrauta čaula,

uzvilkt un turpināt šau-

telpfi.

šanu, b) Ja uz patronas

nav pārrautas čaulas, iz-

Kreisais izvilcējs

vilkt pārrauto čaulu ar

čaulu izvilcēju.

3) Izjaukt patšauteni un iebī- Aizsega

dīt kreiso izvilcēju savā panācis ārā no

vietā. savas ligzdas.

111. Poga no 1) Noslēdz, atvelkas aizsega,

bez šāviena izlādē ptš., iz-

a) Patronu pado- Aizsega

aizsarga bīdā- damās ausis iz-

mā izciļņa lidz

uzvilktam stā-

jauc un pārbauda patronu

padodamā izgriezuma au-

liektas.

b) Patronu pado- Aizsegā

voklim. sis. damās ausis no-

2) Noslēdz, atvelkas aizsegā,

bez šāviena izlādē ptš., iz-

diluSas.

AizsegāVājš vai pārlūzis

nospiedējs.

jauc un pārbauda nospie-

dēju. Apmaina nospiedēju.

3) Kā iepriekš. Aizsegā noņem Nolūzis augšējais

(labais) izvil-

Aizsega

magazīnu, atvelk pogu, no-

slēdz, nostāda iesprūdušo

patronu pareizi, bez šā-

cējs.

viena izlādē, izņem čaulu.

1) Uzvilkt un pārbaudīt atspe- Pārlūzusi belz-IV. Poga no Aizsega

uzvilkta līdz

pakaļējam stā-

voklim.

ri. Ja dala neiet uz priek-

šu, atvilkties aizsegā, kur

izjaukt ptš. un apmainīt

belzatsperi.

atspere.

Belzatsperes gals2) Noslēgt, atvilkties aizsegā,

izjaukt ptš. nn apmainīt

belzatsperi.

Aizsegā

iznācis no spo-

les.
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5. Vikersa-Bertjē patšautene.

Patšautenes svars ar priekškājām ap 9 kg. Patronu magazīna 30

patronas. Kad stobrs ir sakarsis, to var 5 sekundēs, nepieskaroties

pie tā, apmainīt ar jaunu. Patšauteni tīrīšanai var pilnīgi izjaukt

35 sek. un salikt 75 sek.

A. Patšautenes izjaukšana un salikšana.

a) Izjaukšana: Stājoties pie patšautenes izjaukšanas, vis-

pirms jānolaiž aizslēgs priekšējā stāvokli, t. i. patšautene nedrīkst

būt uzvilktā stāvokli. Izjaukšana izdarāma šādā kārtībā: 1) noņem!

spalu, 2) izņemt alzslēga mechanismu, 3) noņemt stobru, 4) noņemt

gāzes cilindru, 5) izņemt uzvilcēju.

b) Salikšana. Patšautenes salikšana izdarāma pretēja kar

tībā: l) ielikt uzvilcēju, iebidot to no priekšas kārbas vadribās:

2) pielikt gāzes cilindru, turot pie tam stobra kloķi pagrieztu vis-

zemākā stāvoklī, t. i. lai kloķa poga gulētu uz pastobres; 3) pie-

likt stobru, papriekš pagriežot stobra kloķi visaugstākā stāvoklī: ptM

stobra pielikšanas kloķis pagriežams normālā stāvokli; 4) iebidīt

virzuli kārbā no pakaļgala, papriekš uzliekot aizslēgu: 5) pielikt

spalu un nostiprināt to ar spala aizturamo kloķi.

B. Patšautenes apraksts.

Patšautenes galvenās sastāvdaļas ir (skat. 4. zīm.): 1) stobrs ar

gāzes vācēju, regulators, graudu un liesmas slāpētāju; 2) kārba ar

mērķēkll, izsviedēju, uzvilcēju, pastobri un stobra kloķi; 3) aizslēgs

ar uzvilcēju, patronu bīdītāju, virzuli un belzni; 4) gāzes cilindrs

ar priekškājām; 5) spals ar stāvu, rokturi un nolaižamo ierīci, uz-

grūdatspere un buferis. Bez tam vēl pie patšautenes pieder: paka-

ļējais balsts, magazīna, pleca siksna un piederumu soma ar piederu-

miem (rezerves daļas, 2 ellas kanniņas, slauķa kāts, norauto čaulīšu,

izvilcējs, 1 patronu aptveres turētājs un 2 atslēgas).

Stobra mainīšana.

Stobra saudzēšanai pēc ikkatriem automātiski izšautiem 240 šā-

vieniem uguns jāpārtrauc un jāuzliek jauns stobrs. Sakarsēto stobru

var tieši nosviest ūdeni vai sniegā. Nav pielaižams aplaistīt sakar-

sēto stobru ar ūdeni, kad tas nav vēl noņemts no patšautenes.

Pēc 240 šāvienu izšaušanas no rezerves stobra, var atkal pielikt

pirmo stobru.

Kad nav rezerves stobra, var turpināt šaut ar sakarsēto stobru arī

pec 240 šāvieniem. Tas nelabvēlīgi atsauksies uz stobra kanāli, bet

nekādā ziņā neiespaido patšautenes mechanlsma darbibu.

Sakarsēta stobra noņemšanai patšautene papriekš jāuzvelk. Tad

pagriež stobra kloķi, kurš atrodas pie kārbas kreisās sienas, pilnīgi

uz augšu, papriekš atvelkot kloķa pogu drusku uz ārieni, lai kloķa



179

4.

zīm.

Vikersa-Bertjēpatšautene.
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gals iznāktu no roba kārbas sienā, pagriežot patšauteni uz sāniem,

nokrata sakarsēto stobru. Jauna stobra pielikšanai ieliek stobra

resgali kārbā, turot stobra tievgali slipi uz augšu, lai paaugstinājumi

pie stobra varētu ieiet izgriezumos pie kārbas. Tad nostāda stobru

taisni vienā līnijā ar kārbu un pagriež stobra kloķi atpakaļ līmeniskā

stāvoklī. Kad nospiež mēlīti, stobra kloķim neatrodoties normāla

stāvoklī, mechanisms nevarēs darboties, jo gāzes cilindrs atrodas at-

vilktā stāvoklī, un caur to uzvilcējs neļauj virzulim padoties uz

priekšu.

C. Kavēkli.

Patšautenes darbībā var rasties daži kavēkli, kas ātri un viegli

novēršami bez sevišķām palīgierīcēm. Galvenie kavēkli ir šādi:

Kļūme.

Kad gadās kļūme, atvilkt atpakaļ uzvilcēja pogu un padot to atkal

uz priekšu; pēc tam turpināt šaušanu. Ja kļūme atkārtojas vairāk

reizes no vietas, pārbaudīt belzni un pārliecināties, vai kārba ir kār-

tībā. Kad izsviesto patronu ložu gali ir saskrambāti jeb bojāti, vaina

meklējama magazīnā, kura apmaināma.

Izšautā čaula netiek izsviesta.

Uzvilkt patšauteni, pagriezt to uz labo pusi un izkratīt izšauto čaulu

no kārbas izsviedēja cauruma. Kad kavēklis atkārtojas, atvilkt aiz-

slēgu atpakaļ tik daudz, lai varētu pārbaudīt izsviedēju; ja ar lodes

galu viegli var nospiest izsviedēju tik daudz, ka viņa priekšgalā iz-

cilnis iznāk laukā līdz aizslēga padziļinājuma malai, izsviedējs ir bo-

jāts un tas apmaināms. Kad izsviedējs ir kārtībā, kavēklis var cel-

ties no vājas izvilcēja atsperes, kura tādā gadījumā apmaināma.

Patrona netiek pareizi padota.

Kad patrona tikai līdz pusei iegājusi patrontelpā, uzvilkt patšau-

teni, noņemt magazinu un izkratīt caur magazīnas caurumu neiebī-

dīto patronu. Kad kavēklis atkārtojas, uzliekama jauna magazīna.

Izšautā čaula palikusi stobrā.

Noņemt magazīnu, ar sparu noslēgt aizslēgu un atkal uzvilkt. Kad

tas nelidz, noņemt stobru un izgrūzt tukšo čaulu ar slauķa kātu jeb

izkustināt iesprūdušo čaulu, iespiežot otras čaulas atmalu starp res-

gaļa virsmu un izšautās čaulas atmalu.

Norauts čaulas kakliņš.

Noņemt magazīnu. lelikt norauto čaulīšu izvilcēju, kas atrodams

piederumu somā, patrontelpā un noslēgt aizslēgu. Pēc tam uzvilkt

patšauteni: izvilcējs tiks izsviests no kārbas kopā ar norauto čaulas

kakliņu.

6. Vikersa ložmetējs.

Ložmetējs ir spēcīgs automātiskais kājnieku smagais ierocis, kas

novietots uz īpaša balsta. Ložmetējs šauj ar tādām pašām patronām

kā šautene. Patronas pildītas lentās pa 250 gab. Vienu tādu lentu
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ložmetējs var izšaut pusminūtē. Pateicoties tam, ka stobrs ievietots

ar ūdeni pildītā apvalkā, tas tik drīz nesakarst, kas atļauj ar ložme-

tēju dot samērā ilgu un spēcīgu uguni, kas, pateicoties balstam, ir

trāpīga pat uz lielākiem attālumiem.

Ložmetējs sver ar tukšu apvalku 15 kg, bet ar pilnu apvalku

19 kg. Trijkāja balsts (Mk I) sver 23,5 kg, ratiņu balsts (Mk II)

sver 37 kg, bet četrkāju balsts (Mk III) sver 34 kg.

A. Ložmetēja izjaukšana un salikšana.

Ložmetējam, kā ātri šaujošam automātiskam ierocim, šaušanas

laikā var gadīties kavēkli, kuru novēršanai ložmetējs ir jāizjauc, lai

novērstu kavēkļa cēloni vai apmainītu kādu dalu. Tāpēc katram lož-

metējniekam jāprot, nebojājot daļas, pareizi un ātri izjaukt un salikt

ložmetēju.

a) Izjaukšana. 1) Izņemt aizslēgu: — a) ar labo roku

atvilkt atpakaļ kloķi, bet ar kreisās rokas īkšķi pacelt vākslēdzi un

attaisīt kārbas vāku; b) ar kreiso roku pacelt aizslēgu uz augšu, lē-

nām laist kloķi uz priekšu, kamēr aizslēgs iznāk no slēpēm; c) pa-

griezt par
Ve apgrieziena un nooemt aizslēgu no klaniņa; d) ar labās

rokas īkšķi turēt klaninu paceltu un lēnām laist kloķi uz priekšu; Pēc

tam aizvērt kārbas vāku.

2) Nolaist belzni: — a) saņemt aizslēgu kreisā rokā ar

vidējo un rādītāja pirkstiem zem atspoles radziņiem, bet ar īkšķi

virs aizslēga stāva; b) ar labo roku saņemt aizslēgu tā, lai 4 pirksti

būtu zem aizslēga stāva, bet īkšķis uz aizslēga sviras; c) spiežot

aizslēga sviru uz leju, nospiest automātisko sprūdu; d) ar labās

rokas 4 pirkstiem saņemt zem aizslēga sviras galvas un lēni pacelt

to līdz pīlītei, nespiežot pilīti uz augšu; c) pēc tam ar labās rokas

īkšķa nagu nospiest sprūda asti (nespiest pilīti!) un lēni nolaist aiz-

slēga sviru uz leju.

3) Izņemt pieņēmēju: — a)ar kreiso roku pagriezt pie-

uēmēja vāka kloķīti uz augšu atpakaļ, bet ar labo roku attaisīt pieņē-

mēja vāku; b) ar abu roku pirkstiem no sāniem celt pieņēmēju

taisni uz augšu, izņemt pieņēmēju, pēc kam aizvērt pieņēmēia vāku.

4) Noņemt atspar stiprinātāju: izvilkt šķelttapu, pa-

griezt gāzes čaulu un noņemt.

5) Nooemt uzgrūdatsperes kārbu: — ar labo roku

uo pakaļgala un kreiso no priekšgala stumt kārbu uz priekšu, no-

ņemt to, nolaist pakaļgalu uz leju un atdalīt uzgrūdatsperi no tinēja

ķēdītes.

6) Izņemt tinēju: — pagriezt tinēju atpakaļ un izņemt no

svārstekla ass.

7) Nolaist pakausi: — a) izskrūvēt T-veida tapu un iz-

ņemt to; b) ar kreiso roku pacelt kārbas vāku, bet ar labo nolaist

pakausi.
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5.

zīm
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6. zīm.

Belžņa nolaišana.

H) Izņemt stobru ar slēpēm un atdalīt slē-

pes: — a) izvilkt aizbīdņus; b) ar labo roku aiz kloķa ass izvilkt

slēpes ar stobru; c) atvienot slēpes no stobra, pa priekšu noņemot

kieiso slēpi.

b) Salikšana. 1) izdarāma pretējā kārtībā un ar pretējām kustībām.

2) Belžoa uzvilkšana: — saoemt aizslēgu kreisā rokā

lāpāt kā belzni nolaižot. Ar labās rokas rāditāja un vidējo pirkstiem

saņemt aizslēga sviras galvu, īkšķi atbalstīt virs alzslēga stāva;

spiest aizslēga sviras galvu uz augšu, ar to uzvelkot belzni.

Aizslēga izjaukšana un salikšana.

a) Izjaukšana: 1) uzvilkt belzni; 2) saoemt aizslēgu kreisā roka

tā, lai aizslēga sviras šķelttapas gals būtu uz augšu; ar T-veida ta-

pas tievāko galu izspiest šķelttapu; 3) apgriezt aizslēgu uz otriem sā-

niem un ar T-veida tapu izstumt aizslēga sviras asi; 4) nooemt aiz-

slēga sviru; 5) nooemt atspoles sviras; 6) nooemt atspoli; 7) nolaist

belzni — vispirms no aizsargroba, nospiežot ar labo roku automātiskā

sprūda asti uz leju; ar labās rokas īkšķi nospiest sprūda asti, tani

pašā laikā pieturot ar rādītāja pirkstu pilītes asti un, nespiežot to uz

augšu, lēni nolaist pīlītes asti uz leju; aizslēgs jātur kreisā rokā tā,

lai 4 pirksti būtu zem aizslēga stāva, bet īkšķis virs stāva: nelikt

pirkstus dzelkšoa cauruma priekšā, jo dzelksnis var tos ievainot;

8) turot aizslēga stāva augšējo dalu uz leju, ar T-veida tapu izstumt

sprūda asīti, pēc kam izoemt beizatsperi un sprūdu; 9) Izoemt pīlī-

tes asīti un pīlīti; 10) nospiest automātiskā sprūda asti un izkratīt

belzni; 11) izņemt automātisko sprūdu.

b) Salikšana izdarāma pretējā kārtībā. Pēc belžoa uzvilkšanas to

vei reiz nolaist, lai pārbaudītu salikšanas pareizību.

levērot! — belzni nolaist tikai tad, kad atspole atrodas augšējā

stāvoklī.
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7.

zīm.
Belžņa uzvilkšana

B. Ložmetēja apraksts.

Ložmetēja daļas ir (skat. 5. zim.):

1) Stob r s, kas šaušanas laikā kustas uz priekšu un atpakaļ:

stobra tievgalim uzskrūvēts uzgriežņi s, uz kuru spiež gāzes,

kas izplūst no stobra pakal lodei; šīs gāzes atsizdamās pret atspara

stiprinātāju, grūž stobru atpakaļ, tādā kārtā ar stobra palīdzību pār-

nes atgrūdiena spēku uz pārējām dalām un iedarbina ložmetēju;

stobra iekšpuse tāda pati kā šautenes stobram.

2) Slēpes pievienotas stobra resgaļa rēdzēm. Slēpju uzdevums

— savienot citas kustošās daļas. Kreisai slēpei ir pagarinājums, kas

savienots ar pieņēmēju un to iedarbina.

3) Svārstekla ass savieno abu slēpju pakaļgalus. Svārstekla

ass labam galam uzmaukts kloķis, bet kreisam galam pievienots

tinējs. Svārstekla galam pievienots

4) klan i n š, kas grozās ap savu asi. Klanina galam pievienots

5) aizslēgs, kura nzdevums ir tāds pat kā šautenes aizslēgam.

Aizslēgam uzmaukta atspole, kas izvelk patronu no lentas un iebīda

to stobrā.

Visas minētās daļas ir ievietotas

6) kārbā, kuras labās sienas ārpusē piekniedēts kloķa aiz-

tura pamats, uz kura nostiprināts aizturis. Sienas pakaļgalā at-

rodas izgriezums, kurā ievietots labais aizbīdnis ar skrituli.

Kreisai sienai ir divas rēdzes uzgrūdatsperes kārbas pievie-

nošanai; šis sienas priekšgalā ir pieņēmēja vāka kloķī t is, bet

pakaļgala izgriezumā kreisais aizbīdnis.
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lekšpusē kārbas sienām ir atspoles sliedes,

p i kurām slīd atpakaļ atspoles radziņi tad, kad atspole izvilkusi pat-

ronu no pieņēmēja, nes to atpakaļ. Kad atspoles radziņi nonāk lidz

atspoles sliežu pakaļgaliem, atspole ar uzņemto patronu nokrīt uz

leju un patrona nostājas tieši pret stobru. Aizslēgam un lidz ar to

atspolei ejot uz priekšu, patrona tiek iebīdīta stobrā. Ja atspole labi

nestaigā un tās radziņi nenoslīd uz leju, atspoles sliežu pakaļgaliem ir

pakāpes, aiz kurām aizķeras atspoles radziņi un neļauj aizslēgam iet

tālāk uz priekšu.

Kārbas dibenā ir logs, pa kuru izkrīt izšautā čaula. Logu

noslēdz s 1 ē ģi t i s.

Kārbas virspusē ir divi vāki: pakaļgalā kārbas vāks un

priekšgalā — pieņēmēja vāks. Abi vāki pievienoti kārbai ar virām.

Kārbas vākam piestiprināts sprūdvilcis un izveidoti divi atspo-

les nospiedēji.

Kārbas pakaļgalu noslēdz pakausis, kas ar virčin pie-

vienots kārbai. Pakausi nostiprina ar T-veida tapu. Pakausim ir

divi rokturi, aiz kuriem mērķējot un šaujot vada ložmetēju. Rok-

turu dobumos glabā ellu ar slotiņu, kas pievienota aizskrūvējamam

vāciņam. Pakausim pievienots nolaidējs ar vairodziņu un

nodrošinātājs (aizsargs).

7) Uzgrūdatsperear savu kārbu piestiprināta aizslēga kār-

bas kreisai sienai. Atsperes priekšējais gals pievienots atsperes kār-

bai ar regulējamo skrūvi, bet pakaļgals pievienots tinēja ķēdītei, kas

savieno atsperi ar kloķa asi.

8) Pieņēmējs vajadzīgs patronu padošanai un lentas turēša-

nai. Tas ievietots kārbas priekšgala augšējās malas Izgriezumos.

Pieņēmējam ir bīdītājs, kam ir divi bidpirksti ar at-

speri, kas velk lentu no labās uz kreiso. Bīdītāju darbina bīdī-

tāja svira, kuras augšējais plecs savienots ar bīdītāju, bet apak-

šējais plecs ar kreisās slēpes pagarinājumu, no kurienes pieņēmējs

tiek darbināts. Pieņēmēja aizturpirksti ar atsperi notur

lentu un neļauj tai slidēt atpakaļ. Pieņēmēja pakaļgalā ir logs, pret

kuru nostājas bīdītāja ievilktā patrona, lai to varētu uzņemt atspoles

nadziņi.

9) Apvalks pievienots kārbas priekšgalam. Apvalkam cauri

iet stobrs. Apvalkā ielej ūdeni, lai dzesētu stobru. Lai ūdens neiz-

tecētu stobram kustoties uz priekšu un atpakaļ, stobram uztin abos

galos blīvslēgus. Apvalka pakaļgala virspusē ir pildāmais cau-

rums ar aizskrūvi; priekšgala virspusē nostiprināts grauds, bet

apakšpusē pa kreisi ir tvaika novadcaurums, kur pievieno tvaika no-

vadu; tieši priekšgala apakšpusē atrodas ūdens Iztekcaurums.
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Apvalka iekšpusi atrodas t vaj k v ad s, kuram uzmaukta

tvaika caurule. Ši caurule viegli slīd pa tvaikvadu, kam ir

2 caurumi. Ja stobra tievgalis pacelts uz augšu, tvaika caurule no-

slēdz tvaikvada pakaļējo caurumu, bet ja stobra tievgalis nolaists uz

leju — noslēdz priekšējo caurumu. Tas ir lerīkots tāpēc, lai ūdens

nevarētu iekļūt tvaikvadā. bet tikai tvaiks, kam Jāizplūsf ārā no

apvalka.

10) Atsparstiprinātājs vajadzīgs gāzes spiediena izman-

tošanai (sk. stobrs). Atsparstiprinātāja pamats ieskrūvēts ap-

valka galvā. Uz pamata nostiprināta gāzes čaula tin

cepurīte.

Ložmetēja mechanisma darbība.

Kad lode atstāj stobra tievgali, lodei pakal izplūst pulvera gāzes.

Oāzes atsitas pret atsparstiprinātāja čaulu, bet tā kā čanla nelauj

gāzēm pilnīgi brīvi izplūst, gāzes sitas atpakaļ uz stobra uzgriežņi un

grūž stobru ar slēpēm un aizslēgu atpakaļ un sāk izstiept uzgrūd-

atsperi. Tā kā pieņēmējs nenāk atpakaļ, atspole velk atpakaļ no pie-

ņēmēja ārā patronu. Kreisās slēpes pagarinājums savienots ar pie-

ņēmēja lauzto sviru, kāpēc pieņēmējs sāk kustību uz labo pusi.

Līdz ko kloķa īsais gals atduras pret skritullti, kloķis sāk griez-

ties un aizslēgs sāk atdalīties no stobra, jo svārsteklls sāk griezties

atpakaļ, klanlņš cel aizslēga sviru uz augšu, velk aizslēgu atpakaļ un

uzvelk belzni. Kad atspoles radziņi noslīd no atspoles sliedēm, at-

spole noslīd uz leju un nostāda izvilkto patronu pret stobru. Uzgrūd-

atspere ir izstiepta, belznis uzvilkts, patrona pret stobru. Tagad uz-

grūdatspere savelkas: tās pakaļgals griež tinēju (notin), tinējs griež

kloķa asi un svārstekli uz priekšu; reizē iet uz priekšu ari slēpes.

Svārsteklis liec klaniņu kopā ar aizslēga sviru uz leju un grūž uz

priekšu aizslēgu, kas ievada patronu stobrā. Aizslēga svira spiež "«

atspoļu svirām, cel atspoli uz augšu; atspoles nadziņi, iedami uz

.tugšu, uzņem Jaunu patronu aiz atmalām, kas atrodas pieņēmēja logā,

Aizslēgam ejot uz priekšu, sprūda aste uzduras sprūdvilcim, jo nolai-

dēja galva tur sprūdvilci atvilktā stāvokli. Uzduroties astei uz sprūd-

vilča, sprūds atbrīvojas un belznis turas tikai uz automātiskā sprūda.

Klaninam spiežot uz leju aizslēga sviru, tā nospiež automātisko sprūdu

tad, kad aizslēgs ir pilnīgi cieši klāt pie stobra un starp klaniņu un

alzslēga virsu veidotais leņķis Ir ar virsotni nedaudz uz apakšu.

Belznis, atbrīvojies no automātiskā sprūda, dodas uz priekšu, iesit

pa patronas kapsulu un notiek šāviens.
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B. Kavēkli.

Ložmetējam šaušanas laikā visbiežāk var gadities zemāk minētie

kavēkli:

Kur

Kloķa stāvoklis Kas jādara Kavēkļa iemesls kavēklis

jānovērš

Nav bijis šāviena

vai atgrūdums

par mazu, kādēļ

aizslēgs paliek

priekšējā stāvok-

I. Kloķis uz aiz- U Kloķi atpakaļ, lentu uz Kļūme. Pozicijā.

lura, bet šāvie- kreiso, kloķi uz priekšu.

na nav. 2) Kloķi 2 reiz atpakaļ, mai- Bojāts belznis Pozicijā.

nīt aizslēgu, pielādēt' Lūzusi belzatspe-

1 re.

! Lūzusi patrontura

atspere.

3) Ja divi šāvieni ir, bet trc- Lūzusi bīdpirkstu Pozīcija.

šā nav, mainit pieņēmēju! ! atspere.

I. Kloķis tuvu Atspole nevar pa- Pozicijā.

pie aiztura. celties līdz aug-!

šai vai bīdītājs

sasprūdis.

1) Kustināt kloķi, vilkt lentu Patronas lenta nav-Pozicijā.

už kreiso, kamēr kloķis no- nolīdzināta.

guļas uz aiztura!

2) Ja tas nelīdz, pievilkt uz- Uzgrūdatsperes Pozicijā.

grūdatsperi (griezt g'ro- spriegums par

zekli uz teju)! vāju.

3) Ja tas nelīdz, izlādēt, aiz- .Netīrumi, sabiezē-i Aizsegā,

segā, iztīrīt un ieeļļot ku- ļ" jusi ella, iedauzl-

stošās daļas! jumi.

4) Ja 1. paņēmieniem nelīdz, ļ Saliektas vai bojā- Pozicijā

apskatīt pieņēmēju, ja bīdi- j tas lentas garā-'

tājs sasprūdis, 1. num. ļ kās ribas,

sauc — «pieņēmējs»,

atvelk kloķi, attaisa kārbas |Nelīdzeni piepildīta

vāku, atvelk kustošās da-, lenta,

las; 2. num. nospiež bīd-
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Kur

Kloķa stāvoklis Kas jādara Kavēkļa iemesls kavēklis

jānovērš

pirkstus un pārvieto bīdi- Veca lenta.

tāju uz kreiso pusi, izli-

dzina patronas; 1. num. Lentas kaste nav

atvelk kloķi, aiztaisa kār- ļ taisni pret pieņč-

bas vāku, pavelk lentu uz' mēju.

kreiso un atlaiž kloķi.

5) Ja bīdītājs un pirmā pat-ļ Bojāti atspoles na-' Pozicijā.

rona ir kustībā, bet kloķi ļ gi.

nevar atvilkt atpakaļ, 1.

num. sauc «atspole»,

attaisa pieņēmēja vāku; 2. Lūzusi patrontura

num. ar lentas gala apka- atspere.

ļumu nospiež atspoles ra-

dziņus uz leju; 1. num. at- Lūzis patronturis.

velk kloķi, ar lentas galu

izvelk patronu no pieņēmēja

gala loga. Ja to nevar, 2. Patronas atmala Pozicijā.

num. izvelk lentu no pie-, par biezu,

ņēmēja un izņem pirmo

patronu no lentas; pēc tam

pielādēt!

111. Kloķis ar Patrona nevar ieiet

slīpumu uz patrontelpā un

priekšu. aizslēgs nevar

nonākt priekšējā

stāvokli.

1) Atvilkt kloķi, saukt «č au- Bojāta patrona. [ Pozicijā.

lu izvilcēju!», attai-

sīt kārbas vāku, pacelt aiz-

slēgu un pārbaudīt patronu

uz atspoles. Ja patrona jČaulas kakliņš uz-

b«]āta vai uz tās ir čaulas i maucies nākošai

kakliņš, saukt — «nav va- patronai,

jadzigs!», noņemt patronu

no atspoles, pielādēt no

jauna!

2) Ja uz atspoles patronas nav

čaulas kakliņa, noņemt

patronu no atspoles, iebāzt
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ii ii

Kas jādara

Kur

Kloķa stāvoklis Kavēkļa iemesls kavēklis

jānovērš

čaulu izvilcēju patrontelpā, Norautais čaulas

laist aizslēgu uz priekšu, j kakliņi palicis

spiest kloķi uz priekšu un patrontelpā.

grozīt izvilcēja rokturi, at-;

Pozicijā.

vilkt aizslēgu, grozot iz-

vilkt čaulu izvilcēju ar uz-

tverto čaulas kakliņu, pie-

lādēt no jauna!

IV. Kloķis ar Aizslēgs nevar do-

slipumu atpakaļ. ties pietiekoši at-

pakaļ, lai atspo-

le varētu nokrist

no atspoles slie-

dēm.

1) Atvilkt kloķi, lentu pa Atspole nav nokrl- Pozicijā

kreisi, kloķi uz priekšu! tusi, jo atgrū-

diens par mazu.

2) Ja tas nelīdz, mainīt aiz- Bojāts patronturis Pozicijā

slēgu! vai patrontura

atspere.

3) Ja ari tas nelīdz, atlaist Uzgrūdatspere par

uzgrūdatsperi par 3 ap- j stingru,

griezieniem vaļīgāk (griezt!Kustošās daļas par

grozīkli uz augšu)! maz ieeļļotas.

Kustošās daļas ne-

Pozicijā.

tīras.

Blīvējums par cie-

šu.

Lentas ligzdas par

ciešām.

Ūdens vai ella sa-

salusi, kāpēc lož-

metējs šauj atse-

višķiem šāvie-

niem.
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7. Maksima ložmetējs.

Maksima ložmetēja uzbūve, galvenās dalās, to uzdevumi un dar-

bība visumā ir tāda pat, kā Vikersa ložmetējiem, tikai nedaudz citāds

izveidojums. Aizslēgs ir līdzīgs Vikersa aizslēgam, tikai novietots

otrādi —

ar apakšu uz augšu, kāpēc kloķis darbojas pretēji tam, ka

Vikersa ložmetējam.

A. Ložmetēja izjaukšana un sallkiana.

a) Izjaukšana. 1) Izoemt aizslēgu: — padot kloķi uz

priekšu, pārējais kā Vikersa ložmetējam. 2) Nolaist belzni:

— a) saoemt aizslēgu kreisā rokā ar rādītāja pirkstu un īkšķi zem at-

spoles radzioiem, turot atspoli paceltā stāvokli: b) ar labo roku

saoem aizslēga sviru galvu tā, lai 4 pirksti būtu zem tās, bet īkšķis

uz aizslēga sviras; c) spiežot aizslēga sviru uz augšu, nospiest auto

matisko sprūdu; d) ar labās rokas īkšķi turēt virs aizslēga sviras

galvas, nespiežot pilīti uz leju, ar labās rokas rādītāja pirkstu

nospiest sprūda asti, lēni atlaižot aizslēga sviru uz augšu.

3» Izoemt pieņēmēju:
— tāpat kā Vikersa ložmetē-

jam. 4) Nooemt uzgrūdatsperes kārbu kā Vikersa

ložmetējam. 5) Atdalīt pakausi: — a) ar kreiso roku saspiest

T-veida tapas šķelto galvu, bet ar labo izvilkt tapu no kār-

bas; b) ar kreiso roku pieturēt kārbu no augšas, bet ar labās rokas

vai koka vesera sitieniem, pārmaious zem labā un kreisā roktura, iz-

kustināt pakausi uz augšu; c) saoemt pakauša rokturus abām ro-

kām, celt uz augšu un atdalīt no kārbas. 6) Izoemt aizbīd-

ņus. 7) Izoemt stobru ar slēpēm un atdalīt

slēpes: — kā Vikersa ložmetējam, bet kā pirmo atdalīt labo slēpi.

8) Izoemt sprūdvilci: pavilkt sprūdvilci atpakaļ, pacelt

uz augšu un izoemt no kārbas. 9) Nooemt atsparstipri-

n ā tā j v.

a) Pagriezt aizsargu mazliet uz kreiso un nooemt to; b) ar atslē-

gas palīdzību noskrūvēt gāzes čaulu.

b) Salikšana. 1) Izdarāma pretējā kārtībā. 2) Belžoa uz-

vilkšana: — saoemt aizslēgu kreisā rokā ar īkšķi un rādītāja

pirkstu zem atspoles radzioiem, labās rokas īkšķis virs atspoles svi-

ras galvas, bet pārējie pirksti uz atspoles priekšējās malas; spiest

aizslēga sviras galvu uz leju, ar to uzvelkot belzni.
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Ložmetēja apraksts un mechanisrna darbība un kavēkli visumā

tāda pat, kā Vikersa ložmetējam (184.—189. lp.).

8.zīm.

8. Prettanku lielgabals.

Prettanku lielgabals ir kājnieku smagais ierocis. Ar lielgabalu var

izšaut 15—20 trāpīgu šāvienu minūtē. Lielgabals sekmīgi apkaro kau-

jas ratus līdz 900 m attālumam.

A. Lielgabala izjaukšana nu salikšana.

Prettanku lielgabals ir loti dārgs ierocis. Tā daļas ir smagas, kāpēc

lielgabalu izjaucot un daļas pārnesot jārīkojas lēni un uzmanīgi, lai

liiitas nenosviestu zemē, ar ko tās var sabojāt un sakropļot pats sevi.

Lielgabala izjaukšana, salikšana un tīrīšana atļauta tikai vādā ko-

mandiera un lielgabala priekšnieka vadībā.
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a) Izjaukšana. 1) Stobra atdalīšanai izvelk balsta tapu,

griež aiz celamās ierīces kloķrata roktura un nedaudz pacel stobra

tievgali, nolaiž priekškāju kaujas stāvoklī, iebāž tapu balsta osā; no-

stāda stobru līmeniski; attaisa aizslēgu; atbrīvo sajūgu, griežot uz

augšu un atpakaļ, aiztaisa aizslēgu un uzmanīgi izņem stobru no slēpju
stāva. 2) Slēpju un šūpuļa atdalīšanai ar ceļamo ierīci no-

laiž šūpuļa priekšgalu uz leju, kamēr dzirdams knakškis (ieslēdzas

sltpju sprosts); nostāda šūpuli līmeniski; izvelk aizmetņu tapas, pacel

redzes aizmetņus un uzmanīgi nocel šūpuli kopā ar slēpju stāvu no

augšlafetes. 3) Augšlafetes stāva atdalīšanai pavelk sprosta

bultu uz āru; aiz grozāmās ierīces kloķrata roktura pagriež augšla-

feti uz kreiso, kamēr atbrīvojas sazobe, pēc kam izcel augšlafeti no

centrālās rēdzes gultoa. 4) Riteņu atdalīšanai pagriež

stilbu sprostus uz āru un augšu un nomauc riteņus. 5) Zaru

apakšposmu izvēršanai izvelk atspertapiņu un zaru sajūga tapu,

iztaisno zaru sprostbultu sviras, pagriež zaru sprostbultas uz iekšu:

izvērš zarus, pēc kam tos nosprosto, pagriežot sprostbultas uz āru

uti savāž tās. 6) Aizslēga atdališanai, ja stobrs atrodas

sajūgā ar slēpju stāvu, atvieno no šūpuļa priekškāju un nostāda to

kaujas stāvoklī; nostāda stobru līmeniski; attaisa aizslēgu, atvieno

stobru no slēpju stāva; atvelk stobrn nedaudz atpakal; izcel aizslēga

kloķa asi no kloķa ass cauruma, velk aizslēga ķīli uz labo, turot zem

tā kreiso roku, lai uztvertu izsviedējus un svirni. 7) Aizslēga iz-

jaukšanai: v) nolaiž belzni: spiež uz nospiedēja gropes

kreiso galu un griež nospiedēju atpakaļ, kamēr dzirdama belžņa at-

sišanās pret dzelkšņa ripu; b) izņem sprūdatsperi un

sprūdu: spiež uz iekšu sprūdatsperes vāciņu un pagriež bultu

pret uzrakstu «vaļā», pēc kam izņem sprūdatsperes vāciņu, sprūd-

atsperi un sprūdu; c) izņem belzatsperi un belzni:

spiež uz iekšu belzatsperes vāciņu un pagriež bultu pret uzrakstu

«vaļa», pēc kam izņem belzatsperes vāciņu, belzatsperi un belzni.

b) Salikšana. Lielgabala un aizslēga salikšana notiek pretēji

izjaukšanai. Lai uzvilktu belzni, svirņa rēdzi ievieto svirņa rēdzes

caurumā un, spiežot uz svirņa otru galu, griež uzvilcēju, kamēr

sptūda zobs aizķeras aiz sprūda pretzoba.

B. Lielgabala apraksts.

Lielgabala galvenās daļas ir:

I) Stobrs, kura tievgalim uzskrūvēta stobra bremze atgrū-

duma mazināšanai, bet resgalis izveidots par aizslēga galvu.
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2) Aizslēgs ir ķllveidigs, kas, attaisot un aiztaisot, kustas uz

sāniem; aizslēgā ir ievietots šaujamais mechanisms, ar

kura palidzibu izdara šāvienu. Šaujamā mechanismā ietilpsi

belznis, sprii d s, uzvil c ē j s, svir n i s un nospie-

dējs.

Aizslēga un šaujamā mechanismā darbināšanai ir vēl šādas daļas:
aizslēga kloķis, ar ko attaisa un aiztaisa aizslēgu, nolai-

dē i a svira, ar ko nolaiž belzni, griezējs belžoa uzvilkšanai

un atgriezējs nolaidēja sviras atgriešanai pamatstāvoklī, 2i z-

sviedēji, kas, aizslēga plecu darbināti, izsviež čaulu.

Tā kā lielgabalam šāviena brīdī ir stiprs atgrūdiens, no kā lielga-

bals stipri palēktos un izkustētos no sava stāvokļa, lielgabala stobrs

pēc šāviena slīd atpakaļ un, atgrūdienam izbeidzoties, slīd atpakaļ

priekšējā stāvoklī. Šī uzdevuma izpildīšanai ir slēpes un šūpulis.

3) Slēpes savieno stobru ar šūpuli. Slēpju stāvā ir stobra

gulta, kurā ievietots stobrs. Slēpju sprosts notur slēpes pa-

kaļēja stāvoklī. Slēpju stāvam apakšā ir īpaša osa, kur pievieno

bremzes veltni.

4) Šūpulī atrodas bremzes, kas pakāpeniski samazina

stobra atgrūdiena ātrumu, līdz beidzot to aptur; bremzēšanu izdara

šķidrums, kas iepildīts bremzes veltnī, un atsperes; uzgrūdēja

ierīce, kuras atsperes uzgrūž stobru priekšējā stāvoklī; šūpuļa

stāvam virspusē ir divas vadsliedes, uz kurām novietots slēpju

stāvs, kas slīd kopā ar stobru pa šīm sliedēm; šūpuļa labā pusē

ir piestiprināts atgrūduma rādītājs un rādītāja 1 ī-

n i j ā 1 s, bet kreisā pusē atgrūduma regulētājs, kas sastāv

no diviem stieoiem, kas savienoti ar regulēšanas skrūvi; pakaļējam

regulētāja stienim ir veltenī t i s, kas, mainoties stobra pacēlu-

mam, regulē atgrūdienu.

5) Augšl a f c te uzņem sevī stobru, slēpes ar šūpuli un noder

šo dalu savienošanai ar apakšlafeti, pa kuru tā var brīvi griezties,

kas dod iespēju novadīt stobru vajadzīgā virzienā; augšlafetes stāvam

ir divi zari, kas apakšā noslēdzas ar centrālo rēdzi, bet kuru galos

ir uzgrūdiena aprobežotāji ragi, bet vidus daļā

stobra rēdžu gultnes ar aizmetņiem, kur iestiprina stobra

rēdzes.

6) Apakšlafete noder kā pamats un saista visas pārējās

daļas; apakšlafetes stāva vidū atrodas centrālās rēdzes

gultni*, kur ieiet augšlafetes centrālā redze; priekšpuse atrodas

osas priekškājas piestiprināšanai, bet kreisā pusē pievienots gliemēž-

robloks, kas sazobējas ar grozāmo ierīci.



194

7) Atgrfldlena uzņemšanai šaušanas stāvokli tin lielgabala vadi

Saiņi noder lafetes zari, kas sastāv no 2 posmiem; augšposruieui

piestiprinātas atsperes un vilkšnu gredzeni velkamo

jostu iekabināSanal; apakšposmu galos ir lemeši un velkamie

rokturi; piekabināšanai pie ratiem labam zaram ir tilts ar

priekšratu osu.

8) Ass un riteni noder lielgabala pārvietošanai; riteņu rie-

pas ir īpaši izveidotas ar gaisa caurumiem vidū, bet bez kameras.

9) Priekškāja noder kā lielgabala atbalsts kaujas stāvoklī un kā

šūpuļa un stobra atbalsts ceļa stāvokli.

10) Ceļamā ierīce novada stobru augstāk vai zemāk; io

ierīci veido ceļamais kloķrats, kārba, gliemēzis un zobspoles.

11) Grozāmā ierice novada stobru vajadzīgā virzienā; to

veido kloķrats, kārba, gliemēžvārpsta un zobrati.

12) Ar novelkamo auklu un rautnl izdara šāvienu.

13) Vairogi aizsargā apkalpi no lodēm un šķēpelēm, bet

14) sēdekli noder apkalpes ērtākai darbībai pie lielgabala.

9. zīm.

Prettanku lielgabals.
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C. Kavēkli un to novēršana.

Šaušana visbiežāk var rasties šādi kavēkli:

D. Mērķierīce.

a) Apraksts.

Mērkierīce noder lielgabalu iiomērķēšanai. Tā sastāv no ska-

tīkla un mērkēkla.

a) Skati klim ir apkārtskats ar objektlvlogu, atspo-

gulā knlenis ar sīkskalu, sīkskalas rādītājs un atspogula skala ar

Kavēklis

I

Novēršana Cēlonis

:

1) Kļūme I Uzvilkt belzni, nomērķēt, iz-

šaut. Ja šāviena nav, nogaidīt

ļ 5 sek. un pārlādēt. Kaujā pār-

ļ Bojāts pirmdeglis.

lādēt bez gaidīšanas.

2) Nav šāviena a) Apmainīt belzni.
I

a) īss vai nolūzis

dzelksnis.

; b) Apmainīt belzatsperi. I b) Pārlūzusi vai vā-

ja belzatspere.

c) Iztīrīt aizslēgu. ■ c) Ella sabiezējusi.

3) Aizslēgu ne- ! a) Ieskrūvēt pirmdegli.

var aiztaisīt.

a) Pirmdeglis par

ļ seklu ieskrūvēts.

b) Ielādēt jaunu patronu.

c) Iztīrīt patronu telpu.

b) Atmale par biezu.

c) Netīra patrontel-

4) Aizslēgu ne- ļ a) Uzvilkt belzni ar nolaidēja

pā.

a) Dzelksnis par

var attaisīt. | sviru, pēc kam attaisīt aiz- garu, iesprūdis

pirmdegli.slēgu.

- b) Pagriezt nolaidēja sviru. b) Nolaidēja svira

neatgriežas pa-

5) Neizsviež a) Aiztaisīt un sparīgi attaisīt

čaulu. aizslēgu. Ja čaula neiznāk,

matstāvokli,

a) Čaula iesprūduši

patrontelpā.

izbīdīt ar slauķi no tievgala.

6) Stobrs pilnīgi a) Notīrīt un ieeļļot,

neuzgrflžas.

7) Atgrūdiens ļ a) Piegriezt regulētāja skrūvi.

j a) Vadsliedes sau-

sas vai pieputē-

jušas.

ļ a) Par maz šķid-

par lielu.

8) Atgrūdiens a) Atgriezt regulējamo skrūvi.

ruma,

a) Šķidrums sasi-

par mazu. lis un izplēties.



196

rādltāju. Viens atspogula skalas dalijums ir 100 miljemas, bet viens

slkskalas dalijums — 1 miljema (Viooo dala no attāluma).

Atspogulis ir pamatstāvoklī, ja skalas rādītājs ir pret sarkano

iezīmi 2, bet sīkskalas rādītājs pret 0. Uz atspogula skalas un sīk-

skalas nolasa leņķus svērteniskā plaknē.

Līmenisko leņķu nolasīšanai ir virziena kūlenis ar sīkskalu, ieda-

lītu ik pa miljemai. Virziena skalas iedalijums — 100 miljemas.

Pamatstāvoklī virziena skalas sarkanā iezīme 32 un sīkskalas 0 atro-

das pret rādītājiem.

Skatikla pamatā atrodas grozāms okulārs, attālumu skalas kūlenis

un sietiņš. Sietiņš iedalīts: sānvirzienā miljemās ik pa 5 miljemas

dalijumā, bet attālumā — metru simtniekos.

b) Mērķēklis noder skatikla pievienošanai lielgabalam. At-

tālumu nostatišanai ir pacēluma kūlenis ar tālumu un miliemu sīk-

skalām un miljemu skala ar rādītājiem. Tālumu skala iedalīta metros

ik pa 100 līdz 3100. Miljemu sīkskalas iedalitas ik pa miljemai.

Miljemu skalas iedaļas ir ik pa 50 miijemām, ar uzrakstu ik pēc 100

miljemām. Pamatstāvokli visas skalas ir uz 0.

b) Mērķierīces kopšana.

Ar mērķierīci jārīkojas uzmanīgi, sargājot to no asiem satricinā-

jumiem, smiltīm un lietus.

Mērķierīce prasa vēl rūpīgāku kopšanu un glabāšanu kā pārējās

lielgabala daļas. Skatīklis pēc iespējas jāsargā no lietus, ja salijis —

jāapslauka un jānožāvē. Putekļu notlrīšanai jālieto otiņa. Apsvīdušu.s

stiklus drīkst tīrīt tikai ar zamšādu. Stiklus nedrīkst berzt ar

pirkstu vai netīru lupatu, jo var stiklus ieskrambāt.

9. 7 cm kājnieku lielgabals.

7 cm kājnieku lielgabals ir kājnieku smagais ierocis, ar ko kāj-

nieki apkaro ienaidnieka smagos ieročus un dzīvo spēku. Lielgabalu

pārved ratos, kuros aizjūgts viens zirgs, bet kaujā pārvelk 2—4

kareivji. Lielgabalu svars ap 170 kg.

A. Lielgabala izjaukšana un salikšana.

a) Izjaukšana: 1) noņemt vairogu: — izvilkt augšējo vai-

rogu bultas, atbrīvot lokus, izvilkt slēgi, nocelt abas vairoga puses,

atbrīvojot apakšējos vairogu balstus; 2) izņemt stobru: —

pagriezt buferu sajūgu rokturus uz sāniem, lēnām izvilkt stobru;

3) noņemt šūpuli: — izvilkt svarasu aizmetņu bultas, pacelt

aizmetņus, atvienot šūpuli no ceļamās ierīces, nocelt šūpuli; 4) no-

ņemt augšlafetl: — atbrīvot kustības lerobežotāju, izslēgt

grozāmo ierīci, pagriezt augšlafeti 90° pa labi (lai augšlafetes atma-
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les nags nostājas pret izgriezumu); nocelt augšlaieti; 5) nooemt

riteņus:
— pagriezt tapas uz augšu, izvilkt no rumbas, nomaukt

riteņus; 6) noņemt lafetes zarus (dakšveida stāvu): — iz-

vilkt centrālās rēdzes sprostbalstu, pagriezt zarus par 90°, nomaukt

tos no centrālās rēdzes.

b Salikšana notiek pretējā kārtibā.

B. Lielgabala apraksts. (Galvenās daļas sk. 10. zīm.).

Stobra kalibrs ir 7cm; stobram labā vītne. Stobrs pēc šā-

viena pa vadlīstēm slīd atpakaļ, bet pēc atgrūdiena izbeigšanās uz-

grūžas atkal priekšējā stāvokli. Stobram sānos ir osas buferu

cilindru sajūgiem.

Aizslēgs ir krītošais ķīla aizslēgs: attaisot tas slīd uz leju,

bet aiztaisot tiek pacelts uz augšu. Aizslēga ķermeni ievietots šau-

jamais mechanisms. Aizslēgam ir šādas daļas: 1) ķjlis,

2) izsviedēji ar kopēju asi, 3) aizslēga kloķis, 4) vadstienis, 5) šau-

jamais mechanisms ar stobriņu, belzni, atsperes uzgali, belzatsperi,

uzvilcēja balstu, uzvilcēju, belžņa vāku, 6) novilcēja bulta ar izcilni,

7) aizsargs ar tapu, 8) patronu aizturu sprūds, 9) aizturu bukse ar

aizsargskrūvi, 10) sprūda ass, 11) atsperes uzgalis un 12) sprūda

atspere. Aizslēga abos sānos ir aizsargtapas un sprosttapas.

Šūpuli slīd stobrs. Šūpulim pievienoti buferi, kas uztver at-

grūdienu un ar savām uzgrūdatsperēm pēc atgrūdiena atgrūž

stobru priekšējā stāvokli.

Augšlafetē ievietots šūpulis ar stobru un tas var griezties

kopā ar stobru pa apakšlafeti.

Ceļamā ierīce novietota starp augšlafetes priekšējām sie-

nām un noder stobra tievgala pacelšanai.

Grozāmā ierīce pievienota augšlafetes kreisajos sānos. Tā

noder stobra pagriešanai vajadzīgā virzienā. Tai ir īpaša izslēgšanas

svira, kuru pagriežot uz priekšu, grozāmā ierīce izslēdzas no sazobes

ar apakšlafeti un brīvi grozās.

Apakšlafete noder iepriekšējo dalu atbalstīšanai un pievie-

nošanai. Tai ir zobloks sazobei ar grozāmo ierīci.

Lafetes zari pievienoti apakšlafetes centrālai rēdzei. Zaru

lemeši noder lielgabala noturēšanai uz vietas pie atgrūdiena, jo tie

ierokas zemē.

Riteņi kaujas stāvokli nolocāmi un veido šaušanas laikā liel-

gabala pamatu.

Vairogs ir divdaļīgs. Tas noder apkalpes pasargāšanai no

lodēm un šķēpelēm.
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10.
zīm.7 cm kājnieku lielgabals.

C. Kavēkli.

Kavēklis Novēršana Cēlonis

1) Kļūme Nogaidīt 5 sekundes, attaisīt Dzelkšņa trieciena

aizslēgu, pagriezt patronu par par vāju.
450° un izšaut no jauna.

2) Atkal kļūme. a) Izlādēt, mainīt pirmdegli. a) Bojāts pirmde-

glis vai

b) Ja dzelkšņa iesitums vājš, b) Pirmdeglis par

izskrūvēt nedaudz pirmdegli. dziju ieskrūvēts.

c) Ja nav dzelkšņa iesituma, c) Lūzusi belzatspe-
mainīt stobriņu. re, vai netīrs sto-

briņš.

3) Neizsviež

čaulu.

Aiztaisīt aizslēgu un spēcīgi at- Netīra patrontelpā,

taisīt, ja neiznāk, izgrūst no bojāta čaula,

tievgala ar slauķi.

4) Blīvslēgs pil. I Piegriezt nedaudz blīvslēga ļ Blīvslēgs par va-

skrūvi. līg„.
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D. Mērkierīce.

Lielgabalam ir optiska mērkierīce. Tās uzdevums: ērta uu pareiza

lielgabala novadīšana virzienā un pacēlumā un kaujās ass slīpuma

izlīdzināšana. Mērkierīci piestiprina kreisās svarass pagarinājumiem

Galvenās daļas: 1) mērkēkla stāvs, 2) tālskaša pamats, 3) tālskatis,

1) Mērkēkla stāva pamatā ievietota tālumu spole ar tāluma skrū-

ves vārpstu. Tāluma spolei ir skalas. I, II un 111 lādiņam un pacē-

lumu skala grādos. Tāluma skrūves vārpstas galviņai ir sīkskalas

kūlenis, kura gredzens sadalīts 10°, bet katrs grāds sīkāk iedalīts

sekojoši: ik pa 10 min. Ir svītriņa un ik pa 5 min. punktiņš. Pacē-

luma nostādīšanai netieši mērķējot, ir pacēluma līmenis,

kas novietots gareniskā ligzdā. Apakšā ir novietota kaujas slī-

puma izlīdzināšanas skrūve, ar kuras palīdzību mēr-

kēkli nostāda svērteniski, ja arī lielgabals ir sašķiebts slīpi uz labo

vai kreiso (viens ritenis zemāks kā otrs). Mērķlerīces pareizo stā-

vokli norāda šķērslīmenis, kas novietots līmeniski, bet sta-

teniski attiecībā pret mērķierīces svērtenisko asi.

2) Tālskaša pamatam ir sānripa, kas iedalīta 360° ar

dalijumiem ik pa 10°. Sīkos nostatumus nolasa uz sānskrūves, kuras

kūleņa gredzens iedalits tāpat kā tāluma ktllerja gredzens. Lai va-

rētu atri pagriezt sānriptt. to izslēdz no sazobes ar izslēgšanas

sviru.

Kavēklis Novēršana Cēlonis

5) Uzgrudiens

par mazu.

ļ Ieeļļot šūpuļa gultni, aizpildīt. Par sausu vai ne-

tīrs. Šķidrums sa-

silis.

I Atlaist blīvslēga skrūves. Par ciešu piegriez-

tas.

i Ielikt jaunu uzgrūdatsperi. Atspere lūzusi.

6} Atgrūdiens ! Uzpildīt cilindrus. Šķidruma par maz.

par lielu.

7) Atgrūdiens i Pieliet ūdeni cilindros. Šķidrums par blīvu.

par mazu.

8) Ceļamā ierī- ( Iztīrīt un ieeļļot. Par sausu vai ne

cesmagi dar- lira.

Tas pats. Tas pats.

bojas.

9) Grozāmā ie-

rīce smagi

darbojas.
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3) Tālskatis noder lielgabala nomērķēšanai. Tas palielina

3-kārtigi, un tā rēdzes lauks ir 12°, vai uz 1000 metriem apm. 300

metru. Tālskatim ir augstuma skrūve, ar kuras palīdzību tā var

mainīt tālskaša pacēlumu. Skrūvei ir kūlenis, kas iedalīts 10°, bet

sīkās iedaļas ik pa 10 minūtēm.

Mērķierīces tīrīšanas un kopšanas noteikumi tādi paši, kā pret-

tanku lielgabala mērķierīcei (195. lp.).

10. Rokas granātas.

Rokas granāta ir lodes un durkļa palīgierocis — to lieto tikai

tuvcīņā, visbiežāk pret ienaidnieku, kas paslēpies aiz aizsegas vai

iciakumā. Kareivis var nest tikai nelielu skaitu granātu. Tāpēc

granātas jālieto taupīgi. Aizstāvoties un kad mēs paši esam pasar-

Kāti no izsviesto granātu šķēpeļu iedarbības, lietojam aizstāvē-

šanās (Milsa) rokas granātas, bet uzbrukumā un kad mis

paši neesam pasargāti no izsviesto granātu šķēpeļu iedarbības, lie-

tojam uzbrukuma rokas granātas.

a) Aizstāvēšanās (Milsa' rokas granāta.

Granātas svars ap 680 gr. Granātas rievotais čuguna ķermenis

saplīst apm. 150 šķēpelēs, kurām vēl 50 m attālumā ir pietiekoša

caursišanas spēja. Tādēļ šī granāta sviežama no aizsegas un lietoja-

ma kā aizstāvēšanās granāta.

Granātas dalu nosaukumi (skat. 11. zīm.).

Granātas olveidīgais ķermenis 1) izgatavots no čuguna. Ār-

pusē ķermenim ir dziļas krusteniskas gropes, kas atvieglina granātas

saplīšanu mazākās šķēpelēs vii tās noturēšanu rokā sviežot. Ķer-

meņa apakšdaļā ieskrūvēts belžoa ietvēris (2) un dibena

a i z s k r ū vi s (3).

Granātas augšgalā ir caurums, kur ielikts belznis (4). Blakus

caurumam ir divi spārni, kuros ieguldīta bel žo v sviras (5)

ass un izsprausta cauri šķelttapa ar gredzenu (6). Turpat

augšā atrodas arī pildāmais caurums, kas noslēgts ar ai z-

skrūvi (7). Starp spārniem gar granātas ķermeni uz leju iet

padziļinājums, kurā iegremdēta belžou svira (5). Belžoa

ietveri (2) ir divi gareniski urbumi; vidējā urbumā ievietots

belznis (4) ar belžoa atsperi (8), bet sānurbumā deglis.

Sānurbuma augšējais gals ir slēgts. Belžoa ietveri un degli savās

vietās notur dibena aizskrūvis (3). Dibena aizskrūvim da-
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žam granātām ir divi caurumi aizskrūvja atslēgas radziija ielikša-

nai. Šaujot granātu no šautenes, vidējā caurumā ieskrūvējama di-

b c n a ripa.

11. zīm.

B cI z i c r i c ē ietilpst ar cipariem 4, 5, 6 un 8 apzīmētie priekš-

meti. Belžoa kaklioš iznāk ārā no granātas augšējā cauruma; kakli-

ņam vienos sānos ir izgriezums, kurā ieiet belžoa sviras gals.

Granātas deglis sastāv no kapsu 11 v r a (9), kurā

ielikta kapsula (10), degaukla (11) un detonators (12); kapsulas vidū

ir gāzes izplūdes caurums. kas aizlīmēts ar ūdensdrošu papīru,

kapsulas aizsargāšanai no mitruma. Degaukla deg apm. 5—7 se-

kundes.
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.Hechaoisma darbība.

Izvelkot šķelttapu no spārniem, tiek atsvabināta belžoa sviru.

Cieši turot granātu rokā, svira nevar atdalīties un granāta Ir droša.

Izlaižot granātu no rokas, atspere izplēšas, svira noskrien no gra-

t.ātas, un belznis ar lielu sparu dodas uz leju un pārsit kapsulu.
Kapsula aizdedzina degauklu un pēc 5—7 sekundēm detonators uz-

spridzina granātas lādiou.

Granātas sagatavošana kaujai.

īsi pirms granātu izdošanas kaujas vajadzībām, tās sagatavo kaujai

sekojoši: 1) atskrūvē dibena aizskrūvi; 2) tur granātu kreisā rokā

ar dibenu uz augšu un ieliek degli tā, lai kapsula ieietu vidējā cau-

rumā, bet detonators blakus caurumā; vajadzības gadijumā deglis

degauklas likumā uzmanīgi jāsaliec: 3) ieskrūvē un cieši pievelk

ar atslēgu dibena aizskrūvi.

b) Uzbrukuma rokas granāta.

Šis granātas svars apm. 360 gramu. Granātas ķermenis gatavots

no caurumota skārda; apkārt gluds skārds. Sprāgstot skārda sienas

dod daudz siku šķēpeļu, kuras lido līdz .30 metru attālumam. Tā kā

granātas šķēpeles ir plānas un vieglas, tās tālu nelido, kāpēc šo

granātu var sviest visos gadijumos, kad pēkšoi sastopas ar ienaid-

nieku un pats sviedējs nav ierakumā, vai citā aizsegā.

Granātas dalu nosaukumi redzami 12. zimējumā. Granātas sānos

ir kāsis uzkabināšanai uz vidus jostas. Ķermeņa vidū ir kapsulas

ligzda, kurā ievieto spridzināmo kapsulu. Ķermeņa augšdaļas vidū

ir vītgredzens, kurā ieskrūvē granātas kātu. Kāts ir izdobts visā

sava garumā un tajā ievieto degauklu ar berzkapsulu. berzes stiepuli

Un auklu ar podziņu.

Mechanismā darbība.

Noskrūvējot ai/.sargvāciņu, paņemot podziuu un raujot aiz tas, ber-

zes stiepulc tiek rauta caur berzkapsulu, no kā berzkapsula aizdegas.

No berzkapsulas liesma pāriet uz. iededzi un no iededzes aizdedzina

degauklu. Degaukla deg apm. 5,5 sek., pēc kam liesma pa savieno-

jamo caurulīti aizdedzina spridzināmo kapsulu. Spridzināmā kapsula

sprāgst un uzspridzina granātas sprāgstvielu, kas saspridzina granā-

tas ķermeņa apvalku sīkās šķēpelēs.

Granātas sagatavošana kaujai.

1) Granātas sprāgstvielas tvertne (ķermenis) jātur kreisajā roka

un ar labo roku jāizskrūvē kāts, griežot to pret pulksteņa rādītāja

virzienu; 2) granātas ķermenis jānoliek un ar kreiso roku jāieliek
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12. zīm
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spridzināmā kapsula savienojamā caurulītē. Kapsula savienojamā

caurulītē jāievieto ar vaļējo galu; 3) kapsulas ārējais gals uzmanīgi

jāiebāž granātas sprāgstvielas tvertnes kapsulas ligzdā un cieši jāuz-

skrūvē kāts.

11. šauteņu granātas.

Šauteņu granātas sekmīgi papildina pārējo ieroču uguni attālumos

līdz 200 metriem. Tas ir attālums, kur nevar aizsviest rokas gra-

nātu, bet artilērija un mīnumetēji nevar darboties neapdraudot savē-

jos. Pateicoties stāvai trajektorijai, ir iespējams trāpīt tādos mērķos,

kurus nevar sniegt lodes, šauteņu granātas lieto uzbrukumā un

prettriecienā ienaidnieka atbalsta punktu vai ieroču apklusināšanai.

To dara īsi pirms trieciena un pat trieciena laikā. Aizstāvoties ar

tām, apšauda neķerlaukus mūsu pozicijas priekšā.

14. x. šautenes granātstobrs.

(Skat. 13. zīm.)

Ar granātstobra palīdzību Milsa granātas var izšaut ar šauteni uz

lielākiem attālumiem, nekā sviežot ar roku.

Lai Milsa granātu varētu izšaut no granātstobra, granātas dibena

aizskrūvi jāieskrūvē dibena ripa (3). Granātstobrs sa-

stāv no tērauda stobra (1) un pamata (2). Stobra apakšējā

galā Ir vītes regulējamās skrūves (4) ieskrūvēšanai; šai

skrūvei ir kanālis (5) gāzes ieplūšanai stobrā (no šautenes

stobra). Stobra dibenā ir kustošais atbalsts (6), uz kura atbal-

stās granātas dibena ripa. Stobra apakšējā malā ir logs neizman-

totās gāzes ieplūšanai no granātstobra. Tāds pats logs ir granātas

atbalstam. No ārpuses logu noslēdz ar slēgiti (8); slēģītim ir

nostiprināmā skrūve (9), ar kuru slēgiti nostiprina attiecīgā

robiņā (šaušanai 80, 110, 140, 170 un 200 m attālumā). Granātstobra

pamata augšgalā ir caurums ar vara ieliktni (12) uzmaukšanai

šautenes stobra tievgalim. Pamata apakšējā galā ir tāds pats ai z-

tur i s (13) kā šautenes durklim, un granātstobrs pievienojams un

noņemams tāpat kā durklis. Visas granātas šaujamas no granāt-

stobra ar 45° pacēlumu. Granātas šaušanas attāluma mainu panāk

atverot vai aizverot, cik vajadzīgs, granātstobra logu, kas atļauj

izplūst no granātstobra lielākam vai mazākam gāzu daudzumam.
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13. zīm.

14. g. šautenes granātstobrs.
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Pievestā tabula rāda granātas šaušanas attālumus bezvēja laikā ar

dažādiem slēgīša atvērumiem:

Attālums. Slēgīša atvērums.

80 metru Pilnīgi atvērts.

110
~

slēgīša zobs nostādīts 110 metru robā.

140
„

140
„

170 „ „ „ „ 170
„

200
„ Pilnīgi atvērts.

Mstarpes starp attāluma robiem var vēl sadalīt uz 3 dalām, lai

dabūtu 10 metru attālumu maiņu. Lai nostādītu slēgiti attiecīgam

attālumam, atskrūvējot slēgīša nostiprināmo skrūvi, nostādīt slēgīša

zobu attiecīgā robā un piegriezt nostiprināmo skrūvi. Ja slēgīša zobs

jānostāda attāluma starpā, tas jāizdara uz acumēru.

11. Municija.

A. Rokas un automātisko ieroču munīcija.

1. 0,303" kaujas patronas.

Šautenēm, karabīniem, patšautenēm un ložmetējiem lieto patronas

ar vienāda kalibra lodēm. Šo ložu caurmērs resnākā vietā (kalibrs)

ir 0,303 collas vai 7,7 milimetri.

Patrona sastāv no čaulītes, kapsulas, lodes un dzenpildiga.

Patrona sver 25,5 gr.

Čaulīte ir viengabala un izgatavota no misiņa. Čaulītes di-

benā ir kapsulas ligzda, kuras vidū ir laktiņa. Laktiņai

blakus ir divi uguns caurumiņi, caur kuriem liesma no kapsulas

pāriet uz dzenpildipu.

Kapsula izgatavota no vara. Tajā iespiests sprāgstošs maisī-

jums, kas no sitiena uzliesmo. Lodes svars ir 11,3 gr. Lode

sastāv no apvalka un serdes. Apvalku izgatavo vai nu no

dzelzs skārda, kas pārklāts ar vara vai niķeļa kausējumu, vai ari no

rnelchiora (vara un niķeļa sakausējums). Apvalkā iespiesta ser-

de, kuras priekšgalā ir alumīnija smaile, bet pakaļgalā svins. Čaulī-

tes kakliņš 3 vietās iespiests lodes gropēs, lai lode stingri turētos

čaulā



207

14.zīm.
0,303" kaujas patronas šķērsgriezums

Bruuusitēju patronas lodes serde izgatavota no cieta tē-

rauda. Šīs lodes lieto kaujas ratu un arī HdtnaŠinu apkarošanai.

Spīdošas trajektorijas lodes serde Izgatavota no Īpaša

degoša sastāva, kas no dzenpildina aizdegas un, lidojot pa gaisu, deg

līdz apm. 600 m, kāpēc redz lodes lidojuma ceļu.

Pie š a v dc s patronas lode, atsitoties pret zemi, vai citu cietu

priekšmetu, dod dūmu mākonīti. Šis patronas lieto piešaujot ložme-

tējus kaujā uz lielākiem attālumiem, lai varētu redzēt, kur lodes

trāpa. . ,

l) zeupi 1 d i v š ir nitrocelulozes bezdūmu pulveris. Pulvera

svars vidēji Ir 2,6 gr.

Patronu pazīšanas zīmes ir uz čaulas dibena.
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šauteņu un ložmetēju patronu rleviņa ap kapsulu ir lakota ar

melnu laku, bruņusitēju patronām — ar zilu laku, aviācijas ložme-

tēju patronām — ar zaltt. spīdošās lidlīnijas patronām
—

ar sarkanu,

piešattdes patronām — ar melnu laku un lodes smaile arī melnā

krāsā.

Mācības patronas lieto šaušanas apmācībā. Tās izdod

katram kareivim, un tam par viņu skaitu un uzturēšanu kārtībā ir

jāatbild. To čaula ir niķelēta un kapsulas vietā ir gumijas cepurīte,

lai bieži nolaižot belzni, to nebojātu. Mācības patronai nav dzen-

pildiņa.

Uz šaušanas mācībām drīkst lietot tikai mā-

cības patronas! Pēc šaušanas mācības laukumā, uzlasot mā-

cības patronas uzmanīties, vai starp tām nav kāda kaujas patrona,

ko ļaundari varbūt ar nolūku nosvieduši.

Salutpatronas lieto taktiskās mācībās. Tās ir divu veidu

— ložmetēju un šauteņu.

Šauteņu salutpatronām nav lodes. Pilditas ar melno

dūmu pulveri. Ar salutpatronu nedrīkst uz mācībām šaut tuvāk par

50 m, jo var ievainot vai pat nonāvēt. No šautenes un karabīna

drīkst šaut tikai ar šauteņu salutpatronām.

Ložmetēju salutpatronai ir koka lodes, lai varētu

šaut automātiski. Izejot caur īpašu atspara stiprinātāju, koka lodes

tiek sašķaidītas. Tomēr arī ar šīm lodēm, tāpat kā ar šauteņu

salutpatronām, nedrīkst šaut tuvāk par 50 m. Ar šauteni vai karabīnu

nedrīkst šaut ar ložmetēja salutpatronām, jo var cilvēku nošaut

pa; uz 100 m, jo šautenei nav atsparstiprinātāja, kas sašķaida lodi.

Granātpatronas lieto šauteņu granātu šaušanai. Tām nav

lodes, bet to dzenpildiņš ir daudz spēcīgāks par salutpatronu dzen-

pildiņu. Šo patronu pazīšanas zīme — zaļš aplis ap kapsulu un pildiņš

pārklāts ar zaļu laku.

Granātpatronas drīkst lietot tikai šaujot šauteņu granātas, bet

nedrīkst lietot kā salutpatronas.

Mazkalibra patronas lieto šaušanas apmācībai. Ar šīm

patronām jārīkojas tikpat uzmanīgi, kā ar kaujas patronām, un tās

drikst šaut tikai uz komandiera pavēli.

Par nozaudētu municiju var nodot tiesai.

Granātas.

1. 47 mm prettanku lielgabala granātas.

Prettanku lielgabalu lādē ar unitāro patronu. Ir divējādas granā-

tas: a) bruņusitējas un b) parastās.

Kaujas bruņusitēju granātas lieto ienaidnieka kaujas ratu nn smago

ieroču ligzdu iznīcināšanai. Granāta sit cauri visu tanku bruņas un
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sprāgst tanka iekšpusē, kāpēc ar vienu mērķētu šāvienu par iznicināt

ienaidnieka tanku. Granātas vidus pildīts ar sprāgstvielu, bet deglis

novietots granātas dibenā, lai granāta labāk caursistu bruņas.

Pasivās bruņusitēju granātas lieto apmācībai.

Parastās granātas lieto cīņai ar ienaidnieka dzivo spēku.

2. 7 cm kājnieku lielgabala granātas.

Kājnieku lielgabala tērauda granāta sver 3 kg. Šo granātu lieto

apšaudot ienaidnieka atklātus kājniekus. Šķēpeles darbojas līdz 50 m.

C. Rīcība ar nesprāgušām granātām un kļūmes munīcijā.

a) Kļūmes patronas nododamas grupas komandierim kā kaujas

patronas. Tās nedrīkst mēģināt izšaut citur, kā tikai šautuvē uz

vada k-ra pavēli.

b) Zemē atrastās kaujas patronas jānodod grupas komandierim,

jo ar šādām patronām var notikt nelaimes gadijumi.

c) Nesprāgušās rokas un lielgabala granātas, degļus vai kapsulas

nedrīkst oemt rokā, jo nav zināms, kādā stāvoklī atrodas šo granātu

belžņi: no mazākā tricinājuma vai pieskaršanās granāta var sprāgt.

Degļu vai kapsulu sastāvs no stāvēšanas var kļūt par daudz jūtīgs

un no mazākā satricinājuma var sprāgt. Pat rokas granātas kapsula

srrāgstot var nonāvēt un smagi sakropļot.

Par visām atrastām granātām, degļiem vai kapsulām nekavējoties

jāziņo grupas komandierim, norādot, kur un kad kas atrasts. Atra-

stās granātas un degļus speciālisti uz vietas saspridzinās.
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Kājnieku apmācības reglaments.

I. Techniskā apmācība.

1. lepriekšējie aizrādi jumi.

Pirmjēdzienl.

lerinda ir noteikts karavīru sakārtojums kopējai nostādīšanai,

kustībai un darbībai.

lerindā jāievēro klusums un uzmanība. Bez atļaujas iziet no ie-

rindas aizliegts.

Izšķir slēgtu un vaļēju ierindu.

Slēgtā ierindā karavīriem stingri jāietur noteiktas atsta-

tes un atstarpes, ieroči jānes visiem vienveidīgi, kā noteikts ar

komandu vai pavēli.

Vaļējā ierindā norādiiās atstates un atstarpes uzskatamas

tikai kā pieturas punkti, tās var mainīt ari pēc pašu karavīru ie-

rosmes, ja apstākli to prasa; ieroči jānes, piemērojoties apstākļiem.

lerindas vidu sauc par centru, bet ierindas daļas pa labi un

pa kreisi no centra — par spārniem (labo un kreiso).

lerindas sānus sauc par flankiem (labo un kreiso).

Spārnu un flanku nosaukums pēc griezieniem nemainās.

lerindas pusi, pret kuru kareivji stāv ar seju, kad labais flanks

atrodas pa labi un kreisais — pa kreisi, sauc par fronti. (Skat.

1. zīm.)

1zīm.
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Attālumu platumā starp karavīriem vai ierindas sastāvdaļām sauc

par atstarpi. Atstarpi mēri starp karavīru elkoņiem.

Attālumu dziļumā starp karavīriem vai ierindas sastāvdaļām sauc

par atstati. Atstati mēri no priekšējā karavīra (ierindas sastāv-

daļas) muguras līdz tā karavīra (ierindas sastāvdaļas) krūtīm, kas

atrodas aiz viņa.

Grafiskās zīmes.

Bez vispār pieņemtām grafiskām zīmēm, kājnieku vienībās lieto-

jamas vēl sekojošas zimes:

2. zīm.
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2. zīm. turpinājums.

Komandēšanas līdzekli.

Kājnieku komandieri lieto dažādus komandēšanas līdzekļus: ko-

mandas, pavēles, zīmes, signālus un personīgo

priekšzīmi.
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Komandas ir divējādas: saliktas un vienkāršas salikta

komanda sastāv no iepriekšējās un izpildu komandas, vienkāršā —

tikai no izpildu komandas.

Pavēli komandieris dod mutvārdiem vai rakstiski. Pavēlei jābūt

noteiktai, skaidrai un īsai.

Zīmes un signālus lieto troksnī, lielā attālumā un citos gadijumos,

kad nav iespējams vai ari nav vēlams komandēt ar balsi, vai dot

mutvārdu pavēles.

Zimes un signāli iedaļas pieņemtos un norunātos. Pie-

ņemtās zīmes un pieņemtos signālus nosaka reglaments, un tie obll-

gatoriski visām kājnieku vienībām. Norunātās zīmes un norunātos

signālus nolasa pēc vajadzības katrā atsevišķā gadijumā.

Zīmes parasti dod ar vienu vai abām rokām, vai ari ar da-

žādiem rokās saņemtiem priekšmetiem.

Signālus dod ar dažādiem signalizācijas līdzekļiem: ar tauri,

svilpi, karodziņiem v. t. t.

Taures signāli attiecas tikai uz komandieriem. Izņemot signālu

«trauksnis» un vienu pēc otra dotos signālus — «pulcēties» un

«skriešus», kurus karavīri izpilda tieši.

Bataljona komandiera svilpes (vairākbalsīgas) signāli attiecas tikai

uz komandieriem; rotas komandiera svilpes (ar zirni), kā ari vada

un zemāku vienību komandieru svilpes (vienkāršas) signālus izpilda

visi padotie karavīri tieši.

Personīgā priekšzīme kā komandēšanas līdzeklis noder tur, kur

apstākļi neatļauj lietot citus komandēšanas līdzekļus, vai ari kur

šādā ceļā komandieris visātrāk un visērtāk var izpildītājiem darīt

zināmu savu gribu. Personīgo priekšzīmi kā komandēšanas līdzekli

lieto mazāko vienību kaujas darbībā.

Pieņemtās zīmes un signāli.

a. Pieņemtās zīmes.
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b. Svilpes signāli.

Nr. Nr.ļ
Signāli Nozīme

p. k.

Viens garš svilpiens
Uzmanību!1.

( ).

Virkne īsu svilpienu Lidotāju trauksnis

2.
( ) brīdinājums.

Vairākkārt atkārtoti di-

vi īsi un viens garš Lidotāju trauksnis —

3.
svilpiens

( ).

izvērsties!

Vairākkārt atkārtots

4.
viens garš un viens

īss svilpiens
Kaujas ratu trauksnis.

( )

5. Vairāki gari svilpieni. Traukšņa beigas.
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2. Savrupējā apmācība.

I. Apmācība bez ieročiem.

Stāties!

Pēc šās komandas karavīram jānostājas pamatstājā.

Pamatstājā jāstāv taisni un dabiski; papēžus
turēt kopā, bet zābaku purnus izplest drusku mazāk

par taisnu leņķi; ceļgalus mazliet pieraut; krūtis brīvi

padot uz priekšu; plecus turēt brīvi izvērstus un vie-

nādā augstumā; rokas brīvi nolaist gar sāniem tā, lai

plaukstas būtu pagrieztas ar delnām uz iekšu un vidē-

3. zīm.

jais pirksts atrastos pret bikšu vīli; pirkstiem jābūt

kopā un mazliet saliektiem; galvu turēt taisni, neiz-

stiepjot zodu uz priekšu; skats taisni uz priekšu (3.

zīm.).

Brīvi!

Pēc šās komandas pieņemt brīvu stāvokli, neizkusto-

ties no vietas; sarunāties aizliegts.
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Uzposties!

Pēc šās komandas, neatstājot savu vietu, var kustē-

ties, izlikt vienu vai otru kāju uz priekšu, sakārtot

ietērpu, klusu sarunāties, un, ja vajadzīgs, griezties

pie sava tuvākā tiešā priekšnieka pēc atļaujas iziet no

ierindas.

Beigt uzposties!

Pēc šās komandas nostāties stāvoklī brīvi.

Mierā!

Pēc šās komandas nostāties pamatstājā.

Piezīme: Slēgtā ierindā pēc katras iepriekšējās komandas, ia

līdz tai bija atļauts stāvēt brīvi, jānostājas mierā.

Cepures — noņemt!

Pēc šās komandas cepuri noņem ar labo roku, sa-

tverot:

a) parādes cepuri — aiz naga, ar īkšķi no iekšpuses

un pārējiem pirkstiem virspusē,

b) darba cepuri — aiz priekšpuses, ar īkšķi no labās

un pārējiem pirkstiem no kreisās puses,

c) bruņu un ziemas cepuri — ar vienu vai abām

rokām, bez paņēmieniem, kā ērtāk.

Noņemto cepuri pārlikt kreisajā rokā, kas pieliekta

pie ķermeņa tā, lai plauksta atrastos elkoņa augstumā;

pēc tam labo roku nolaist gar sāniem. Cepuri turēt

kreisā rokā ar īkšķi cepures iekšpusē, ar pārējiem

pirkstiem ārpusē un ar cepures nagu (kokardi) uz labo

pusi.

Piezīme. Ārpus ierindas noņemtu cepuri turēt

kreisā, brīvi gar sāniem nolaistā, rokā, ar nagu

(kokardi) uz augšu un ar cepures iekšpusi pa-

grieztu: a) parādes un bruņu cepurei — pret sevi

(4. zīm.), b) darba un ziemas cepurei — atpakaļ.
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4. zīm.

Cepures — uzlikt!

Pēc šās komandas uzlikt cepuri bez paņēmieniem, ar

vienu vai abām rokām, un nolaist rokas gar sāniem,

kā norādīts pamatstājai.

Uz la-bo! Uz krei-so!

Pus uz la-bo! Pus uz krei-so!

Apkārt griez - ties!

Griezienus: apkārt —
i ļ2 riņķa (180°) uz kreiso

pusi, uz kreiso — V* riņķa (90°) un pus uz

kreiso —

1/8 riņķa (45°) — izdarīt uz kreisās kājas

papēža un labās kājas purna; griezienus: uz labo

un pus uz labo — izdarīt otrādi.

Griešanās laikā ieturēt pareizu ķermeņa stāvokli. Pēc

pagriešanās, atpakaļ palikušo kāju pielikt klāt priek-

šējai soļu taktī.
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Soļos — marš!

Pēc šās komandas sākt kustību kopsolī: ķermeni

padot drusku uz priekšu; reizē ar to izcelt kreiso kāju

kustības virzienā brīvi uz priekšu un likt uz zemi da-

biski, pieskaroties zemei papriekšu ar papēdi; pēc tam,

padodot ķermeņa svaru uz kreiso kāju, atdalīt no ze-

mes labo kāju, izcelt to uz priekšu, likt uz zemi tāpat

kā krieso kāju un turpināt kustību aprakstītā kārtībā.

Kāju necelt augstāk, nekā tas vajadzīgs soļa garu-

mam, nelikt to uz zemi ar sparu un, liekot uz zemi,

nesaspīlēt muskuļus.

Ķermeni turēt taisni, galvu paceltu, krūtis brīvi iz-

vērstas, lai varētu labi elpot.

Rokām, sākot no pleca, ļaut brīvi kustēties gar ķer-

meni, lokot tās elkonī tā, lai plaukstas paceltos līdz

jostas vietas augstumam; pirkstus viegli saliekt dūrē.

Kopsoļa normālais ātrums ejot ir apmēram 120 soļi

minūtē. Soļa garums — 80 cm.

Brīvi!

Kopsolī pēc šās komandas ķermeni var turēt brīvāk,

nekā norādīts iepriekšējā nodalijumā, galvu pagriezt

taisni, ja pirms komandas tā bija pagriezta uz svei-

cināmās personas pusi.

Mierā!

Pēc šās komandas soļot, kā norādīts pēc komandas

«soļos — marš!».

Brīvsolī — marš!

Pēc šās komandas sākt kustību brīvsolī.

Brīvsolī jāiet apmēram tāpat kā kopsolī. Soļu

garums un ātrums atkarīgs no apvidus un katra kara-

vīra fiziskās uzbūves. Ķermeni un galvu turēt brīvāk

nekā kopsolī; roku kustības — kā kuram ērtāk.

Ejot vairākiem kopā, kopēja kāja nav jāietur.

Piezīme: Lai no brīvsola pārietu kopsolī, komandē «kopsoli!»

vai «mierā!», bet no kopsoļa brīvsolī — «brīvsolī!».
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Uzposties!

Pēc šās komandas arī kustībā jārīkojas, kā norādīts

173. L p.

Beigt uzposties!

Pēc šās komandas arī kustībā jārīkojas, kā norādīts

173. 1. p.

Rinda (grupa, vads v. t. t.) — stāt!

Pēc šās komandas pārtraukt kustību.

Pēc izpildu komandas, kuru dod reizē ar vienas kā-

jas likšanu uz zemi, ar otru kāju jāsper vēl viens solis

un pēc tam jāpieliek klāt iepakaļējā.

Piezīme. Komandas vārdi: rinda, grupa, va d s v. t. t.

— uzskatāmi kā iepriekšējā komanda.

Uz vietas!

Pēc šās komandas soli apzīmē, kājas ceļot un nolai-

žot soļu taktī, bet nesitot tās ar sparu pret zemi.

Taisni!

Pēc šās komandas kustību turpina, pie kam, ejot

kopsolī, iesākt iet ar kreiso kāju; komandu «taisni» dod

tanī brīdī, kad kreiso kāju liek uz zemi.

Skriešus — marš!

Pēc komandas «skriešus» — saliekt rokas elkoņos.
Plaukstas savilkt dūrēs elkoņu augstumā. Elkoņus
atvilkt drusku atpakaļ un turēt pie sāniem. Augumu

padot mazliet uz labo kāju.
Pēc komandas «marš!» iesākt skriet ar kreiso kāju.

Kāja jāizceļ kustības virzienā svabadi uz priekšu, sa-

liecot to celī un minot uz zemes ar pēdas priekšdaļu.

Skrejot pēdas neatmest atpakaļ; ceļus necelt pārāk

augsti. Paceļot celi, izstiept visu kāju uz priekšu, lai

solis būtu pēc iespējas garāks. Kājas jāsper taisni uz

priekšu. Skrejot kājas atsperas uz pēdas priekšdaļu.

Rokas paliek saliektas elkoņos un brīvi kustas gar
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vidukli uz priekšu un atpakaļ. Jāraugās, lai rokas ku-

stētos līdztekus un vienīgi pleca locītavās; dūres ne-

drīkst pacelt augstāk" par krūtīm; elkoņus nedrīkst

vicināt uz ārpusi. Galvu turēt paceltu augsti, skatī-

ties taisni sev priekšā; zods pievilkts. Augumu brīvi

noliekt vairāk uz priekšu, un jo ātrāk skrien, jo vairāk

augums jānoliec uz priekšu. Augumu turēt dabiski

brīvi, bez pārspīlēšanas un liekām kustībām.

Skrejot soļu garums ir 90—100 cm; skriešanas

ātrums 160—170 soļu minūtē.

No soļiem skriešanā pāriet pēc komandas: «skrie-

šus — marš!» un no skriešanas soļos — «soļos —

marš!»

Izpildu komanda «marš!» jādod tad, kad kreiso kāju
liek uz zemi. Pēc šās komandas ar labo kāju jāsper

vēl viens solis, pēc kam ar kreiso jāsāk skriet vai

soļot, kā norādīts komandā.

Skriešanas pārtraukšanai komandē stāt! Pēc šās

komandas, kuru dod reizē ar kājas likšanu uz zemes,

ar otru kāju jāsper vēl viens solis uz priekšu un pēc

tam jāpieliek pakaļējā kāja. *

Pēc komandas uz vietas! soļus apzīmē uz vietas, pa-

ceļot un nolaižot kājas skriešanas taktī.

Kustības turpināšanai uz priekšu komandē: taisni!

Pēc šās komandas iesāk skriet ar kreiso kāju.

Griezieni kustībā.

Komandās: uz la-bo! (uz krei-so!) vai pus

uz la-bo! (pus uz krei-so!) izpildu komandu dod

tad, kad, ejot kopsolī, labo (kreiso) kāju liek uz zemi.

Pēc šās komandas, ar kreiso (labo) kāju jāsper vēl

viens solis, jāpagriežas uz šās kājas purna, reizē ar

griezienu jāizceļ uz priekšu labā (kreisā) kāja un jā-

turpina kustība jaunā virzienā.

Griezienam — apkārt — komandē: apkārt —

marš! Komandu: marš! dod tad, kad, ejot kopsolī,
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labo kāju liek uz zemi. Pēc šās komandas ar kreiso

kāju jāsper vēl viens solis, pēc tam labā kāja jāizliek

pussoli uz priekšu, jāpagriežas apkārt uz abu kāju

purniem un jāturpina kustība, sākot ar kreiso kāju.

Griezieni skrejot izdarāmi bez noteiktiem paņēmie-

niem, bet ievērojot sekojošo:

1) griezienus uz labo un kreiso pusi izpilda pēc ko-

mandas: uz labo (kreiso) — marš! Pēc izpildu
komandas pagriezties uz norādīto pusi, apzīmējot

divus soļus uz vietas, un ar trešo — turpināt

skriet jaunā virzienā;

2) griezienam — apkārt, komandē: apkārt

— marš!

Pēc izpildu komandas «marš» jāapzīmē 4 soļi uz vie-

tas, pakāpeniski pagriežoties apkārt, un ar piekto soli

jāturpina skriet jaunā virzienā, uzsākot kustību ar

kreiso kāju.

Sveicināšana.

Sastopoties jaunākais sveicina vecāko arvienu pir-

mais, atrazdamies 4 soļu attālumā no viņa.

Ir nepareizi un nepieklājīgi pielaist

priekšnieku vai vecāko I—2 soļos un

tad tikai sveicināt, jo tad vecākais nevar pa-

spēt sveicienu atņemt. Tā rīkoties nedrīkst. Kas tā

dara, tas pierāda, ka nav pietiekoši disciplinēts un

apmācīts. Nolaidība un paviršība tiek sodīta.

Kā jāsveicina, atrodoties uz vietas ārpus ierindas.

Ja karavīrs bez cepures, tad jārīkojas se-

kojoši :

U jāpagriežas pret sveicināmo personu (nedrīkst

palikt pusgriezienā),

2. jānostājas mierā un

3. jāskatās taisni uz sveicināmo personu, griežot

galvu viņai līdzi.
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Ja karavīram galvā cepure, tad jārīkojas

sekojoši:

1. jāpagriežas pret sveicināmo personu (nedrīkst

palikt pusgriezienā),

2. jānostājas mierā,

3. jāpieliek labās rokas pirksti pie cepures naga

(naga vietas) labās puses tā, lai pirksti būtu

izstiepti un kopā, delna drusku izvērsta uz āru,

bet elkonis — vienā līnijā un augstumā ar plecu

(sk. 5. zīm.) un

4. jāskatās taisni uz sveicināmo personu, griežot

galvu viņai līdzi.

5. zīm.

Abos šajos gadijumos, kad sveicināmā persona pa-

gājusi 4 soļus garām, sveicinātājs pagriež galvu taisni

un, ja roka bij pielikta pie cepures, to nolaiž; nostājas

brīvi.



226

Kā jāsveicina atrodoties kustībā ārpus ierindas.

Ja karavīrs ir bez cepures, tad, ejot ga-

rām sveicināmai personai, jārīkojas sekojoši:

1. turpinot kustību, jāpieņem stāvoklis mierā;
2. jāpagriež galva un jāskatās uz sveicināmo per-

sonu, nolaižot rokas gar sāniem kā pamatstājā.

Ja karavīram galvā cepure, tad, ejot ga-

rām sveicināmai personai, jārīkojas sekojoši:

1. turpinot kustību, jāpieņem stāvoklis mierā;

2. jāpieliek labā roka pie cepures un, pagriežot gal-

vu, jāskatās uz sveicināmo personu; kreiso roku

brīvi nolaist gar sāniem kā pamatstājā.

Abos šajos gadijumos sveicinātājs, pagājis sveicinā-

mai personai garām, pagriež galvu taisni un, ja roka

bij pielikta pie cepures, to nolaiž; kustību turpina brīv-

solī.

Kas sevišķi jāievēro pie sasveicināšanās.

Sevišķi jāievēro, lai pie sasveicināšanās netiktu pie-

laistas sekojošas rupjas kļūdas:

1. Tieši sastopoties, jāsveicina 4 soļu attālumā, bet

ne I—2 soļos, kā to bieži dara.

2. Ja sveicināmā persona iet garām, tad, stāvot uz

vietas, karavīram pret to jāpagriežas pilnīgi, bet

ne pusgriezienā.

Nepareizi. Pareizi.
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3. Ja vajadzīgs roku pielikt pie cepures, tad tā jā-

pieliek kā pienākas, bet ne kaut kā pavirši, ne-

pareizi, sagriezti ar izplestiem pirkstiem.

Nepareizi. Pareizi.

4. Ejot garām sveicināmai personai, nedrīkst sa-

griezt plecus pusgriezienā, nedabiski sarauties un

pārgrieztu seju šķielēt. Jāskatās tieši uz sveici-

nāmo personu, brīvi pagriežot galvu un, lai iz-

skats būtu brašāks, labāk to drusku pacelt nekā

nokārt. Tas pats jāievēro arī sasveicinoties, kad

sveicinātājs stāv uz vietas.

Nepareizi. Pareizi.

5. Ja karavīrs ir ar cepuri galvā, bet rokas ir aiz-

ņemtas vai rokās ir kāds nesamais un to nevar

pārlikt kreisajā rokā, atsvabinot labo roku, tad

jāsveicina kā bez cepures. Ejot «zem rokas», vien-

alga — vai zem kreisās vai labās, sasveicinoties

obligatoriski jāatsvabina abas rokas.



Nepareizi. Pareizi

Par sveicināšanu skaties arī 119., 236. un 244. I. p.

Pa labi (pa kreisi) — skaties!

Sveicinot uz vietas vai kustībā pēc šās komandas, īsi

pagriezt galvu uz norādīto pusi un skatīties taisni uz

sveicināmo personu; rokām ļaut brīvi kustēties tāpat,

kā ejot kopsolī (skat. 175. 1. p.). Kad sveicināmā

persona pagājusi 4 soļus garām, vai kad sveicinātājs pa-

gājis sveicināmai personai garām, pagriezt galvu taisni;

tāpat galva jāpagriež taisni pēc nākošās iepriekšējās

komandas, vai arī pēc komandas «brīvi!».

II. Apmācība ar šauteni (karabīnu).

Stāties!

Pēc šās komandas jānostājas pamatstājā. Pamat-

stājā ar šauteni ķermeņa stāvoklis tāds pats, kā pa-

matstājā bez šautenes (skat. 218. 1. p.).

šauteni pie kājas turēt labajā rokā, ķermeņa la-

bajā pusē, ar mēlītes aizsargosu uz priekšu, lai šaute-

nes resgalis ar pakausi stāvētu uz zemes, pieskaroties
labās kājas pēdai, un ar pakauša aso stūri kāju purnu

līnijā. Labo roku nolaist, ar īkšķi aptvert uzstobri, trīs

pirkstus kopā, viegli saliektus, uzlikt uz pastobri vai

šautenes siksnu, bet mazo pirkstiņu — pastobrei sānos

(6. zīm.).

228
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6. zīm

Brīvi!

Pēc šās komandas rīkoties, kā norādīts 218. 1. p.;

nemainīt šautenes stāvokli, kāds bija pirms komandas.

Uzposties!

Pēc šās komandas rīkoties, kā norādīts 219. 1. p.,

turot šauteni kā ērtāk.

Beigt uzposties!

Pēc šās komandas nostāties stāvoklī brīvi.

Mierā!

Pēc šās komandas nostāties pamatstājā.

Ceļos!

Pēc šās komandas izlikt kreiso kāju apmēram vienu

soli uz priekšu; nolaisties uz labā ceļa kā ērtāk; šau-

teni nostādīt stāvus pa labi un priekšā labajam celim,
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turot to aptvertu ar labo roku zem apskāvās; kreiso

roku atbalstīt kreisajā celī; stāvoklis brīvs.

Celties!

Pēc šās komandas atgrūsties ar kreiso roku no ceļa,

ātri piecelties, pielikt labo kāju pie kreisās un nostā-

ties pamatstājā; stāvoklis brīvs.

Gulties!

Pēc šās komandas mesties ceļos, izstiepjot kreiso

roku uz priekšu, un nogulties uz priekšu cieši pie ze-

mes. Gulstoties kā pirmos atbalsta punktus izmantot

kreiso celi un kreiso roku. Visām kustībām jāsaplūst
vienai otrā. šauteni gulstoties turēt labā rokā un pēc

nogulšanās nolikt ap apskāvās vietu uz saliektas krei-

sās rokas, ar aizsargosu uz leju. Stobra gals nedrīkst

aizkārt zemi. Galva mazliet pacelta, skatīties uz

priekšu, stāvoklis brīvs.

Celties!

Pēc šās komandas, turot šauteni kreisajā rokā un

paceļot mazliet stobra galu, atbalstīties uz labās rokas

un pieraut labo celi pēc iespējas tuvu pie vēdera, nepa-

ceļot pie tam ķermeņa augšdaļu no zemes. Tad spēcīgi

atgrūsties ar labo roku no zemes un piecelties; piece-

ļoties izlikt kreiso kāju uz priekšu, pēc kam pielikt
labo kāju kreisajai. Tai pašā laikā ar labo roku sa-

tvert šauteni un nostādīt to pie labās kājas; stāvoklis

brīvs.

Godam —
sveikt!

Pēc šās komandas šauteni sveikšanai no pamatstājas

ņemt divos paņēmienos:
1. Ar labo roku pacelt šauteni uz augšu (elkoni

turēt dabiski, nepaceļot pleca augstumā) un nostādīt

to pret krūšu vidu, ar aizsargosu no sevis; tai pašā

laikā ar kreiso roku aptvert šauteni virspus magazī-
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nas; ar četriem pirkstiem uz pastobres vai šautenes

siksnas, bet īkšķi uz uzstobres; kreisās rokas plauksta

elkoņa augstumā.

2. Labo roku pārnest uz spala kaklu: īkšķis zem

gaiļa, pārējie četri pirksti — izstiepti un kopā — ie-

slīpi virs siksnas, zemāk par mēlītes aizsargu (7. zīm.).

Piezīme. Ar karabīnu komandu «godam — sveikt!» neizpilda.

7.
zīm.

Pie kājas — ņemt!

Pēc šās komandas no stāvokļa sveikšanai

šauteni pamatstājā ņemt trijos paņēmienos:

1. Ar labo roku aptvert šauteni tāpat, kā noteikts

iepriekšējā nodalijumā 1. paņēmienā.
2. Izlaižot šauteni no kreisās rokas, ar labo pārnest

to pie labajiem sāniem tā. lai resgalis pieskārtos labās
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kājas pēdai, ar pakausi neskarot zemi; ar kreiso roku

pieturēt šauteni zem spala uzgaļa.
3. Nolaist šauteni, un kreiso roku pārnest kā pa-

matstājā.

Piezīme: izpildot komandas «godam — sveikt» un «pie kājas

— ņemt», paņēmienus izdarīt Īsi, noteikti un solu takti, no-

darbinot tikai rokas, nemainot pārējo ķermeņa stāvokli; ar

plaukstu nesist pa Šauteni, un resgali nedauzīt pret zemi.

Siksnā — ņemt!

Pēc šās komandas šauteni (karabīnu) ņemt sik-

snā bez paņēmieniem.

Ņemt šauteni pie kājas, ja tā bijusi citā stāvoklī;

atlaist šautenes siksnu un, izbāžot labo roku starp-

siksnu un pastobri, uzkārt šauteni labajā plecā tā, lai

šautene būtu aiz ipleca, ar resgali uz leju; labo roku

turēt krūšu augstumā ar īkšķi zem šautenes siksnas,

labā roka no pleca līdz elkonim viegli piespiesta pie

sāniem; kreiso roku nolaist kā pamatstājā (8. zīm.).

Piezīme. Šauteni var ņemt siksnā pēc pavēles ari

kreisā plecā, padusē, aiz muguras un uz-

kārt kaklā. Visu to izdara bez paņēmieniem brīvā stā-

vokli.

Šauteni var ņemt padusē no visādiem stāvokļiem.

Ņemt šauteni ar resgali labajā padusē tā, lai tas atrastos virs

patronu somas, stobru galu nolaist zemāk par resgali, turot

to pus uz kreiso; ar labās rokas plaukstu saturēt šauteni

smaguma centrā, pie kam ar kreiso roku var pieturēt šauteni

kā ērtāk.

Pie kājas — ņemt.

Pēc šās komandas no siksnas šauteni (karabīnu) pa-

matstājā ņemt bez paņēmieniem.

Noņemt šauteni no pleca, savilkt siksnu un nostādīt

šauteni pie labās kājas kā pamatstājā.

Cepures — noņemt!

Pēc šās komandas ar labo roku nostādīt šauteni ar

resgali starp kāju purniem un pēc tam iesliet to krei-

sās, pie ķermeņa pieliektas, rokas elkoņa līkumā tā, lai



233

8. zīm.

plauksta atrastos elkoņa augstumā; pēc tam ar labo

roku noņemt cepuri, pārlikt to kreisajā rokā, bet labo

roku nolaist gar sāniem. Cepuri turēt kreisajā rokā,
kā norādīts 219. 1. p. (9. zīm.).

Cepures — uzlikt!

Pēc šās komandas uzlikt cepuri un ņemt šauteni pa-

matstājā.

Durkļus — uzlikt I

Komandas izpildīšanai durkli uzliek bez paņēmieniem.

Pēc šās komandas — stāvus vai ceļos — nostā-

dīt šauteni stāvus sev priekšā; ar kreiso roku, pagrieztu

ar delnu no sevis, izvilkt durkli no maksts un uzlikt

šautenei.
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9. zīm.

Guļus vai kustībā — uzlikt durkli, kā kuram

parocīgāk.

Pēc durkļa uzlikšanas vai noņemšanas šautene jāņem

iepriekšējā stāvoklī.

Durkļus — noņemt!

Pēc šās komandas durkli noņemt bez paņēmieniem,
šauteni ņemt tāpat, kā durkli uzliekot, ar labo roku

piespiest durkļa aiztura atsperi, ar kreiso — noņemt

durkli un ielikt makstī.

Griezieni ar šauteni.

Griezienus ar šauteni izpilda tāpat kā bez šautenes

(skat. 220. 1. p.); turot šauteni pie kājas, pēc iepriekšē-

jās komandas to drusku pacelt uz augšu, tuvinot stobru

plecam, bet pie grieziena apkārt, piespiežot stobra galu
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pie pleca; pēc grieziena izpildīšanas, reizē ar kājas pie-

likšanu, šauteni slaidi nolaist uz zemi iepriekšējā stā-

voklī.

Kustības ar šauteni.

Pirms katras kustības sākuma vai kustības laikā šau-

tenes stāvokli nosaka ar komandu vai pavēli.
Kustības soļos un skriešus ar šauteni izdarīt tāpatun

pēc tām pašām komandām kā bez šautenes. Brīvo roku

(abas rokas, ja šautene aiz muguras) soļojot vicināt gar

"ķermeni, kā norādīts 221. 1. p., bet skrejot — kā norā-

dīts 222. un 223. Ip. p.

Kad šautene pie kājas, kustībā to pacelt uz augšu, kā

izdarot griezienus.

Kopsolī šautenes nes, kā noteikts ar komandu.

Brīvsolī, saskaņā ar doto komandu vai pavēli, šau-

tenes var nest kā ērtāk, vienveidīgi; parasti šautenes

nes siksnā labā plecā (karabīnus — aiz muguras), bet

■var arī pavēlēt ņemt šautenes siksnā kreisajā plecā, aiz

muguras, kaklā vai padusē (karabīnus — siksnā labā

vai kreisā plecā, kaklā vai paduse).

Kopsolī pēc komandas brīvi! — pieņemt stāvokli, kāds

norādīts 221. 1. p., nemainot šautenes stāvokli.

Pēc komandas mierā! — soļot, kā norādīts 221. 1. p.

Pēc komandas: uzposties! — var rīkoties, kā norādīts

222. 1. p., šautenes stāvokli atļauts mainīt.

Pēc komandas: beigt uzposties! — turpināt kustību

tādā pašā stāvoklī, kā pirms komandas «uzposties».
Pēc komandas: stāt! — apstāties, kā norādīts 222. 1.

p., paturot ieroci tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms

komandas «stāt».

Brīvā skriešanā šauteni turēt labā rokā, kā

•ērtāk.

Ja liaz ar kustības pārtraukšanu vajaga mesties ceļos
vai nogulties, komandē: ceļos! vai gulties! Izpildīšana

notiek, kā norādīts 229. un 230. 1. p. Ja šautene līdz ko-
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mandai atradās siksnā, padusē vai aiz muguras, tad to,

bez sevišķas komandas, ņem pie kājas.
Lai no stāvokļa ceļos vai guļus ātrāk virzītos uz

priekšu, var dot komandu: brīvsolī — marš! vai

skriešus — marš! (nedodot komandu — celties!)
Pēc šās komandas kareivis pieceļas, ņem šauteni ie-

priekšējā stāvoklī un izpilda komandēto kustību.

Sveicināšana.

Sveicināšanai ar šauteni uz vietas, ārpus ierindas,

pagriezties pret sveicināmo personu, nostāties pamat-

stājā un skatīties taisni uz viņu, griežot galvu viņai

pakaļ. Sveicināšanai ejot, pagriezt galvu uz sveici-

nāmo personu un skatīties uz viņu; brīvo roku nolaist

kā pamatstājā.
Ja šautene siksnā kreisajā plecā vai aiz

muguras, jāpieliek labā roka pie cepures, izpildot

pārējo, kā augstāk norādīts.

Kad sveicināmā persona pagājusi 4 soļus garām, vai

kad sveicinātājs pagājis sveicināmai personai garām,

pagriezt galvu taisni un nolaist roku, ja tā bija pielikta

pie cepures.

Uz vietas un kustībā, pēc komandas: pa labi (pa

kreisi) — skaties! — sveicināt tāpat kā bez šautenes

(skat. 228. 1. p.).

Durkļu cīņa.

Kaujai — ņemt!

Pēc šās komandas no pamatstājas šauteni ņemtkaujai

vienā paņēmienā.

Pēc izpildu komandas pagriezties pusgriezienā uz labo,

nepagriežot galvu, reizē ar to izlikt kreiso kāju pussoli

uz priekšu, ar purnu frontes virzienā; ar labo roku pa-

sviest šauteni uz priekšu, noliecot durkli tā, lai gals

būtu pretim kreisajai acij kakla augstumā; ar kreiso
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roku satvert šauteni apmēram stobra vidū. Šauteni

turēt ar pastobri uz apakšu, aptverot to ar abām ro-

kām: ar labo — spala kaklu, turot roku labās kājas

gurna iedobumā, ar kreiso — kā augšā norādīts. Ķer-

meni turēt taisni, kājas nesaliekt ceļos (10. zīm.).

10. zīm.

Cīņai — stāties!

Pēc šās komandas, nemainot ķermeņa un šautenes

stāvokli, pietupties tādā mērā, lai abi ceļi atrastos ap-

mēram vertikālā līnijā ar pēdas vidu. Ķermeni turēt

taisni tā, lai svars gultos vienlīdzīgi uz abām kājām —

vairāk uz pēdu priekšējām daļām; labo plecu atvilkt at-

pakaļ, nesaspīlējot, lai ar rokām varētu brīvi rīkoties.

Tāds ķermeņa stāvoklis pamazina pretiniekam mērķi.

Skatu vērst uz pretinieku, uzmanīgi sekojot visām viņa

kustībām; roku un kāju muskuļi kustības gatavībā.

Piezīme. Cīrjas stāju var pieņemt arī tieSi no pamatstājas

nēc komandas: cīņai — stāties!
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Durt!

Pēc šās komandas izdarīt spēcīgu dūrienu; dūriena

garums atkarīgs no pretinieka attāluma:

1) ja pretinieks tālu (apm. līdz 2 m), tad, izstiepjot
labo kāju, kreiso ātri izlikt ne mazāk par pussoli vēl uz

priekšu un pārnest uz šās kājas ķermeņa svaru; reizē

ar šo kustību, kuru sauc par klup i en v, izdarīt dū-

rienu ar abām rokām, ļaujot pie tam šautenei slīdēt pa

kreiso roku, līdz labā roka nonāk līdz kreisai (11. zīm.).

11. zīm.

2) ja pretinieks tuvāk, dūrienu izdarīt, kā norādīts

iepriekšējā punktā, bet nepārķerot kreiso roku, t. i. ne-

ļaujot šautenei slīdēt pa kreiso roku (12. zīm.);

12. zīm.
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3) ja pretinieka ķermenis gandrīz skar paša ķermeni,

atraut šauteni atpakaļ un uz leju un izdarīt dūrienu zem

pretinieka zoda (13. zīm.).

13. zīm.

Durot šauteni var pagriezt pusgriezienā uz kreiso

pusi, lai durkļa asmens tanī pašā laikā ne tikai durtu,

bet arī grieztu.

Pēc izdarīta dūriena nekavējoties jāpieņem cīņas stāja.

Dūriens jāizdara pēc ikkatra atsitiena un kustības.

Pēc izdarīta dūriena cīņas stāju pieņemt šādi: palī-
dzot ar labās kājas saliekšanu celī, ātri atvilkt kreiso

kāju uz iepriekšējo vietu, atraut ar abām rokām šauteni

atpakaļ, padodot durkli pie tam uz kreiso pusi, lai aiz-

sargātu krūtis un vēderu no pretinieka dūrieniem.
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Piezīme. Ja jāizdara dūrieni pa labi (kreisi, atpakaļ), dūrienu

izpildītājam vispirms pagriezties uz attiecīgo pusi. To izdara

šādi, pēc komandas:

uz labot (uz kreiso!) — pagriezties uz kreisās kājas papēža

un pārnest labo kāju aiz kreisās, paliekot cīnās stājā;

apkārti — pagriezties uz kreisās kājas papēža uz kreiso

pusi apkārt, piespiežot griešanās laikā šautenes stobra da|u
kreisajam plecam. Pēc pagrieziena ņemt šauteni cīnās stājā.

Ja- dūriens nav izdevies vai atsists, vai ari nav parocīgs,

uzbrucējs var dot sitienu ienaidniekam ar šautenes resgali.

Tuvcioā var lietot ari lāpstiņu, dūri un kāju spērienus pa

vārīgākām ķermeņa vietām.

Ļoti iespaidīgi ir sitieni pa galvu no apakšas vai sāniem,

pa kaklu, sirdi, aknām, vēderu, kājstarpi, pēdas pacēlumu.

Pretinieku var notriekt zemē ar papēža spērienu pa ikru kaulu

vai ar kājas aiztikšanu un grūdienu. Ja palicis bez ieroča,

mest ienaidnieka acis smilšu sauju, satvert tā šauteni, nogāzt

pretinieku ar spērienu un padarīt nekaitīgu.

Uz labo (uz kreiso) — atsist!

Pēc šās komandas ar šautenes augšdaļu spēcīgi atsist

pretinieka šauteni, padodot savu šauteni drusku sāņus

un uz leju.

Uz augšu — atsist!

Pēc šās komandas ar labo roku ātri pacelt spala res-

gali virs galvas, neizstiepjot šo roku, kreiso turēt kakla

augstumā; šautene pie tam jāpagriež ar pastobri uz

augšu, šis paņēmiens lietojams, atsitot zobena cirtie-

nus, mērķētus plecā un galvā.

Piezīme. Izdarot atsitienus, jāievēro sekojošie noteikumi:

1) atsitiens izdarāms īsi un ar spēku; jo plašāks atsitiens,

jo vairāk ķermenis tiek atklāts pretinieka dūrieniem un jo

grūtāk izdarīt pretdūrienu;

2) atsitienus, izņemot atsitienu uz augšu, izdara ar kreiso

roku, labo atstājot uz vietas; atsitienus izdarot, ķermenis ne-

maina savu stāvokli.

Pie kājas — ņemt!

Pēc šās komandas no stāvokļa kaujai un cīņas stājas

šauteni ņemt pamatstājā vienā paņēmienā. Pēc izpildu

komandas — uz labās kājas papēža pagriezties frontē,
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pielikt kreiso kāju pie labās un tai pašā laikā ņemt šau.

Teni pie kājas, pārķerot to ar labo roku tai vietā, kurā

roka atrodas, turot šauteni pamatstājā.

III. Apmācība ar patšauteni.

Stāties!

Pēc šās komandas jānostājas pamatstājā.

Pamatstājā ar patšauteni ķermeņa stāvoklis tāds pats,

kā pamatstājā ar šauteni (skat. 182. 1. p.). Vikersa-

Ber t j ē patšauteni pie kājas turēt labajā rokā, ar

graudu atpakaļ, tāpat kā šauteni, bet Lvi sa patšau-

tenes priekšgalu ielikt mazliet saliektā labās rokas

elkonī un pieturēt to ar izstieptiem 4 pirkstiem no sā-

niem un ar īkšķi no priekšas (14. zīm.).

Patšautene var būt ar vai bez pārvelkamā.

14. zīm.

Mierā! Brīvi! Uzposties! Beigt uzposties!

Pēc šās komandas rīkoties, kā norādīts 229. L p.
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Ceļosi

Pēc šās komandas rīkoties tāpat kā ar šauteni (skat.
229.1. p.); patšauteni nostādīt un turēt ar abām rokām.

Stāvoklis brīvs.

Celties!

Pēc šās komandas, balstoties ar abām rokām uz pat-

šauteni, ātri piecelties un nostāties pamatstājā; stāvoklis

brīvs.

Gulties!

Pēc šās komandas rīkoties tāpat kā ar šauteni (skat.
230. L p.). Gulstoties patšauteni nolikt ar graudu u&

kreiso pusi, ar priekšgalu uz saliektas kreisās rokas, un

pieturēt to ar labo roku. Raudzīties, lai gulstoties sto-

bra gals (apvalka priekšgals) neaizkar zemi. Stāvoklis

brīvs.

Celties!

Pēc šās komandas ņemt patšauteni kreisajā rokā,

paceļot mazliet tās priekšgalu; atbalstīties ar labo roku

uz zemes un pieraut labo celi pēc iespējas tuvu pie vē-

dera, nepaceļot pie tam ķermeņa augšdaļu no zemes j

tad spēcīgi atgrūsties ar labo roku no zemes un piecel-

ties; pieceļoties izlikt kreiso kāju uz priekšu, pēc kam

pielikt labo kāju kreisajai. Tai pašā laikā ar abām

rokām satvert patšauteni un nostādīt to kā pamatstājā;

stāvoklis brīvs.

Patšautenes paņēmieni.

Komandas: siksnā — ņemt! pie kājas — ņemtl

cepures — noņemt! un cepures — uzlikt! ar pat-

šauteni izpildīt tāpat kā ar šauteni, tikai, izpildot ko-

mandas: «cepures — noņemt» un «cepures — uzlikt» ar

Luisa patšauteni, šo patšauteni pārvietot ar abām

rokām.
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Patšauteni var ņemt aiz muguras pēc pavē-

les, šim nolūkam atlaist patšautenes siksnu, saņemt

ar abām rokām patšautenes siksnas priekšgalu; pār-

mest siksnu pār galvu un uzkārt patšauteni kreisajā

plecā aiz muguras, ar spalu pa labi uz leju. Rokas no-

laist kā pamatstājā.

Piezīme. Patšauteni pēc pavēles var nemt ari plecā, siksnā

kreisajā plecā, padusē un aiz muguras labajā plecā.

lerindā, kad strēlnieki izdara šautenes paņēmienus, kas nav

minēti patšautene!, patšauteni turēt kā pamatstājā.

Griezieni ar patšauteni.

Griezienus ar Vikersa-Bertjē patšauteni izpil-

dīt tāpat kā ar šauteni (skat. 234. 1. p.), bet ar Luisa

patšauteni pēc iepriekšējās komandas, patšauteni maz-

liet pacelt uz augšu ar abām rokām; pēc grieziena

izpildīšanas, reizē ar kājas pielikšanu, patšauteni viegli
nolaist uz zemi, iepriekšējā stāvoklī, un nolaist kreiso

roku.

Kustības ar patšauteni.

Patšautenes stāvokli nosaka ar komandu vai pavēli

pirms katras kustības uzsākšanas vai beigšanas.

Kustības soļos un skriešus ar patšauteni izdara tāpat

un pēc tām pašām komandām kā ar šauteni (skat.
235. 1. p.).

Kad patšautene pie kājas, kustībā to pacelt tāpat, kā

izdarot griezienus.

Kopsolī patšautene jānes saskaņā ar doto komandu

vai pavēli: siksnā vai aiz muguras. Brīvsolī pat-

šauteni var nest kā ērtāk — plecā, siksnā, padusē vai

aiz muguras. Skriešanā patšauteni nest tāpat kā brīv-

solī.

Kopsolī pēc komandas: brīvi! uzposties! beigt uzpo-

sties! mierā! un stāt! — rīkoties, kā norādīts 235. Ļ p.
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Ja jāapstājas un pie tam tūliņ jāmetas ceļos vai jā-

nogulstas, komandē: ceļos! vai gulties! Izpildīšana no-

tiek, kā norādīts 235. 1. p. Ja patšautene līdz komandai

atrodas siksnā vai aiz muguras, to bez sevišķas koman-

das vispirms ņemt pie kājas.

Lai no stāvokļa ceļos vai guļus ātrāk virzītos uz

priekšu, var dot komandu: brīvsolī — marš! vai

skriešus — marš! nedodot komandu
— celties! Iz-

pildīšana notiek, kā norādīts 236. 1. p.

Sveicināšana.

Uz vietas un kustībā ar patšauteni sveicina tāpat kā

ar šauteni (skat. 236. 1. p.).

3. Strēlnieku grupas apmācība.

Strēlnieku grupas sastāvs.

Strēlnieku grupas sastāvs:

1 grupas komandieris un

8 strēlnieki (no tiem viens grupas komandiera vietnieks un viens

Šauteņu granātnieks).

Vispārīgie aizrādījumi.

Grupa ir vismazākā kaujas vienība. Tanī pat laikā grupa ir ari

vienīgā vienība, kuru, karaspēkam izvēršoties kaujai, tās komandie-

ris var katrā stāvoklī komandēt tieši ar balsi vai priekšzīmi.

Grupas komandieris vada savas grupas darbību. Kaujā

vioš bieži ir vienigais komandieris, kurš vēl var tieši ietekmēt katru

kareivi; grupa viņam jātur cieši rokās.

Grupas komandiera vietnieks apmācībā ieņem gru-

pas komandiera vietu ierindā. Kaujā viņš ved grupu, ja grupas

komandieris kaut kādu apstākļu dēl atdalījies no tās, piem., lai izlū-

kotu vai novērotu ienaidnieku, ceļu, pozīciju v. t. 1.

Ja grupas komandieris un tā vietnieks kritis, grupas komandē Sanu

uzņemas uzņēmīgākais kareivis.
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I. Strēlnieku grupas apmācība slēgtā ierindā.

Slēgtās ierindas veidi.

Grupas slēgtās ierindas veidi ir:

1) divrindu līnija;

2) kolonna pa divi un

3) kolonna pa vienam.

Divrindu līnijā kareivji nostājas, kā norādīts zīmējumā,

katrā rindā — viens no otra plaukstas platumā starp elkoņiem.

Grupas komandieris nostājas pirmās rindas labajā flankā (15.

zim.).

15.

zīm.Grupas divrindu līnija.

Ja grupā kāda kārta iznāk nepilna, brīva vieta paliek otrā rindā

priekšpēdējā kārtā, bet ja grupā tikai 2 kārtas — pēdējā kārtā.

Piezīme. Ja vada sastāvā noslēdzot grupu kārtu skaitu, grupā

rodas vairāk nepilnu kārtu, brīvas vietas atstājamas otri rindā

vispirms vidējās kārtās, pēc tam malējās, sākot ar pēdējo.

Kolonnā pa divi kareivji atrodas kārta aiz kārtas (kārtu

kareivji tie paši, kas divrindu līnijā), grupas komandieris kolonnas

galvā, kreisā kareivja priekšā. Atstates starp kareivjiem: uz vietas

stāvot — pussolis (ap 40 cm), bet ejot — 1 solis (ap 80 cm) (16.

zīm.).

16
zīm.

Kolonna pa divi: a) uz vietas, b) ejot.
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Kolonnā pa vienam kareivji atrodas viens aiz otra, gru-

pas komandieris kolonnas galvā. Atstates starp kareivjiem: uz

vietas stāvot — pussolis, bet ejot — 1 solis (17. zīm.).

17. zīm.

Kolonna pa vienam: a) uz vietas, b) ejot.

Apmācot grupu, grupas komandieris var iziet no ierindas, lai

vietām būtu izdevīgāk komandēt un sekot komandu izpildīšanai.

Ja vietas un citādi apstākli to prasa, bez minētiem ierindas vei-

diem ir pielaižami ari citādi ierindas veidi.

Grupas nostādīšana un līdzināšana. Sveicināšana.

Grupa — stāties!

Pēc šās komandas grupa nostājas grupas komandiera

norādītā vietā divrindu līnijā; ja vieta nav norādīta,

grupa nostājas pa kreisi grupas komandierim.

Piezīme. Ja grupu grib nostādīt citā ierindā, tad pirms ko-

mandas: grupa — stātiesl grupas komandieris nosauc šo

ierindu, piem.: kolonnā pa divi, kolonnā pa vie-

nam. Kareivji tad nostājas nosauktā ierindā grupas komau

diera norādītā vietā, bet ja vieta nav norādīta — aiz grupas

komandiera.
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Divrindu līnijā, kā uz vietas stāvot, tā arī ku-

stībā, jāievēro līdzināšanās rindās un kārtās.

Ja līdzināšanās puse nav noteikta ar komandu, tad

līdzināties vienmēr uz labā flanka pusi.

Līdz'nāties!

Uz kreiso (uz vidu) — līdz'nāties!

Pēc šāskomandas pagriezt galvas uz līdzināšanāspusi,

tuvinot šauteņu stobru galus labajiem pleciem, ja šaute-

nes pie kājas, un līdzināties tā, lai ar labo (kreiso) aci

redzētu tikai savu kaimiņu pa labi (kreisi), bet ar otru

aci viegli pārredzētu visu rindu.

Divrindu līnijā bez tam otrās rindas kareivji nostājas

pirmās rindas kareivjiem pareizi aiz muguras, noteiktā

atstatē.

Kolonnā līdzināšanos izdara tādā pašā garā.

Mierā!

Pēc šās komandas galvas pagriezt taisni, nostāties

pamatstājā un nekustēties.

Brīvi!

Pēc šās komandas vispirms izlīdzināties un tad pie-

ņemt stāvokli brīvi.

Uzposties!

Beigt uzposties!

Pēc šām komandām rīkoties, kā noteikts 229. 1. p.

Pa labi (pa kreisi, uz vidu) — skaties!

Pēc šās komandas rīkoties, kā norādīts 236. 1. p., pēc

nākamās iepriekšējās komandas vai kad apsveicamā

persona pagājusi 4 soļus garām grupas frontei, vai ari

pēc komandas brīvi! — galvas atkal pagriezt taisni Ja

apsveicamā persona iet gar kolonnu no galvas uz asti

vai otrādi, tad katrs kareivis pagriež galvu atkal taisni,

kad apsveicamā persona pagājusi viņam garām.
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Griezieni un šautenes paņēmieni.

Griezienus un šautenes paņēmienus grupā izpildīt

vienlaicīgi, tāpatun pēc tām pašām komandām, kā

norādīts 230.—234. un 235. 1. p.

Pēc griezieniem uz otrās rindas pusi, grupas koman-

dierim un nepilnu kārtu kareivjiem jāpāriet otrā rindā.

Durkļu uzlikšana un noņemšana.

Durkļus uzlikt un noņemt pēc tām pašām komandām

un tāpat, kā norādīts 233. un 234. 1. p.

Šauteņu (karabīnu) sasliešana.

Pēc komandas: šautenes — sasliet! — pirmā

rinda pagriežas apkārt un novieto šautenes ar resgaļiem

starp kāju purniem: pirmais un trešais kareivis — ar

mēlītes aizsargosu uz kreiso, otrais un ceturtais — uz

labo; tai pašā laikā otrās rindas kareivji pagriež savas

šautenes ar mēlītes aizsargosu atpakaļ. Tad pirmās
rindas pirmais un trešais kareivis ar kreiso roku satver

otrā un ceturtā kareivja šauteni, krusto stobru galus un

tai pašā laikā ar abu roku īkšķiem un rādītāja pirk-
stiem paceļ sasliešanas iekaibes; pirmās rindas otrais un

ceturtais kareivis stāv bez šautenes. Otrās rindas

otrais un ceturtais kareivis nolaiž stobra galu uz priek-
šu un, paceļot resgali, novieto šauteni zem labās rokas,

ar aizsargosu uz augšu, tanī pašā laikā ar kreisās rokas

īkšķi un rādītāja pirkstu aptver sasliešanas iekabi,

krusto stobra galu ar pirmās rindas krustotiem stobru

galiem, savieno iekabes un nolaiž resgali uz zemi apm.

15 cm. pa labi no labās kājas pēdas. Otrās rindas pir-
mais un trešais kareivis pieslien savas šautenes statiem.

Pēc tam pirmā rinda sper soli atpakaļ un pagriežas

apkārt, bet otrā rinda — soli atpakaļ. Stāvoklis brīvs.
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Grupas komandieris pieslien savu šauteni pie tuvākā

stata. Nevienā statā nevajaga sasliet vairāk par 7

šautenēm.

Kolonnā pa divi šauteņu sasliešanai rindas pagriežas
viena pret otru.

Piezīme. Karabīnu sasliešanai komandē: karabinus —

sasliet! Pēc šās komandas pirmā rinda pagriežas apkārt.

Abas rindas novieto karabīnus ar resgaļiem starp kāju pur-

niem, ar mēlītes aizsargosu vērstu uz sevi.

Pirmās rindas pirmais un trešais kareivis ar kreiso roktr

atbīda nedaudz uz leju nesamās siksnas ļeku; otrās rindas

otrais un ceturtais kareivis izbāž cauri pirmās rindas pirmā

un trešā kareivja karabīna siksnai, starp augšējo loķl un uz

leju atbīdīto ļeku, karablna stobru tā, lai karabīni būtu kru-

stoti, pirmās rindas otrais un ceturtais un otrās rindas pir-

mais un trešais kareivis pieslien savu karabīnu, veidojot

karabīnu statu. Kad stati izveidoti, pirmā rinda sper solt

atpakaļ un pagriežas apkārt, bet otrā rinda — soli atpakaļ.

Stāvoklis brīvs.

Grupas komandieris pieslien savu karabīnu pie tuvākā stata.

Kolonnā pa divi karabīnu sasliešanai rindas pagriežas viena

pret otru.

Pēc komandas: pie šautenēm — pirmā rinda nostājas
vienu soli šauteņu priekšā, bet otrā — vienu soli aiz

šautenēm, abas ar seju frontē; stāvoklis brīvs.

Pēc komandas: šautenes — ņemt! — pirmā rinda

pagriežas apkārt; abas rindas sper soli uz priekšu;

visi ar labo roku satver šautenes pie priekšējā siksnas

loķa, pagriež tās ar spalu uz iekšu, kamēr iekabes at-

dalās, ņem šautenes pamatstājā, un pirmā rinda pagrie-
žas frontē. Stāvoklis brīvs.

Piezīme. Pie karablniem nostājas
—

pēc komandas: pie ka-

rabīniem! — tāpat kā pie šautenēm.

Pēc komandas: karabīnus — nemt — pirmā rinda pa-

griežas apkārt; abas rindas sper soli uz priekšu; visi saņem

karabinus, oem tos pamatstājā, un pirmā rinda pagriežas fronti.

Stāvoklis brīvs.

Ja reizē ar šauteņu sasliešanu karavīrus grib atbrīvot

arī no mantu somām, komandē: šautenes sa-

sliet, mantu somas — nolikt! Pēc šās koman-
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das karavīri vispirms saslien šautenes; kad otrās rindas

pirmais un trešais kareivis pieslējis savu šauteni sta-

tam, abas rindas sper soli atpakaļ un noņem mantu

somas sekojošā kārtībā: noņem gāzmasku; atsvabina

mantu somas apakšdaļas kāsi; atpogā uzplečus; atsva-

bina mantu somas plecu siksnu galu kāšus, atsvabina

labās puses mugursiksnas trisstūraino gredzenu un no-

ņem mantu somu, noliekot ar mantu somas augšējo
galu pret šautenēm, ar katliņu uz zemi; aizpogā uzple-

čus un uzkar gāzmasku. Pēc tam pirmā rinda pagrie-

žas apkārt. Stāvoklis brīvs.

Ja mantu somas noliktas, tad pēc komandas: šau-

tenēm I — pirmā rinda nostājas mantu somu priekšā,
bet otrā rinda — aiz mantu somām, abas ar seju frontē;

stāvoklis brīvs.

Pēc komandas: mantu somas — uzlikt!
— pirmā

rinda pagriežas apkārt un abas rindas uzliek mantu

somas sekojošā kārtībā: noņem gāzmasku; atpogā uz-

plečus; paņem mantu somu un iekabina mantu somas

kreisās puses mugursiksnas trisstūraino gredzenu so-

mas plecu siksnai pierīkotā kāsī, izveidojot ļeku; saņem

mantu somu ar labo roku aiz kreisās plecu siksnas un,

iemaucot kreiso roku minētā ļekā, uzmet mantu somu

kreisā plecā; ar labo roku sameklē aizi muguras mantu

somas labo plecu siksnu, pārliek tās galu kreisā rokā

un, neatlaižot kreiso roku, pabāž labās rokas elkoni zem

siksnas un uzvelk siksnu labā plecā; ar labo roku sa-

ņem labās puses mugursiksnu un tās trisstūraino gre-

dzenu iekabina mantu somas labai plecu siksnai pierīkotā

kāsī; mantu somas plecu siksnu galos iesprādzētos kā-

šus iekabina plecu siksnu priekšējo uzmavu gredzenos;

pēc tam mantu somas jostas siksnu aizbāž aiz vidus

jostas no augšas uz leju un siksnas brīvā gala vienā

pogcaurumā iekabina muguras somas apakšdaļā piešūto

kāsi; aizpogā uzplečus un uzliek gāzmasku. Stāvoklis

brīvs.
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Slēgtās ierindas veidu pārveidošana.

Slēgtās ierindas veidu pārveidošanu izdara brīvsolī vai

skriešus.

Kolonnu pa divi no divrindu līnijas var vei-

dot, mainot virzienu uz viena vai otra flanka pusi, kā

uz vietas, tā ejot, pēc komandas: uz la-bo! (uz
kr ei-so!).

Ja pēc šās komandas dod komandu virziena maiņai,

izejot ar labo vai kreiso plecu uz priekšu, tad var dabūt

kolonnu pa divi tai pašā virzienā, kurā grupa atradās

līdz pagriezieniem.

Kolonnu pa vienam no kolonnas pa divi var

veidot tikai uzsākot kustību vai arī ejot, pēc komandas:

kolonnā pa vienam brīvsolī — marš!

(ejot — marš!).

Pēc šās komandas, ja kolonna izveidota pagriežot v z

1 a b o, pa labi esošie kareivji pieņem pa kreisi aiz savas

kārtas kareivjiem, un grupa turpina kustību, 1 soļa
atstatē kareivis aiz kareivja. Ja kolonna izveidota

pagriežot uz hreiso, pa kreisi esošie kareivji pieņem

pa labi priekšā savas kārtas kareivjiem, kuri pārvei-

došanas laikā drusku pamazina soli, un grupa turpina

kustību, 1 soļa atstatē kareivis aiz kareivja.

Kolonna pa vienam pārveidojas kolonnā pa

divi uz vietas vai ejot pēc komandas: kolonnā pa

divi brīvsolī — marš! (ejot — marš!). Pēc šās

komandas, ja kolonna izveidota pagriežot uz labo,

kārtu otrās rindas kareivji pieņem pa labi, lai nostātos

blakus savas kārtas kareivjiem. Ja kolonna izveidota

pagriežot uz kreiso, kārtu otrās rindas kareivji

pieņem pa kreisi, lai nostātos blakus savas kārtas pir-

mās rindas kareivjiem.

Reizē ar to, ja izpildīšana notiek uz vietas, visi ka-

reivji, izņemot priekšējo kārtu, iesāk kustību, lai ie-
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ņemtu V 2soļa atstates; kad tas izdarīts — apstājas;

ja izpildīšana notiek ejot, pēc izpildu komandas, kolon-

nas galvā esošais kareivis pamazina soli (pāriet pus-

solī); pārējie pilniem soļiem ieņem 1 soļa atstates un

turpina kustību pamazinātiem soļiem; kad visi gru-

pas kareivji ir ieņēmuši pienācīgās atstates, grupas

komandieris komandē: taisni! Pēc šās komandas grupa

turpina kustību pilniem soļiem.

Piezīme. Ja elot pārveidošanu izpilda skriešus, kolonnas

galvā esošais kareivis soli nepamazina; pārējie kareivji, Iz-

skrējuši savās vietās, pāriet pilnos solos.

Divrindu līniju no kolonnas pa divi var veidot

kā uz vietas, tā ejot, pagriežot kolonnu uz kreiso (uz

labo) un izlīdzinot, lai ņemtu vajadzīgās atstarpes, pēc

komandām: 1) grupa, uz la-bo! (uz krei-

so!); 2) līdz'nāties! (ejot — līdzināšanās uz labo vai

uz ikreiso! v. t. t.).

Grupas kustības un virziena maiņa slēgtā ierindā.

Grupas divrindu līnijas un kolonnu kustības izdara

pēc tām pašām komandām un tāpat, kā norādīts 235.

L p.

Kolonnā pa divi un pa vienam apstājoties atstates

starp kareivjiem un kārtām (1 solis) bez sevišķas pa-

vēles nemaina.

Divrindu līnijā otrai rindai sava kustība jāsaskaņo ar

pirmo, bet virzoties ar otro rindu priekšā — otrādi;

kareivjiem līdzināties rindās un kārtās.

Kolonnā pa divi kārtu otrās rindas kareivjiem sava

kustība jāsaskaņo ar savas kārtas pirmās rindas ka-

reivjiem. Kolonnā līdzināties kārtās un aiz muguras.

Lai norādītu līdzināšanās pusi, komandē: līdzināša-

nās uz labo! (uz kreiso! uz vidu!).

Lai ieturētu pareizu virzienu, tad, nosakot līdzināša-

nos, reizē ar to jānorāda virziens uz kaut kādu attālu un
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labi saredzamu priekšmetu vai virziens gar ceļu, vai

kādu līniju; šim nolūkam komandē: uz

(tādu un tādu priekšmetu!) vai gar

(tādu un tādu priekšmetu)!

Kad nevar noteikt attālu un labi saredzamu priekš-

metu un kad nevar norādīt virzienu gar ceļu vai līniju,

var komandēt: uz mani! vai man pakaļ!

Pēc šām komandām taisni uz norādīto priekšmetu (uz

komandieri) vai gar kādu norādīto līniju iet līdzinā-

šanās cilvēks, bet pārējie saskaņo ar viņu savu kustību,

pametot skatu laiku pa laikam uz līdzināšanās pusi, bet

nepagriežot galvu, un padodoties spiedienam no līdzi-

nāšanās puses.

Pēc komandas: kopsolī! vai mierā! — stingri ieturot

kāju pēc līdzināšanās cilvēka, iet, kā norādīts 235. 1. p.

Pēc komandas: brīvi! — iet, kā norādīts 235. 1. p.,

ieturot kopēju kāju.

Komandu: brīvsolī! — ievērojot līdzināšanos, izpildīt,

kā norādīts 235. 1. p., kopēja kāja nav jā-

ietur.

Pēc komandas: uzposties! un beigt uzposties! ■—

rīkoties, kā norādīts 235. L
p.

Sveicināšanai pēc komandas: pa labi (pa krei-

si, uz vidu) — skaties! — izpildīt 236. 1. p. no-

rādīto.

Griezienus izdara pēc tām pašām komadām un

tāpat, kā norādīts 234. 1. p.

Komandas: ceļos! gulties! un celties! var dot kā

kustībā, tā pēc apstāšanās, un tās izpildāmas tāpat, kā

norādīts 235. L p.

Divrindu līnijā pirmās rindas kareivji, pirms nogul-
šanās, un pēdējās rindas, pēc piecelšanās, sper vienu

lielu soli uz priekšu.
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Kolonnā pa divi un kolonnā pa vienam kareivji no-

gulstas drusku ieslīpi uz labo un tā, lai viņi ar sava

ķermeņa augšējo daļu būtu blakus priekšā esošā ka-

reivja kājām.

Ātrai vietas maiņai slēgtā ierindā norāda

vietu, uz kurieni pārskriet, un tad komandē: skrie-

šus — marš! piem., N. grupa, pāri tiltam

skriešus — marš! Netiek prasīts, lai karavīri

skriešanas laikā atrastos savās vietās ierindā, tomēr

kopā turēšanās jāievēro; šautenes var nest kā ērtāk.

Pēc pārskriešanas grupa tūliņ sakārtojas.

Nelielai virziena maiņai norāda jaunu

virzienu; līdz ko tas norādīts, grupa pagriežas norādītā

virzienā un izlīdzinās.

Lielāku frontes virziena maiņu iz-

dara, uzsākot kustību vai ejot, pēc komandas:

kreiso (labo) plecu — uz priekšu, so-

ļos (brīvsolī, skriešus) — marš! (ejot — marš! vai

skriešus — marš!).

Virziena maiņu pēc šās komandas izpilda sekojoši:

1) Ja grupa atrodas divrindu līnijā, pēc

izpildu komandas: marš! — līnija sāk iet ar kreiso

(labo) plecu uz priekšu, pie kam līdzināšanās ieturama

pēc ārējā flanka; šis flanks ietur noteikto soli; pārējie

kareivji, jo tuvāk iekšējam flankam, jo vairāk sama-

zina soli; iekšējā flanka kareivis pamazām pagriežas,

apzīmējot soļus uz vietas. lekšējā flankā esošais vada

vai grupas komandieris savu stāvokli piemēro šā flanka

kareivim.

Atstarpes ieturamas no iekšējā flanka (ar drusku

saliektu elkoni just iekšējā flanka pusē esošo kareivi).

Pakaļējās rindas kareivjiem jāsaskaņo savas kustības

ar priekšējās rindas kareivjiem.

Kad līnija mainījusi virzienu, cik vajadzīgs, tad ko-

mandē: grupa — stāt! vai — taisni1 Pēc komandas
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«taisni!» — visai grupai iet (skriet) pilniem soļiem.

Ja vajadzīgs, jānorāda jauns virziens.

2) Ja grupa atrodas kolonnā, pēc izpildu komandas

marš!
— kolonnas galvas daļa iesāk iziešanu ar plecu,

un kad tā izgājusi, cik vajadzīgs, grupas komandieris

komandē: taisni! *

Citas kolonnas sastāvdaļas pēc izpildu komandas

marš! — sāk (turpina) kustību un izdara iziešanu pa-

kāpeniski, tāpat kā kolonnas galva.

Slēgtā ierindā, izdarot ierindas veidu pārveidošanu,
virziena maiņu v. t. t., jāievēro kārtība kustībās arī

tad, ja tās tiek izpildītas skriešus; pie tam šautenes jā-

nes noteiktā stāvoklī (izņēmums ir skriešus izpildīta
ātra vietas maiņa, sk. 254. 1. p. augšā).

II. Strēlnieku grupas apmācība vaļējā ierindā.

Vaļējās lerindas veidi.

Kur vispārējais stāvoklis, apvidus un ienaidnieka iedarbība vairs

neatļauj lietot slēgtu ierindu, jāpāriet vaļējā ierindā. Visas

kustības vaļējā ierindā izdarāmas brivsolī, vai ari — ja apstākli to

prasa — skriešus, rāpus, līšus v. t. t.

Grupas vaļējās ierindas pamatveidi ir:

1) strēlnieku virkne un

2) strēlnieku ķēde.

Pielaižami ari citādi grupas vaļējās ierindas veidi un varbūtēju

grupas atsevišķu dalu pārveidojumi, ja to prasa apvidus vai ienaid-

nieka uguns.

Grupas komandieris nav saistīts pie kādas noteiktas vietas. Lai

novērotu blakus daļas vai Izlūkotu ienaidnieku un apvidu, tas bieži

vien var atrasties grupai priekšā vai sānos. Ja viņš attālinās no

grupas, strēlniekus ved grupas komandiera vietnieks. Ja grupu

sadala, vietnieks vada tos kareivjus, pie kuriem neatrodas grupas

komandieris.

Pāreju vaļējā ierindā izdara pēc komandām, pavēlēm,

zīmēm vai signāliem.

lepriekšējā komanda pārejai vaļējā ierindā sastāv no

2 dalām.
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f. dala nosaka virzienu, kuru grupas komandieris norāda

pēc kāda labi saredzama priekšmeta apvidu vai ari pēc sevis, pie-

mēram: uz baltās baznicas torni vai arī aiz manis;

2. dala nosaka ierindas veidu un pēc vajadzības arī

Izklaidēšanās plašumu un kareivi-vedēju, piem.: grupa ķēdē,

f ešso|u virknē, septiņsolu ķēdē pēc kareivja

A

lepriekšējai komandai seko izpildu komanda: marš! vai skrie-

šus — marš!

Starp iepriekšējo un izpildu komandu ietur nelielu pauzi, lai visi

varētu pārdomāt, kā izpildīt.

Pēc komandas «marš» izklaidēšanos Izdara brivsoll, bet

tie, kam jāiet tālāk, izdara to ātrākiem soliem.

Pēc komandas «skriešus — marš» izklaidēšanos iz-

dara skriešus, bet katrs, kas nonācis savā vietā, pats bez sevišķa rī-

kojuma pāriet brīvsolī. Ari kareivis-vedējs, lai atbrīvotu pārē-

jiem vietu, skrien 10—20 solus, pēc kam pats bez sevišķa rīkojuma

atkal pāriet solos un turpina kustību noteiktā virzienā.

Ja jāpāriet vaļējā ierindā bez virzīšanās uz priekšu, tad tas

īpaši jānorāda, piemēram: ar fronti pret baznīcu, šai

grāvi, grupa sešsolu ķēdē, skriešus — marš!

Ja vaļējā ierinda Jāizveido stipri pārmainītā virzienā, tad ietei-

cams vispirms pārmainīt fronti vajadzīgā virzienā.

Atstarpju un atstatu lielums atkarīgs no kaujas stā-

vokļa, apvidus un ienaidnieka uguns. Ar pavēli vai komandu no-

rādītās atstarpes vai atstates uzskatamas tikai kā pieturas punkts.

Nelielas atstarpes un atstatesi (mazākas par 5 soliem) palielina zau-

dējumus, bet atvieglina kopā turēšanos, grupas komandisra ietekmi

un kaujas vadību.

Ja ar pavēli vai komandu atstates un atstarpes nav norādītas,

vaļējā ierindā ieturamas 5 solu atstates un atstarpes.

Pārvarot dažādus dabiskus un mākslīgus šķēršļus, strēlnieku

ķēde un virkne var pāriet dažādos reglamentā neparedzētos lerin-

das veidos, kā, piem., strēlnieku barā.

Strēlnieku virknē šauteni nes siksnā, bet ķēdē
— padusē. Ar pa-

vēli var noteikt ari citu šauteņu nešanas veidu.

Pēc izklaidēšanās nav jācenšas nolidzināties.

Kareivis-vedējs seko grupas komandierim. Ja grupas

komandieris attālinājies no grupas, piem., lai izlūkotu, kareivis-

vedējs virzas norādītā virzienā.

Izklaidējoties un pārejot no viena vaļējās ierindas veida otrā.

grupā bieži sajuks pirmatnējais sadalījums — nostādijums- Tas
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tomēr nedrīkst kavēt izpildīt visus pārveidojumus un kustības ātri

un noteikti. Katram kareivim jāprot darboties

grupas sastāvā, vienalga kādā vietā vlnj at-

rodas.

Strēlnieku virknes izveidošana.

Strēlnieku virkne "noder galvenā kārtā tuvo-

šanās laikā, jo to parasti visvieglāk pielāgot apvidum,

sevišķi ja jāizmanto šauras apvidus aizsegas un jāiziet
cauri artilērijas ugunij.

Strēlnieku virkni (18. zīm.) izveido aiz priekšā ejošā

grupas komandiera vai aiz norādītā virzienā ejošā ka-

reivja (kareivja-vedēja).

18.
zīm.

Strēlnieku virkne.

Strēlnieku virkni var izveidot:

1. No kolonnām.

2. No divrindu līnijas.
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Parasti tomēr virkni izveido no kolonnām, visbie-

žāk — no kolonnas pa vienam.

Pāreju virknē izdara sekojoši:

1. No kolonnas pa vienam:

Kolonnas galvā ejošais kareivis ir kareivis-vedējs.

Viņš virzas norādītā virzienā (uz norādīto priekšmetu
vai aiz grupas komandiera). Pārējie ieņem pavēlētās
atstates.

2. No kolonnas pa divi:

Vispirms jāpāriet kolonnā pa vienam un tad jāizklai-

dējas, kā jau augstāk norādīts.

3. No divrindu līnijas:

Kareivis-vedējs, ja nav cita rīkojuma, ir labā flanka

priekšējās rindas kareivis. Pēc izpildu komandas ka-

reivis-vedējs virzas norādītā virzienā un pārējie aiz

viņa izveido virkni, ieņemdami vietas viens aiz otra

tādā pašā kārtībā kā kolonnā pa vienam, tikai ar virk-

nei noteiktāmatstatēm.

Piemēri:

1. «Uz to garo skursteni!»

«Septiosolu virknē!»

«Marš!» vai «skriešus — marš!»

2. «Uz to baznīcas torni!»

«Virknēnokreisā!»

«Marš!» vai «skriešus — marš!»

3. «Qar šo sētu!» «T ris solu virknē!»

«Marš!» vai «skriešus — marš!»

4. «Šai grāvi!»

«Virknē!»

«Marš!» vai «skriešus — marš!»

Strēlnieku ķēdes izveidošana.

Strēlnieku ķēde sevišķi noderīga uguns kaujā.

Strēlnieku ķēdē (19. un 20. zīm.) grupa parasti izklai-

dējas puse pa labi un otra puse pa kreisi aiz grupas
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19.

zīm.Strēlnieku ķēde.

20.

zīm.Strēlnieku ķēde pozicijā.

komandiera, kurš iziet (izskrien), atkarīgi no apvidus,
dažus soļus noteiktā kustības virzienā.

Sekmīgā kājnieku ugunī grupas komandieris vairs ne-

drīkst atdalīties no savas grupas.

Strēlnieku ķēdi var izveidot:

1. No kolonnām.

2. No divrindu līnijas.

Visbiežāk tomēr ķēdi izveido no kolonnām.

Izklaidēšanos izdara sekojoši:

1. No kolonnas pa divi:

Priekšējās 2 kārtas (pilnas vai nepilnas) iziet pa labi,

pārējās kārtas — pa kreisi no pirmās kārtas pirmās

rindas kareivja, kurš, ja nav dots cits rīkojums, ir ka-

reivis-vedējs. (21. zīm.)
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21. zīm.

Izklaidēšanās ķēdē no kolonnas pa divi

2. No kolonnas pa vienam.

Pirmā pusgrupa iziet pa labi, bet otrā —

pa kreisi no

kolonnas galvā ejošā kareivja, kurš, ja nav dots cits

rīkojums, ir kareivis-vedējs. (22. zīm.)

22.
zīm.

Izklaidēšanās ķēdē no kolonnas pa vienam

3. No divrindu līnijas:

Izklaidēšanu izdara parasti pēc otrās kārtas pirmās

rindas kareivja, kurš, ja nav dots cits rīkojums, paliek

par kareivi-vedēju. Pie tam pirmo 2 kārtu otrās rin-
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das kareivji iziet pa labi, bet pārējie otrās rindas ka-

reivji — pa kreisi un blakus savas kārtas pirmās rindas

kareivjiem. (23. zīm.)

Pie zim es: Bieži būs vajadzīgs ķēdi izveidot tikai

pa kreisi vai pa labi. Tas notiks, lai atstātu lielākas

atstarpes šaušanai pakaļējām grupām un kājn. smagiem iero-

čiem, vai arī ja vienā vai otrā pusē apvidus nenoderlgs ķēdes

izveidošanai (purvs, ezers, grāvis, klajums, kuru ienaidnieks

apšauda v. t. t.). Lai izklaidētos ķēdē pa labi (pa kreisi),

pavēlē tas sevišķi jānorāda. (24. zīm.)

23. zīm.

Izklaidēšanās ķēde no divrindu līnijas.

Piemērs:

«Uz to lielo to m il>

«S c š s o 1 v ķēdē pa kreisi (pa labi)!»

«Marši» vai «skriešus — marš!»

Kareivis-vedējs šādos gadijumos, ja nav dots cits rīkojums, ir

:ajā flankā ejošais kareivis, no kura grupas izklaidējas pa labi vai

pa kreisi. (24. zīm.)

24. zīm.

Izklaidēšanās ķēdē pa labi no kolonnas pa divi.
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Pāreja no vienas vaļējas ierindas veida otrā.

L No virknes ķēdē:
Pāriešana notiek pēc tām pašām komandām un kār-

tības, kā ķēdē no kolonnas pa vienam (skat. 260. I,

p).

2. No ķēdes virknē:

Pāriešana notiek pēc tām pašām komandām, kā virknē

no divrindu līnijas, tikai grupas komandierim jānosaka

kareivis-vedējs vai arī flamks (no labā, no kreisā) —

skat. 261. 1. p.

Piemērs:

«Uz to lielo koku!»

«Virknē pēc kar. A.» vai ari «Virknē no labā

(kreisā)!»

«Marš!»

Slēgtās ierindas atjaunošana.

Slēgtās ierindas atjaunošanu var izdarīt

uz vietas un kustībā, pēc pavēlēm vai komandām, pie-

mēram:

1) grupa — stāties! vai

2) grantsbedrē pie dzeltēnā lauik.a,

ar fronti pret atsevišķo egli, ko-

lonnā pa divi, grupa — stāties! vai

3) uz tiltu, kolonnā pa vienam, grupa

— marš!

Savākšanās izdarāma pa visīsāko ceļu. Ja grupas

komandieris nav devis citu rīkojumu, tad

uz vietas savācas ar šauteni pie kājas, bet kustībā sa-

vākšanās izdarāma ar šauteni siksnā.

Grupas komandieris vai nu izskrien uz to vietu, kur

grib, lai grupa savācas, vai iet tādā virzienā, kādā pa-

vēlējis grupai savākties.

Ja ierinda, kādā jāsavācas, nav norādīta, tad grupas

savācas divrindu līnijā.
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Kustības un pozīcijas ieņemšana.

Vaļējā ierindā grupas kustības ir: virzīšanās uz

priekšu un atpakaļ, nelieli pavirzijumi sāņus un frontes

virziena maiņa. Tās izdara pēc komandām, pavēlēm
vai zīmēm.

Grupas virzīšanai uz priekšu komandē: grupa uz

priekšu (skriešus) — marš!

Grupas virzīšanai atpakaļ komandē: grupa atpa-

kaļ — marš! Kustībā atpakaļ grupas komandieris

virzas aiz grupas.

Nelielus pavirzijumus sāņus grupa izdara pēc gru-

pas komandiera pavēlēm vai zīmēm.

Frontes virziena maiņu izdara, norādot jaunu vir-

zienu, pēc kam kareivji pamazām pāriet jaunā virzienā.

Pirms katras kustības uzsākšanas jānoslēdz

gailis un jāaiztaisa patronsomas.

Ja nav paredzēts atklāt uguni, kustību

pārtrauc ar komandu: grupa — stāt! Pēc šās ko-

mandas jāapstājas un jāpielāgojas apvidum. Ja ap-

mācītājs grib apstādināt grupu kādā citā stāvoklī (piem.

stāvus), tad tas īpaši jānorāda.

Kustību atpakaļ pārtrauc tāpat pēc augšminētās ko-

mandas, tikai pēc apstāšanās kareivji paši, bez seviš-

ķas komandas pagriežas apkārt, ar fronti pret ienaid-

nieku.

Ja no kustības vai atrodoties uz

vietas jāpāriet uz ugunskauju, tad ko-

mandē:

pozicijā!

Strēlnieki, piemērojoties apvidum, ieņem tuvāko uguns

pnziciju.

Pozi c i ja jāieņem iespējami slēpti no ienaidnieka

skata, un sagatavošanās uguns atklāšanai jāizdara aiz-

segā. Tikpat nepamanīti pozicija arī iāatstāj.
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Bieži komandas vietā: pozicijā! grupas komandieri»

dod norunātu zīmi.

Lai labāk izmantotu apvidu un lai sekmētu izsargā-

šanos no zaudējumiem, strēlnieku ķēdei bieži nāksies

sadalīties drusku dziļumā; bet jo vairāk grupu izstiepj

dziļumā, jo šaurāks apšaudes lauks paliek tiem strēl-

niekiem, kas novietojušies iepakaļ.

Pēc komandas: aizsegā! — ikviens kareivis pielāgo-

jas apvidum, ātri izmeklējot sev izdevīgu aizsegu. Gru-

pas komandieris novietojas tā, lai varētu novērot ap-

vidu.

Virzīšanos no vienas pozicijas vai

aizsegas uz otru var izdarīt ar visu grupu

reizē, ar dažiem kareivjiem vai pa vienam — pārskrie-

not, pārlienot vai pārrāpjoties.

Grupas virzīšanai no pozicijas uz poziciju vai no aiz-

segas uz aizsegu, grupas komandieris norāda jauno po-

ziciju vai aizsegu, nosaka pārvietošanās kārtību un pēc

nelielas pauzes — lai dotu iespēju strēlniekiem saga-

tavoties kustībai — dod komandu, pavēli vai zīmi kustī-

bas uzsākšanai, piemēram:

1) jaunā aizsegā, dzeltēnā nogāzē pus

pa labi; grupa — skriešus — marš!

2) jaunā pozicijā, uz uzartā pau-

gura, plaukstas platumā pa kreisi no

zilā linu lauka; pārskrējieniem pa

vienam no labā — sākt! (vai grupa skriešus

— marš!);

3ļ) jaunā pozicijā, pie zaļā tīruma

mums priekšā; līšus pa vienam no

kreisā — sākt!

Pēc tam, kad grupas komandieris noteicis pārvieto-
šanās kārtību, visi strēlnieki vai arī tikai tie, kuriem

pirmiem jāsāk pārvietošanās (ja pārvietošanās nenotiek

ar visu grupu reizē), noslēdz gaili, aiztaisa patronso-

mas un sagatavojas piecelties.



265

Ja jauno poziciju vai aizsegu pirms kustības iesākša-

nas nav iespējams norādīt, grupas komandieris var ko-

mandēt: man pakaļ, grupa (vai līšus pa.

vienam no labā v. t. t.) — skriešus —

marš! (sākt! vai pēc manas zīmes sākt!).

Uz grupas jauno poziciju vai aizsegu virzīšanos pār-

skrējieniem, līšus vai rāpus izdara, pārvietojoties no

aizsegas uz aizsegu. Pārskrējiena lielums atkarīgs no

apvidus un karavīru izturības. Stiprā ugunī parasti
izdara īsus pārskrējienus. Pārskrējieniem jābūt tik

straujiem, lai ienaidnieks neattaptos un nepagūtu no-

mērķēt.

Nonākot jaunā pozicijā, šī pozicijā jāieņem iespējami
slēpti no ienaidnieka skata, un sagatavošanās uguns at-

klāšanai jāizdara aizsegā. Jaunā pozicijā nekavējoties jā-

atklāj uguns, pārmainot, ja vajadzīgs, mērkēkli.

Nonākot jaunā aizsegā, ātri jāpielāgojas apvidum

Piezīme: Katram strēlniekam stingri jāiegaumē, ka pē «.

katra isa pārskrējiena uguns nav jāatklāj:

tā jāatklāj tikai no norādītās jaunās uguns pozicijas. Nokri-

šana pēc katra īsa pārskrējiena jāizmanto elpas atvilkšanai,

izvēloties pēc iespējas labu aizsegu.

Lai ātrāk un bez zaudējumiem sasniegtu jauno uguns po-

ziciju, jāizmanto katrs izdevīgs gadījums, kad ienaidnieks

nevar mūs apšaudīt, un jādodas strauji uz priekšu.

Piemēram:

1. Kad ienaidnieks pārtrauc uguni, vai kad tā paliek vājāka —

uz priekšu!

2. Kad ienaidnieka ložmetējs vai patšautene, kas līdz šim ap-

šaudīja uzbrucēju, apklust (kavēklis) — uz priekšu 1
3. Kad mīnas vai granātas sacelti dūmi un putekli ienaidniekam

aizsedz uz dažām sekundēm redzi — uz priekšu!

4. Kad mflsu ložmetēja ložu kūlis piepeši gulstas uz ienaid-

nieku —

uz priekšu!

5. Kad ienaidnieka smagā granāta krīt ap 100 solus mūsu priekšā

un rada dflmu un putekļu mākoni — uz priekšu! un iekšā

jaunā šāvinbedrē, kamēr vēl dūmi nav izklīduši: nākošā gra-

nāta nekad netrāpis tajā pašā vietā.

6. Kad ienaidnieks sāk izdarīt pārskrējienus atpakaļ vai celt

rokas
— uz priekšu I Uzmudini pīt tam ari savus biedrus.
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Strēlnieku grupas uguns.

Grupas komandieris vada savas grupas savrupējo un

kopējo uguni.

Strēlnieki, darbojoties grupas sastāvā, uguni atklāj

pēc grupas komandiera pavēles (komandas, signāla

v. t. t.). Bez pavēles strēlnieki var šaut patstāvīgi sek-

mīgas savrupējas šauteņu uguns robežās (līdz 400 m),

ja rodas sevišķi izdevīgi mērķi, izņemot gadijumus, kad

grupas komandieris aizliedzis atklāt uguni, lai pārsteigtu
ienaidnieku, šādos gadijumos strēlnieki drīkst atklāt

uguni patstāvīgi tikai tad, ja nelielā attālumā (līdz
100 m) pēkšņi parādās mērķi, kas tieši apdraud pašu
kareivi vai pat visu grupu.

Strēlnieku grupa nav piemērota ilgstošai uguns kau-

jai. Jācenšas pēc pārsteidzošas, stipras un brāzienvei-

dīgas uguns. Pēc mērķu pazušanas vai uzdevuma iz-

pildīšanas strēlnieki ieplok aizsegā.

Lai taupītu municiju, bieži pirms komandas «uguni!»

grupas komandieris noteiks izšaujamo patronu skaitu.

Grupai vienmēr jācenšas pēc tādas uguns pozicijas,

kur sagatavošanos uguns atklāšanai var izdarīt aizsegā.

Lai nerādītu ienaidniekam lielu mērķi un nepalieli-

nātu grupas zaudējumus, dažreiz grupas komandieris

šaušanai norīkos tikai dažus labākos strēlniekus, bet

pārējos atstās aizsegā.
To pašu grupas komandieris var darīt, ja tas, līdz-

tekus šaušanai ar visu grupu kopējā mērķī, grib ap-

šaudīt vēl kādu blakus mērķi.
Pats grupas komandieris šaušanā piedalās tikai tad,

ja tas netraucē viņam komandiera pienākumu izpildīšanu.

Savrupējā uguns.

Šaujot savrupēji, mērķa, mērķējamā punkta un mēr-

kēkla izvēle atstāta pašiem kareivjiem
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Tomēr, arī savrupēji šaujot, grupas komandieris var

aptuveni norādīt mērķi un noteikt mērkēkli, ja apstāk]i

pieļauj.

Savrupējas uguns atklāšanai no pozicijas ar aizsegu

grupas komandieris dod komandu, nosakot mērķēkli un

norādot mērķi, piem.:

4! pa ienaidnieka strēlniekiem, kas

pārskrien smilšu laukumu tieši mums

pretim; savrupēji — uguni!

Kareivji mērķēkli uzstāda aizsegā, pēc kam ieņem

uguns poziciju un atklāj uguni norādītos mērķos.

Savrupējo uguni vērš pret tādiem mērķiem, kuri vāji

saredzami un bieži parādās tikai uz acumirkli un kuru

apkarošanai kopēja strēlnieku uguns vai automātisko

ieroču uguns nav piemērota.

Uguns atklāšanai no atklātas pozicijas vai arī ga-

dijumos, kur ļoti jāsteidzas, garas uguns komandas ir

nevietā, šādos gadijumos grupas komandieris komandē:

savrupēji — uguni!

Katrs strēlnieks patstāvīgi atklāj uguni svarīgākā

mērķī.

Tomēr pie pirmās izdevības grupas komandierim arī

šādi atklātas uguns vadība jāsaņem savās rokās, no-

rādot mērķi un nosakot mērķēkli.

Kopējā uguns.

Kopējas uguns atklāšana notiek pēc grupas koman-

diera komandas, kurā viņš nosaka mērķēkli un norāda

mērķi, kā arī mērķējamo punktu, piemēram:

6! pie sašautās ēkas kreisā stūra

ložmetējs; mērķēt viena mērķa pla-

tumā pa kreisi — uguni!

Visi kareivji mērķēkli uzstāda vēl aizsegā. Grupas

komandierim norādot mērķi, katrs kareivis ātri uz
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acumirkli izbāž galvu no aizsegas un ieskatās mērķī.

Pēc komandas uguni! — visi kareivji ieņem uguns po-

ziciju un atklāj uguni.

Lai pārsteigtu ienaidnieku, grupas komandieris var

atklāt pēkšņi stipru uguni ar visu grupu reizē (uguns

brāziens).

Uguns brāzienam komanda tāda pati kā iepriekš mi-

nētā, tikai pirms komandas «uguni!» jākomandē: po-

zicijā! — pēc kam visi ieņem uguns poziciju, iepleco

(ieliek šautenes resgali plecā) un nomērķē.

Uguni atklāj visi vienlaicīgi pēc komandas «uguni»

vai pēc svilpiena.

Uguns pārtraukšana.

Grupa uguni pārtrauc pēc mērķa nozušanas, noteiktā

patronu skaita izšaušanas vai komandas:

N. grupa — stāt!

Kareivju brīdināšanai pirms šās komandas var dot

svilpienu.
Pēc komandas «stāt!» visiem nekavējoties jāpārtrauc

šaušana un mērķēšana. Jāiestājas pilnīgam
klusumam un uzmanībai, lai noklausī-

tos turpmākās pavēles.

Aizliegts komandēt «stāt!», nepievienojot komandai

grupas nosaukumu.

Ja šaušanu nav paredzēts turpināt, tad pēc komandas

stāt! nekavējoties jāseko komandai aizsegā! Pēc šās

komandas katrs strēlnieks noslēdz gaili un ieplok aiz-

segā.

Ja aizsegas pie uguns pozicijas nav, tad pēc uguns

pārtraukšanas parasti seko pavēle pāriešanai uz jaunu

poziciju vai aizsegu.

Uguns disciplina.

Uguns disciplina pastāv visu šaušanas noteikumu rū-

pīgā ievērošanā, uguns komandu un pavēlu pareizā iz-
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pildīšanā, lai tādā kārtā ar uguni visīsākā laikā noda-

rītu ienaidniekam iespējami lielākus zaudējumus.

Uguns disciplina prasa no katra kareivja

sekojošo:
L Rūpīgi izmantot apvidu, lai palielinātu uguns sek-

mes (izvēlēties labu poziciju, labi maskēties, šau-

teni novietot uz atbalsta).

2. Pareizi uzstādīt mērķēkli un rūpīgi izdarīt katru

šāvienu: nešaut nenomērķējis, «neno-

raut» mēlīti — šaut labāk lēnāk,
bet pareizi. Apšaudīt norādītos mērķus. No-

vērot savus trāpījumus un novērst kļūdas.

3. Regulēt uguns ātrumu, piemērojoties mērķa sva-

rīgumam, kaujas apstākļiem un municijas krāju-

miem. Pēc mērķa nozušanas uguni tūliņ pārtraukt.
4. Rūpīgi novērot ienaidnieku un savus kaimiņus.

Uzmanīgi sekot grupas komandiera komandām,

pavēlēm un zīmēm un viņa dotos rīkojumus izpil-

dīt bez kavēšanās, lai grupas komandieris varētu

sekmīgi vadīt savas grupas uguni (uguns atklā-

šana, pārnešana, sadalīšana un pārtraukšana).
5. Taupīt municiju, un kad puse no municijas ir iz-

šauta, ziņot grupas komandierim.

4. Patšautenes grupas apmācība.

Patšautenes grupas sastāvs.

Patšautenes grupas sastāvs:

1 grupas komandieris,

1. numurs — patšautenes šāvējs, \

2.
~

— patš. šāvēja palīgs, ! patšautenes

3.
~

— piegādātājs, ļ strēlnieki

4.
~

— piegādātājs.
'

5.
~

— snaipers,

-6.
~

— strēlnieks,
_
.

šauteņu
7.

~

— strēlnieks. }
, „ , ..

strēlnieki.
■U. , — grupas komandiera

vietnieks
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Vispārīgie aizrādījumi.

Viss 244. 1. p. vispārīgos aizradijumos teiktais par strēlnieku

giupu attiecināms arī uz patšautenes grupu.

Patšautenes grupas komandieris atbildīgs par patšautenes šauša-

nas gatavības stāvokli un rūpīgu apiešanos ar to.

leroči un piederumi starp grupas karavī-

riem sadalīti šādi:

grupas komandieris nes šauteni, krāsainas acenes.

2 patšautenes magazinas (pildītas ar brunsitēju municiju) un patšau-

tenes rezerves stobru (ja tāds paredzēts);

1. numurs nes patšauteni ar patšautenes pārvelkamo un pret-

aviācijas mērkierlci, krāsainas acenes un rezerves piederumu somu,

bet Vikersa-Bertjē patšautenei — ari 2 magazīnas;

2. numurs nes šauteni, 4 patšautenes magazinas un gaisa

balstu, ja patšautene norīkota gaisa aizsardzībā;

3. un 4. numurs nes šauteni, pārējās magazīnas un vaļējās

patronas, ja tādas izsniegtas; bez tam grupās, kas apbruņotas ar

Luisa patšauteni, 3. num. nes pildāmo rokturi;

5. numurs nes šauteni ar mērķējamo tālskati, šautenes pār-

velkamo, krāsainas acenes un snaipera m^skuzvalku;

6., 7. un 8. nu m: apbruņoti ar šaute....

Parasti patšauteni un patšautenes magazinu un piederumu somas

ved patšauteou ratos, bet kad apstākli to prasa, patšauteni un pat-

šautenes magazinas apkalpe nes. šādā gadijumā patšautenes grupas

1 —5. numuri noliek patšautenes ratos sakārtoto mantu somu; ja

sakārtotā pārtikas soma ņemama līdz, par to dod īpašu rīkojumu.

I. Patšautenes grupas apmācība slēgtā ierindā.

Patšautenes grupas slēgtās ierindas veidi ir tādi paši
kā strēlnieku grupai (skat. 245. 1. p.). Arī komandas

lieto tās pašas un izpilda tāpat, ņemot vērā arī savru-

pējo apmācību ar patšauteni.

Divrindu līnijā patšautenes strēlnieki veido

1. un 2. kārtu, šauteņu strēlnieki — 3. un 4. kārtu.

Nostādīšanu divrindu līnijā sk. 25. zīm.

Nostādīšanu kolonnā pa divi un kolonnā pa vienam

skat. 245. un 246. L p., 26. un 27. zīm.
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25. zīm.

Patšautenes grupa divrindu līnijā.

26. zīm.

Patšautenes grupa kolonnā pa divi: a) uz vietas, b) ejot.

27. zīm.

Ptš. gr. kolonnā pa vienam: a) uz vietas, b) ejot.
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Pēc komandas: šautenes — sasliet! — šāvējs no-

liek patšauteni zemē guļus, pa labi blakus patšautenes

strēlnieku šauteņu statam; ja pārvelkamais noņemts,

patšauteni noliek uz balsta kājām; pārējie grupas ka-

ravīri izpilda 248. 1. p. norādīto.

Ja patšautenes apkalpe nes magazīnu un piederumu

somas rokās, tad pēc komandas: šautenes — sa-

sliet! — kad abas rindas spērušas soli atpakaļ, apkalpe
noliek somas zemē.

Pēc komandas: pie šautenēm! — grupas kareivji ie-

ņem savas vietas un pēc komandas: šautenes —

ņemt! — izpilda 249. L p. norādīto, pie kam saņemt pat-

šauteni, šautenes un somas.

Mantu somu nolikšanu un uzlikšanu izdara, kā norā-

dīts 249. un 250. 1. p.

II. Patšautenes grupas apmācība vaļējā ierindā.

VaUlās lerindas veidi.

Visi 254. un 255. 1. p. teiktais par vaļējās ierindas veidiem un

pāreju vaļējā ierindā attiecināms ari uz patšautenes grupu.

Strēlnieku virknes izveidošana.

Patšautenes grupa izveido strēlnieku virkni, kā no-

rādīts 257. L p. 28. zīmējumā.

Strēlnieku ķēdes izveidošana.

Patšautenes grupa izklaidējas strēlnieku ķēdē, kā no-

rādīts 29. zīmējumā, pie kam jāņem vērā, ka 2. numurs

iziet pa kreisi no 1. numura, bet 3. un 4. numurs ko-

mandā norādītās atstates seko dziļumā aiz 1. numura.

Pāreja no vienas vaļējās ierindas veida otrā.

Pāreju izdara līdzīgi strēlnieku grupai (skat. 262.1.p.).
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29. zīm.

Patšautenes grupas strēlnieku ķēde.

28. zīm.
Patšautenes grupas strēlnieku virkne.
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Slēgtās ierindas atjaunošana.

Atjaunošanu izdara līdzīgi strēlnieku grupai (skat.
262. 1. p.).

Kustības un pozicijas ieņemšana.

Kustības patšautenes grupa izdara tāpat un pēc

tām pašām komandām, kā strēlnieku grupa (skat. 216.

L p.), ņemot vērā turpmākos sevišķos norādījumus.

Kustības izdarāmas ar nepielādētu patšauteni; ja ie-

spējama pēkšņa sadursme ar ienaidnieku, patšautenei

uzlikt magazīnu, neatvelkot uzvelkamo pogu (puspielā-
dēts stāvoklis).

Pozicijā jāizrauga un jāieņem tā, lai no tās varētu

atklāt pēkšņu un pēc iespējas flankējošu uguni.

Pēkšņa un flankējoša uguns palielina patšautenes gru-

pas uguns iespaidu.

Liela vērība jāpiegriež, lai patšautene būtu paslēpta

no ienaidnieka redzes un dotu tam mazu mērķi; pie pat-

šautenes ļaudis nedrīkst drūzmēties.

Kad jāpāriet uz jaunu poziciju, vispirms jākomandē:

jaunā pozicijā! Pēc šās komandas šāvējs sagatavo pat-

šauteni pārvietošanai, nolaiž mērķēkli, izlādē vai no-

slēdz, pieliec kājas, bet šāvēja palīgs un piegādātāji
ieliek magazīnas somās. Kad patšautene sagatavota

pārvietošanai, šāvējs skaļi paziņo: gatavs!

Ja paredzama šaušana ejot, tad pirms komandas:

jaunā pozicijā! grupas komandieris pavēl atstāt maga-

zīnu nenoņemtu.

Pozicijā jāatstāj tā, lai to ienaidnieks nepamanītu.

Pārvietošanās laikā šāvējs nes patšauteni kā ērtāk,

bet pēc iespējas tā, lai ienaidnieks to nevarētu pazīt.

Piederumus nedrīkst pamest pozicijā; par to vispirms

atbild 3. numurs.

Ja bieži jāmaina pozicijā, ieteicams izsūtīt vienu pat-

šautenes strēlnieku uz priekšu; tas izlūko jauno patšau-
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tenes poziciju un ienaidnieku un panēm patšauteni uz

laiku no 1. numura, kad tā pārvietojusies jaunajā pozi-

cijā, un ja vajadzīgs, atklāj uguni.

Patšautenes grupas uguns.

Patšautenes grupas komandieris vada savas grupas

uguni.

Patšautenes grupas karavīri, darbojoties grupas sastā-

vā, uguni atklāj pēc grupas komandiera pavēles (ko-

mandas, signāla v. t. t.). Bez pavēles šauteņu strēlnieki

(arī piegādātāji, ja tie darbojas kā šauteņu strēlnieki)

uguni atklāj, kā norādīts 266. 1. p., bet pārējie patšau-

tenes grupas kareivji —
tikai gadijumos, kad tuvā at-

tālumā (līdz 100 m|) pēkšņi parādās tādi mērķi, kas tieši

apdraud pašu kareivi vai visu grupu.

Patšautenes grupa nav piemērota ilgstošai uguns kau-

jai. Jācenšas pēc pārsteidzošas, stipras un brāzienvei-

dīgas uguns. Pēc mērķu pazušanas vai uzdevuma izpil-

dīšanas grupai jāieplok aizsegā.

Lai taupītu municiju, bieži pirms komandas «uguni»

grupas komandieris noteiks izšaujamo patronu skaitu.

Patšautenes grupai vienmēr jācenšas pēc tādas pozi-

cijas, kur sagatavošanos uguns atklāšanai var izdarīt

aizsegā.

Uzbrukuma kaujā grupas komandieris šaušanai pa-

rasti izmantos tikai patšauteni un snaiperu, bet pārējos

šauteņu strēlniekus — tikai sevišķos gadijumos, galvenā

kārtā īsi pirms trieciena. Turpretim aizstāvēšanās

kaujā šaušanā jāpiedalās ne tikai patšautenei un visiem

šauteņu strēlniekiem, bet arī piegādātājiem (3. un 4.

num.), ja tie nav aizņemti ar saviem īpašiem pienāku-

miem.

Lai nerādītu ienaidniekam lielu mērķi un nepalielinātu

grupas zaudējumus, dažreiz grupas komandieris šauša-

nai norīkos tikai snaiperu, bet pārējos kareivjus atstās

aizsegā.
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To pašu grupas komandieris var darīt, ja tas līdz-

tekus šaušanai ar patšauteni grib apšaudīt vēl kādu bla.

kus mērķi.
Pats grupas komandieris šaušanā piedalās tikai tad,

ja tas netraucē viņam komandiera pienākumu izpildī-
šanu.

Grupas komandieris atvieglo šāvēja darbību, novērojot

uguns rezultātus un dodot vajadzīgos aizrādījumus.

Labs patšautenes šāvējs var šaut arī patstāvīgi.

Grupas komandiera pienākums rūpēties par uguns

disciplinas ieturēšanu, taupīgu patronu izlietošanu, to

papildināšanu un par sakariem ar vada komandieri.

Dažreiz, pēkšņi sastopoties ar ienaidnieku, vai trier

ciena laikā var nākties šaut ar patšauteni arī ejot.

Vāji saskatāmus un grūti norādāmus mērķus grupas

komandieris var apšaudīt pats, pārņemot uz laiku pat-

šauteni no šāvēja, kurš šādā gadijumā uzņemas uguns

rezultātu novērošanu.

Uguns atklāšana no pozicijas ar aizsegu.

Uguns atklāšanai no pozicijas ar aizsegu grupas ko-

mandieris pavēl patšautenes šāvējam un, ja vajadzīgs,
ari šauteņu strēlniekiem sagatavoties šaušanai.

Šāvējs pielādē un noslēdz patšauteni. Patšautene vien-

mēr jāpielādē ar 2. numura magazīnām, kurš tās savu-

kārt saņem no pārējiem patšautenes strēlniekiem. Gru-

pas komandiera magazīnas, kurām jābūt pildītām ar

bruņsitēju munīciju, drīkst izšaut tikai viskritiskākā

brīdī, jo tā ir grupas beidzamā municijas rezerve.

Kad patšautene sagatavota šaušanai, šāvējs ziņo:

gatavs! pēc kam grupas komandieris dod vajadzīgo

komandu, piemēram:

patšautenei 6! tieši pretim nokaltis

krūms, viena pirksta platumā pa labi

no krūma ienaidnieka ložmetējs — uguni!
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Šāvējs mērķēkli uzstāda, atrodoties vēl aizsegā. Gru-

pas komandierim norādot mērķi, šāvējs uz acumirkli

izbāž galvu no aizsegas, ieskatās mērķī un apstiprina

pareizā mērķa saskatīšanu, nosaucot kādu pazīmi mērķa

tuvumā, piemēram: «pie ložmetēja 3 ienaidnieka ka-

reivji» vai «pirksta platumā pa labi no ložmetēja gaiš-

zalš paugurs». Pēc komandas uguni! — šāvējs izbāž

patšauteni uguns pozicijā un atklāj uguni.

2. numurs palīdz mainīt patšautenes magazīnas.

3. numurs novietojas aizsegā patšautenes tuvumā,

lai katrā laikā pēc 2. numura zīmes vai sauciena va-

rētu piegādāt tam municiju.
4. numurs izvēlas sev vietu aizsegā tā, lai varētu

uzturēt redzes sakarus ar grupas un vada komandieri.

Pēc 3. numura zīmes vai sauciena viņš padod tam mu-

niciju.

Ja grupas komandieris pavēlējis arī šauteņu strēlnie-

kiem sagatavoties šaušanai, tad pirms kopējās komandas

«uguni!» jādod arī tiem uzdevums, piemēram:

šauteņu strēlniekiem 4! savrupēji pa

ienaidnieka strēlniekiem, kas tieši pre-

tim pie atsevišķās egles!

Ja grib atklāt ar visu grupu kopēju uguni, tad ko-

mandē:

visai grupai 6! tieši pretim nokaltis

krūms, viena pirksta platumā pa labi

no krūma ienaidnieka ložmetējs, mēr-

ķēt viena mērķa platumā pa labi —

uguni!

Lai ienaidnieku pārsteigtu, grupas komandieris var

atklāt pēkšņi stipru uguni ar visu grupu reizē (uguns

brāziens).

Uguns brāzienam komanda tāda pati, kā iepriekš mi-

nētā, tikai pirms komandas «uguni!» jākomandē pozi-

cijā!, pēc kam visi ieņem uguns poziciju, iepleco un

nomērķē.
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Uguni atklāj visi vienlaicīgi pēc komandas «uguni!»

vai pēc svilpiena.

Uguns atklāšana no atklātas pozicijas.

Uguns atklāšanai no atklātas pozicijas vai arī gadi-

jumos, kad ļoti jāsteidzas, garas uguns komandas ir ne-

vietā, šādos gadijumos grupas komandieris komandē:

pozicijā — uguni!

Šāvējs tūliņ novietojas uguns pozicijā un patstāvīgi

atklāj uguni svarīgākā mērķī. Pārējie grupas kareivji

rīkojas patstāvīgi, piemērojoties stāvoklim. Tomēr pie

pirmās izdevības grupas komandierim arī šādi atklātas

uguns vadība jāsaņem savās rokās, norādot mērķi un

nosakot mērķēkli.

Uguns pārtraukšana.

Grupa uguni pārtrauc pēc mērķa nozušanas, noteiktā

patronu skaita izšaušanas vai komandas:

N. grupa — stāt!

Kareivju brīdināšanai pirms šās komandas var dot

svilpienu.

Pēc komandas «stāt!» visiem nekavējoties jāpārtrauc

šaušana un mērķēšana. Jāiestājas pilnīgam
klusumam un uzmanībai, lai noklausī-

tos turpmākās pavēles.

Aizliegts komandēt «stāt», nepievienojot komandai

grupas nosaukumu.

Ja šaušanu nav paredzēts turpināt, tad pēc komandas

stāt! nekavējoties jāseko komandai aizsegā!, pirms ku-

ras izpildīšanas katram kareivim jānoslēdz ierocis.

Ja aizsegas pie uguns pozicijas nav, tad pēc uguns

pārtraukšanas parasti seko pavēle pāriešanai uz jaunu

poziciju vai aizsegu.

Uguns disciplina.

Par uguns disciplinu skat. 268. 1. p.
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5. Strēlnieku vada apmācība.

Strēlnieku vada sastāvs.

Vadu komandē vada komandieris.

Vads parasti sastāv no:

— 1 vada komandiera grupas (vada seržants, novērotājs, ziņnesis),

— 3 patšautepu grupām un

—
2 strēlnieku grupām.

Strēlnieku vada slēgtās ierindas veidi.

Vada slēgtās ierindas veidi ir:

1) četrrindu līnija,

2) gājiena kolonna,

3) kolonna pa divi un

4) kolonna pa vienam.

Četrrindu līnija ir parastais vada savākšanas veids

<skat. 30. zīm.).

30. zīm.

Vada četrrindu līnija.

Piezīme: Telpās un citur, kur apstākli nepieļauj nostāšanos

četrrindu līnijā, vadu var ari nostādīt divrindu līnijā (grupas

viena otrai blakus divrindu līnijā, parasti numuru kārtībā).

Ja vada komandiera grupa ierindā neatrodas, un ja vadā nepur-

skalts grupu, kreisā spārna grupas otrā pusgrupa nostājas aiz savas

grupas pirmās pusgrupas. Vada seržants šādā gadijumā nostājas vada

kreisā flankā pirmā rindā.

Gājiena kolonna noder gājienam (skat. 31. zim.).

Kolonna pa divi ari noder gājienam — apstākļos, kas

prasa pārvietošanos šaurākā ierindā (skat. 32. zīm.).

Kolonna pa vienam noder tam pašam nolūkam kā ko-

lonna pa divi
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31. zīm.

Vada gājiena

kolonna ejot.

32. zīm.

Vada kolonna pa

divi uz vietas
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Strēlnieku vada apmācība vaļēja ierindā.

Kur vispārīgais stāvoklis, apvidus un ienaidnieka

iedarbība vairs neatļauj lietot slēgtu ierindu, vads iz-

vēršas vaļējā ierindā.

Izvērst vadu nozīmē sadalīt to apvidū platumā un

dziļumā, izvirzot grupas lielākās vai mazākās (vada
uzdevumam un apstākļiem piemērotās) atstarpēs un

atstatēs.

Vadu parasti izvērš ar pavēli.

Steidzīgos un citos gadijumos, kad apstākļi pavēles

došanai nelabvēlīgi, vadu var izvērst arī ar komandām,

zīmēm vai signāliem.

Vada komandiera pavēles, komandas un zīmes vaļējā
ierindā parasti attiecas tikai uz grupu komandieriem.

Ja vada komandieris grib komandēt vadu tieši, viņam

tas jānosaka ar īpašu pavēli.

Ja vada komandiera pavēle vai komanda attiecas ti-

kai uz vienu vai dažām grupām, vada komandieris no-

sauc attiecīgās grupas, pēc kam dod vajadzīgo pavēk'

vai komandu. Ja to pašu grib panākt ar zīmēm vai sig-

nāliem, iepriekš jānosaka katrai grupai sava izsaukšanas

zīme vai signāls.

Grupu komandieri vada savas grupas ar zīmēm, vai

arī ar pavēlēm vai komandām, kuras dodamas tā, lai

tās dzirdētu tikai attiecīgā grupa.

Grupu komandieriem, vadam izvēršoties, parasti jā-

nosaka pašiem savām grupām piemērotākais ierindas

veids, atkarībā no uzdevuma, apvidus, ienaidnieka uguns

un grupas atrašanās vietas vada vaļējā ierindā.

Izklaidējot grupu, tās komandierim jāraugās, lai pā-

rējām grupām un kājnieku smagajiem ieročiem netrau-

cētu šaušanu caur atstarpēm.

Vada komandiera grupa, vadam izvēršoties, iziet pie

vada komandiera.
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Šauteņu granātnieki un snaiperi, ja vada komandieris

tos grib sakopot, iziet vada komandiera norādītā vietā

pēc īpašas pavēles.

Ziņnesis un novērotājs parasti iet atvieglotā kaujtēr-

pā, novietojot mantu somu patšauteņu vai municijas ra-

tos, ja tādi atrodas pie vada

Vada seržants, ja vada komandieris nav devis viņam

īpašu uzdevumu, iet ar vada pēdējām grupām un uz-

rauga to virzīšanos.

Sevišķu uzdevumu veikšanai vada komandieris var

sastādīt kaujas grupas, parasti 1 patšautenes un 1

strēlnieku grupas sastāvā.

Par kaujas grupas komandieri ieceļ vada seržantu

vai spējīgāko grupas komandieri.

Izšķir sekojošus vada vaļējās ierindas pamatveidus:

— vads grupu līnijā,

— vads divās līnijās,
— vads trīs līnijās,

— vads — grupa aiz grupas.

Pielaižami arī citādi vada vaļējās ierindas veidi, ja

to prasa uzdevums, apvidus vad ienaidnieka uguns.

Vada grupu līniju lieto reti. Tā noder

ātrai šķēršļu, atklātu skaustu un noteiktu apvidus līniju

pārvarēšanai vai platu, bet dziļumā ierobežotu aizsegu

izmantošanai. Steidzīgos gadijumos izvēršanai šai ie-

rindā vada komandieris norāda virzienu, piemēram: «Uz

sagrauto ēku» un komandē: vads, grupu lī-

nijā pa kreisi (pa labi) — izvērsties! (vai

skriešus — izvērsties!). Pēc šās komandas vads

izvēršas, kā norādīts 33. zīm.

Vads divās vai trīs līnijās ir parastā-

kie vada vaļējās ierindas veidi. Tie vislabāk sekmē

apvidus izmantošanu, izsargāšanos no zaudējumiem un

visu vada uguns ieroču izmantošanu. Šie ierindas veidi

sevišķi piemēroti tuvošanās laikā un uzbrukumā.
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33.

zīm.Vads grupu līnijā pa kreisi.

Izvēršot vadu divās vai trīs līnijās, vada komandie-

ris, atkarībā no uzdevuma un apstākļiem, nosaka, kurām

grupām atrasties katrā līnijā, kā arī grupu vietu katrā

līnijā.

Ja apstākļi prasa sevišķi ātru izvēršanos vaļējā ie-

rindā, vada komandieris norāda virzienu, piem.: «Uz

baznīcas torni» un komandē: vadam — iz-

vērsties! (vai skriešus — izvērsties!). Vads izvēršas,
kā norādīts 34. zīm.

Vada vaļējā ierinda grupa aiz grupas no-

der šauras aizsegas vai pieejas izmantošanai un darbībai

segtā apvidū, piem., mežā.

Steidzīgos gadijumos izvēršanai šai ierindā vada ko-

mandieris norāda virzienu, piemēram: «Uz atse-

višķo priedi» un komandē: vads, grupa aiz

grupas —
izvērsties! (vai skriešus

— izvērsties!).
Pēc šās komandas vads izvēršas, kā norādīts 35. zīm.

Noteiktās atstarpes un atstates grupām jāievēro tikai

kā pieturas punkti.

Ja izvēršoties atstarpes un atstates starp grupām ar

pavēli vai komandu nav noteiktas, grupas iziet 50 soļu

atstarpēs un atstatēs.

Ja vedošo grupu nenorāda, vedošā ir priekšējā; ja

priekšā vairāk grupu, vedošā ir priekšējā labā spārna

grupa.
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34.

zīm.Vads pēc komandas:

vadam— Izvērsties!

35. zīm.

Vads —

grupa aiz

grupas.

Ja vads atrodas rotas kaujas (t. i. priekšējā) ešelonā

un tā izvēršanās notiek pēc komandas, zīmes vai signā-

la, vada pirmās līnijas grupu komandieri, vadam izvēr-

šoties, izsūta savu grupu kustības virzienā patruļniekus,

ja vada komandieris tādus nav norīkojis.
Vada savākšana slēgtā ierindā notiek pēc

pavēlēm vai komandām, kādas minētas 262. 1. p.
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Savācoties slēgtā ierindā, vispirms savācas katra

grupa un pēc tam dodas pa tuvāko ceļu pie vada ko-

mandiera, vai arī norādītā vietā vai virzienā. Ja kaujā

grupas sajaukušās, tās savācas tādā sastāvā, kādā ir

bijušas kaujā.

Kustība un pozicijas ieņemšana.

Vads vaļējā ierindā visas kustības, apstāšanās, kā arī

atstarpju un atstatu maiņas izdara pēc vada

komandiera pavēlēm, komandām, zīmēm vai signāliem.

Vads dažādos vaļējās ierindas vei-

dos kustības var izdarīt nepārtraukti

ar visu vadu reizē vai pārvietojoties

lēcieniem.

Kustībā virziens jāietur pēc vadošās grupas, kurai

virzienu var norādīt pēc vietējiem priekšmetiem vai pēc

busoles (azimuta!).
Kustības laikā vada komandieris pēc vajadzības var

mainīt atstarpes, atstates un vaļējās ierindas veidus.

Kamēr vads virzas bez uguns, vada komandieris at-

rodas tur, kur viņš to atzīst par vajadzīgu.
Ja paredzama uguns atklāšana, vada komandieris

ieņem komandēšanai izdevīgu vietu, lai varētu pārredzēt

apvidu, kurā vadam jādarbojas, kā arī uzturēt redzes

sakarus ar sava vada grupām un pēc iespējas ar rotas

komandieri un kaimiņiem.

Uguns poziciju vada grupas ieņem pēc vada koman-

diera pavēles vai patstāvīgi.
Pavēli pozicijas ieņemšanai vada komandieris dod,

piemērojoties 264. un 274. 1. p. minētiem noteikumiem.

Pozicijas ieņemšana var notikt arī pēc vada komandiera

zīmēm un signāliem.

Poziciju patstāvīgi ieņem parasti pirmās līnijas gru-

pas, kad uz priekšu virzīšanās atvieglošanai nepiecie-

šama uguns atklāšana.
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Lēcieniem vads var pārvietoties — atkarībā no

apvidus, savējo uguns pabalsta un ienaidnieka uguns —

pa grupām, ar vairākām grupām vai ar visu vadu reizē.

Kustībai uz priekšu lēcieniem vada komandieris no-

rāda, kurp vadam pārvietoties un nosaka pārvietošanās

kārtību un sākumu.

Piemērs vada pārvietošanai lēcieniem:

vads jaunā pozicijā, uz smilšainiem

pauguriem 200 m priekšā, pārskrējie-

niem pa grupām, otrai grupai sākt!

Turpmāko grupu pārskriešanas kārtību vada koman-

dieris nosaka, nosaucot attiecīgo grupu tad, kad tai pēc

apstākļiem pienācis laiks uzsākt pārskrējienu, vai arī

noteicot grupu pārskriešanas pakāpenību, piem.: nu-

muru kārtībā vai — no kreisā spārna

v. t t.

Kaujas troksnī vada komandieris ar pavēli pārvieto
tikai dažas grupas, bet pārējām grupām liek tām sekot

ar zīmēm, vai arī lieto tikai zīmes; ja vajadzīgs —

sūta ziņnesi.

Ja uz priekšu jāvirza viss vads reizē, vada komandie-

ris norāda, kurp vadam pārvietoties, piem.: «vads jaunā

aizsegā, krūmājā 100 m mums priekšā» un komandē:

vads, uz priekšu un pēc neliela brīža (lai dotu

iespēju strēlniekiem sagatavoties kustībai) — skrie-

šus — marš! vai ari dod attiecīgu norunātu zīmi.

Pēc nonākšanas jaunā pozicijā grupas turpina uguni,
lai pabalstītu pārējo grupu pārvietošanos.

Strēlnieku vada uguns.

Uguns vadība atrodas galvenā kārtā grupu koman-

dieru rokās. Vada komandierim sava vada uguni iespē-

jams vadīt tikai pa daļai. Viņš galvenā kārtā ietekmē

patšauteņu uguns darbību, bet strēlnieku uguns ietek-

mēšanā kaujas apstākļos tas sastop lielas grūtības, kas

pieaug līdz ar attāluma samazināšanos līdz ienaidniekam.



VIII.

Kaujas apmācība un lauka dienests.

Uz ežiņas galvu liku.

Sargā]' savu tēvu zemi;

Labāk manu galvu ņēma.

Nekā manu tēvu zemi.

I. Kaujas apmācība.

A. Vispārīgi jēdzieni par kauju.

1. Uzbrukuma kaula.

Vispārīgi aizrādījumi.

Tikai uzbrukums dod iespēju uzspiest ienaidniekam savu gribu un

to uzvarēt. Uzbrukumu organizē ciešā atkarībā no tā, cik stipri

ienaidnieka pozīcija ieņemta un noorganizēta.

Visos gadijumos uzbrucēja nolūks — piekļūt lenaidnieka galve-

niem spēkiem un tos iznīcināt.

Uzbrukuma kaujā uzvaru var gūt ari skaitliski vājākais, ja

tas zināmā laikā un vietā pratis radīt pārspēku un izmantot vietējos

panākumus.

Atkarībā no attāluma līdz ienaidniekam un viņa uguns iedarbības,

mainas uzbrūkošo vienību iekārta un darbība.

No šā viedokļa uzbrukuma kauju iedala posmos:

— tuvošanās, kas sākas, kad karaspēks, nonākot ienaidnieka

vieglās artilērijas sniedzamlbas robežās, pārveido savu iekārtu un

virzas uz priekšu, sadalīts apvidū;

—
ienaidnieka apsardzības atspiešana, kurā pa-

kāpeniski pāriet tuvošanās, mūsu apsardzibas vienībām nonākot

saskāros ar ienaidnieka priekšējām vienībām un uzsākot ar tām

kauju: tā beidzas, kad apsardzības vienības sastop organizētu preto-

šanos un tālāk uz priekšu netiek;

— izejstāvokla ieņemšana uzbrukumam;

— uzbrukums — kājnieku virzīšanās no Izejstāvokla līdz

trieciena attālumam;

— trieciens — pēdējais lēciens, ko kājnieki izdara bez

apstāšanās, lai nokļūtu ienaidnieka pozicijā (no 200—40 m);
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— darbiba ienaidnieka pozicijā pec iebru-

kuma un caurlaušanās;

— vajāšana.

Kaujā šie posmi, tomēr, bieži var saplūst viens otrā, bez

skaidrāk izpausta norobežojuma starp tiem, bet daži no tiem var

pilnīgi atkrist, piem., izejstāvokla ieņemšana sastapšanās kaujā un

mazāko vienību uzbrukumā.

Kaujā visām ieroču šķirām savstarpēji jāizpalidzas, pie kam kāj-

niekiem, uz kuriem gulstas kaujas smagums, tiesība sagaidīt no citām

ieroču šķirām visāda veida pabalstu.

Tomēr gadijumos, kad citas ieroču šķiras kājniekus pabalstīt

nevar, — tiem vieniem pašiem ar saviem līdzekļiem jāprot sev

izlauzt ceļu.

Tuvošanās posmā kājnieki ar saviem ieročiem ienaidnieku vēl ne-

var sniegt, tādēļ viņi ari uguni neatklāj. Viņu galvenais uzdevums ir,

veikli izmantojot apvidu, taupot spēkus un izvairoties no liekiem

zaudējumiem, pievirzīties ienaidniekam. Tuvošanās notiek, norādot

vienībām ceļus vai tuvošanās virzienus un nozīmējot vedošās vienības,

kurām pārējās vienības pieskaņo savas kustības. lenaidnieku varēs

apšaudīt tikai mūsu artilērija, kura pakāpeniski ieņems pozicijas un

sargās ar uguni mūsu spēku tuvošanos. Tuvošanās laikā

sevišķi jārūpējas par maskēšanos no gaisa

novērošanas un par ienaidnieka lidotāju ap-

karošanu.

Lai varētu uzsākt uzbrukumu ienaidnieka galvenal aizstāvēšanās

pozicijai, vispirms ir jāatspiež ienaidnieka apsardzība, t. i. priek-

šējās nelielās vienības, kā, piemēram, izlūki un priekšgrupas.

Bieži pirms uzbrukuma vienības uz kādu laiku apstāsies, lai

sakārtotos un novietotu savus smagos ieročus pozīcijās uzbrukuma

pabalstīšanai (noorganizētu uguns bazi), lai dotu vajadzīgās pavēles

un nokārtotu ieroču kopdarbību. Tā ir izejas stāvokļa

ieņemšana uzbrukumam. Tomēr gadījumos, kad grib darbo-

ties pārsteidzoši un ātri, kā tas bieži būs sastapšanās kaujā, var

ari izejas stāvokli neieņemt, bet pāriet tieši no tuvošanās uzbrukumā.

Uzbrukumā kājnieku uzdevums ir iespējami ātrāk

sasniegt trieciena attālumu, virzot uz priekšu

strēlnieku un patšauteņu grupas, Jau laikus

pozīcijā novietoto un kaujas lauku pārval-

došo kājnieku smago ieroču (uguns bāzes) v n

artilērijas aizsardzībā.

Lai uzbrukums izdotos un karaspēks neciestu

lielus zaudējumus, tam:
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1. jāvirzās uz priekšu sadalītam dziļumā un platumā mazās un

vismazākās vienībās, pat pa vienam cilvēkam (vaļējā ierindā);

2. jāizmanto savām kustībām apvidus, bet apstājoties • — ari

ierakšanās rīki, lai ar to:

— palielinātu savu ieroču iedarbību (ierīkotu atbalstu ierocim),
— nebūtu ienaidniekam redzams,

— neciestu no ienaidnieka uguns kā uz vietas, tā kustībā;

3. jāpieskaņo savas kustības kājnieku vieglo un smago ieroču,

kā ari artilērijas ugunij (kopdarbība);

4. jācenšas ienaidnieku pārsteigt.

Tā izmantojot apvidu, pozicijā novietoto kājnieku smago ieroču

(uguns bāzes) un artilērijas pabalstu, strēlnieku un patšautenu gru-

pām strauji jādodas uz priekšu, lai ātrāk nonāktu līdz ienaidniekam

un neatrastos ilgi zem viua uguns. Grupām pašām uguns jāatklāj pēc

iespējas vēlu, lai netērētu municiju lielos attālumos un nekavētu

laiku. Bez tam ielaisties ilgā uguns kaujā uzbrucējam nav izdevīgi,

jo te parasti uzvarēs tas, kas aizstāvas (tas ir ieracies, nocietinājies,

labi nomaskējies, labi novietojis ieročus un sagatavojis apšaudes

lauku).

Vispirms uguni atklāj patšautenes un labākie strēlnieki (snaiperi)

un pēdīgi — arī strēlnieku grupas. Grupu kopdarbība pastāv iekš

tam, ka sākumā patšautenu, bet vēlāk ari strēlnieku grupas pašas

savstarpēji palīdzas viena otrai tikt uz priekšu. Pie tam patšau-

tenēm Jānes galvenais ugunskaujas smagums. Tomēr ari strēlnie-

kiem no savas puses vioas Jāsedz, ja tās maina poziciju, ja tām

rodas kavēkli, vai ja tās stipri apšauda ienaidnieks.

Kājnieki nedrīkst mazināt savu uzbrukuma

sparu ar bailīgu gaidīšanu uz citu ieroču pa-

balstu; ja tāds kādu iemeslu dēl izpaliek (sakaru pārtraukšana,

slikta saredzamība v. tml.), viņiem jāturpina uzbrukums, patšautenu

un strēlnieku grupām savstarpēji pabalstoties un izveicīgi izman-

tojot pārsteigumu un apvidu. Tā grupas, savstarpēji pabalstoties,

virzas no vienas uguns pozicijas uz otru, līdz nonāk tik tālu, ka

tās vairs tālāk uz priekšu nevar iet mūsu artilērijas un kājn. sm.

ieroču uguns dēl, kuri apšauda ienaidnieka novietojumu. Atkarībā

no apvidus un mūsu artilērijas uguns, varēs pievirzīties 40—200

metros no ienaidnieka. Tas ir trieciena attālums.

Trieciens. Priekšējās kājnieku vienības, nonākušas lidz trieciena

attālumam, parasti uz īsu laiku apstāsies un sagatavosies triecienam:

uzliks durkļus un, trieciena pabalstīšanai ar savu ieroču uguni, no-

vietos pozicijā pašautenes un šauteņu granātu šāvējus; dažreiz ari

ložmetēji, kuri no līdzšinējās pozicijas nevarēs turpināt uzbrucēju

srēlnieku pabalstīšanu, neapdraudot savējos, izvirzīsies jaunā pozi-

cijā trieciena pabalstīšanai. Sekojošās kājnieku vienības pienāks
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tuvāk, t. i. uzbrucēji savilksies vairāk kopā

dūrē, lai varētu izdarīt triecienu.

Noteiktā laikā, vai ari pēc priekšējo vienibu komandieru signāla

vai pieprasijuma, artilērijas un uguns bāzes ieroču uguns

t'ks pārnesta uz priekšu, un tai pašā momentā

visiem jāpāriet triecienā. Tā kā, pārnesot uguni uz

priekšu, ienaidnieks paliks neapšaudīts, tad tas varēs atdzīvoties

un, ieņēmis savas vietas pozicijā, apšaudīt triecienā ejošos kāj-

niekus. Lai ienaidnieks to nevarētu, jārīkojas šādi:

1. Visiem trieciena pabalstīšanai pozicijā novietotiem ložmetē-

jiem, patšautenēm un šauteņu granātu šāvējiem jāatklāj vis-

stiprākā uguns un lidz pēdējam jāpabalsta triecienā ejošie

kājnieki.

2. Triecienā ejošiem kājniekiem attālums līdz ienaidniekam jā-

pārvar pēc iespējas vienā paņēmienā un ātri, lai ar mūsu ar-

tilērijas un kājnieku smago ieroču uguni nomāktam ienaid-

niekam, pēc šīs uguns pārnešanas, nedotu laiku atdzīvoties

un laist darbā savus ieročus. lenaidnieks kājniekiem jāsatriec

tuvcīņā (ar durkli, rokas granātām n. c), kamēr tas vēl nav

atjēdzies.

3. Ja kājniekus pabalsta kaujas rati, tad tie, nākot no aizmu-

gures, tai momentā, kad artilērijas uguns tiek pārnesta uz

priekšu, izbrauc cauri kājnieku priekšējām vienībām un ātri

dodas uz ienaidnieku. Nonākuši pie ienaidnieka, kaujas rati

atvieto pārnesto artilērijas un kājnieku smago ieroču uguni,

t. i. braukādami pa ienaidnieka novietojumu, tie neļauj ie-

naidniekam atdzīvoties un apšaudīt triecienā ejošos kājnie-

kus. Tie nomāc un iznicina ienaidnieku ar uguni un kāpur-

ķēdēm, kamēr pienāk kājnieki un ieņem ienaidnieka poziciju.

Darbība ienaidnieka pozicijā pēc iebrukuma un caurlaušanās. Ar

pirmo iebrukumu ienaidnieka pozicijā vēl nav gūta uzvara.

Pēc izdevīga iebrukuma parasti jāturpina uzbrukums, lai izlauztos

cauri visai ienaidnieka aizstāvēšanās joslai (pozicijas dziļumam,

ienaidnieka novietojumam).
Šī caurlaušanās patiesībā ir kaujas grūtākais posms. Še pienā-

kas atrast, nomākt un satriekt daudzās ienaidnieka pretošanās ligz-

das. Neatlaidīgi jāmin ienaidniekam uz papēžiem un nav jāļauj

tam atvilkt elpu.

Šajā kaujas posmā jāievēro visciešākā kopdarbība ar ieročiem,

kas pabalsta kājniekus.

Caurlaušanās ienaidnieka novietojumam no-

tiek apmēram šādi:

1. lenaidnieka dziļa novietojuma gadijumā parasti salauž tā at-

sevišķu atbalsta punktu pretošanos pēc kārtas.
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2. Trieciens še pārvēršas veselā rindā atsevišķu triecienu, pie

kam ložmetējiem, kājnieku dižgabaliem un artilērijai iespējami

ciešāki jādarbojas līdzi.

3. Kaujas grupas, savstarpēji pabalstoties, virzas uz priekšu.

Bieži, ņemot vērā zaudējumus, vajadzēs sastādīt jaunas kaujas

grupas no tieši blakus esošām patšauteņu un strēlnieku gru-

pām. Šajās kaujas grupās jāietilpina ari atsevišķi uz priekšu

steidzošies ložmetēji.

Vairāk uz priekšu izvirzijušās grupas pabalsta ar flankuguni

savus kaimiņus.

4. Pašu flanki un aizmugure jāsedz no muguras nākošām gru-

pām, kurām arī jāsteidzas uz priekšu, lai vienmēr varētu

palīdzēt priekšējām grupām.

5. Pastāvīgi jārēķinās ar prettriecieniem šajā kaujas posmā. To

atsišanai atkal ir nepieciešama patšauteņu un strēlnieku grupu

savstarpīga kopdarbība, kā arī savlaicīga artilērijas un kāj-

nieku smago ieroču uguns un ātra rezervju pievešana.

6. Dažreiz ieņemtās ienaidn. pozicijās atrodamas visādas mantas

(maize, konservi, alkohols v. t. t.). Rodas karavīri, kuri caur-

laušanās laikā sāk šis mantas meklēt un piesavināties; tas ne-

kādi nav pielaižams. Šajā laikā apstāties un nodarboties ar tā-

dām lietām nedrīkst, jo tad var visu atkal pazaudēt.

7. Ja grupas uzbrūkot sasniegušas nosprausto mērķi vai ja uz-

brukums citu iemeslu dēj (lieli zaudējumi, ienaidnieka pret-

uzbrukums, apvidus v. t. t.) apstājies, tad grupām nekavē-

joties jāsakārtojas. Strēlnieki aizķeras apvidū un nostiprina

savu poziciju, lai to katrā ziņā noturētu ienaidnieka prettrie-

ciena gadijumā. Reiz ieņemto apvidu nedrīkst atdot atpakaļ.

Vajāšana. Ja ienaidnieks atraujas un uzsāk atiet, neatlaidīgi jā-

seko viņam uz pēdām, lai nedotu tam iespēju sakārtoties un no jauna

noorganizēt aizstāvēšanos, t. i. jāiesāk ienaidnieka vajāšana.

lenaidnieks jāvajā nesaudzīgi, bez apstājas, droši un neatlaidīgi,

cenšoties apņemt viņa spārnus, apiet tā atsevišķus pretošanās punktus,

atgriezt to no atkāpšanās ceļiem un iznīcināt. Vajājot ar uguni un

nerimstošu kustību, ienaidnieka atkāpšanās lāpārvērš nekārtīgā

bēgšanā.

Nekad nav jāzaudē saskari ar atejošo ienaidnieku. Vajāšanu ne-

drīkst pārtraukt noguruma dēl, tā jāturpina līdz savu spēku beidza-

mai robežai. Tikai rīkojoties enerģiski un droši, varēs izsargāties no

jauniem upuriem jaunā kaujā, ja ienaidniekam izdotos apstāties.

Vajāšana jāiesāk priekšējām vienībām uz savu ierosmi. Taisni

no priekšējām grupām atkarājas, lai netiktu zaudēti saskari ar ie-

naidnieku.
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Strēlnieku un patšauteņu grupām savstarpēji jāpabalstās, lai lauztu

katru ienaidnieka mēģinājumu apstāties. Vajadzības gadijumā, at-

sevišķu uzdevumu veikšanai, jāsastāda kaujas grupas, kurās ietil-

pināmi ari uz priekšu izvirzījušies kājnieku smagie ieroči.

Vajāšanu drīkst pārtraukt tikai pēc priekš-

nieka pavēles.

2. Aizstāvēšanās kauja.

Vispārīgi aizrādījumi.

Aizstāvēšanās kauja dod iespēju sekmīgi cīnīties pret uzbrucēja

pāispēku; tās stiprums balstās uz labi noorganizētu uguns sistēmu,

lietderīgu un rūpīgu apvidus izmantošanu un sagatavošanu un veiklu

manevrēšanu ar rezervēm.

Ar aizstāvēšanos var atsist ienaidnieka uzbrukumu vai uz laiku

aizturēt tā tiekšanos uz priekšu, nodarīt viuam lielus zaudējumus,

bet nevar to izšķirīgi sakaut; tādēļ, Ja ienaidnieku grib izšķirīgi

sakaut, aizstāvēšanās jāsavieno ar uzbrukumiem.

Aizstāvēšanās pozīcija. (Skat. 1. zīm.) Aizstāvoties vienība pa-

rasti darbojas tai norādītā aizstāvēšanās pozicijā, kurā tā izcīna

kauju:

—

ar uguni atsitot ienaidnieka uzbrukumus un

— ar prettriecieniem un pretuzbrukumiem atsviežot aizstāvēšanās

pozicijā iebrukušo ienaidnieku.

Aizstāvēšanās pozicijā vienību nogrupē dziļumā, jo šāds nogru-

pējums: 1) labāk pasargā no ienaidnieka redzes un uguns; 2) dod

iespēju izdevīgāk un vijīgāk pielietot savu ieroču uguni (realizēt

uguns manevru), t. i. pilnīgāk nodrošina iespēju darboties ar slīpu

vai flankējošu uguni, sakopojot vairāk ieroču uguni vēlamā vietā,

kā arī apturēt ar uguni pozicijā iebrukušā ienaidnieka izplatīšanos

dziļumā un uz sāniem; 3) apgrūtina ienaidniekam mūsu pozicijas

pārraušanu; 4) dod iespēju izdarīt prettriecienus un pretuzbrukumus.

Vienība, kas saņēmusi uzdevumu aizstāvēties noteiktā aizstāvē-

šanās pozicijā, nedrīkst šo poziciju atstāt bez sevišķas pavēles, bet

tai Jāaizstāvas līdz beidzamam vīram.

Par aizstāvēšanās poziciju sauc apvidus joslu, kuru

karaspēks ieņem vai paredz ieņemt aizstāvēšanās kaujas izcīnīšanai.

Aizstāvēšanās pozicijā parasti sastāv no galvenās aizstā-

vēšanās pozicijas un priekšgrupu pozicijas.

Galveno aizstāvēšanās pozīciju apvienoto ieroču šķiru vienība

ieņem ar visiem saviem kaujas līdzekļiem, un tās aizstāvēšanā pie-

dalās visi šās vienības spēki. Šī pozicijā jāaizstāv par katru cenu.

Galvenās aizstāvēšanās pozīcijas priekšējo malu sauc par gal-

veno kaujas līniju (G. K. L.). lenaidnieka uzbrukums jāat-
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sit visvēlākais šās līnijas priekšā ar visu ieroču apvienotu spēcīgu

uguni, bet aizstāvēšanās pozicijā iebrukušais ienaidnieks jāatsviež

aiz šās līnijas, un kaujas beigās tai JābOt aizstāvošās vienības rokās.

Apvidum pielāgoti galvenās kaujas līnijas nelieli izlocijumi dod

labas flankēšanas iespējamības. Labi apšaudami un kaujas ratiem

nepārvarami vai grūti pārvarami dabiskie šķēršļi, G. K. L. priekšā,

vislabāk sekmē galvenās aizstāvēšanās pozicijas nodrošināšanu pret

kaujas ratiem.

Galvenā aizstāvēšanās pozicijā sastāv no kājnieku un artilērijas

pozicijas.

Kājnieku aizstāvēšanās pozicijā ir apvidus josla,

kurā izvērstas kājnieku vienības ar to kaujas līdzekļiem aizstāvē-

šanās kaujai.

Kājnieku aizstāvēšanās pozicijā parasti sastādās no atbalsta punk-

tiem un strēlnieku, patšauteņu un kājnieku smago ieroču atsevišķām

ligzdām. Šis ligzdas pielāgojamas apvidum un bez noteiktas kārtības

grupējamas platumā un dziļumā tā, lai tās varētu ar uguni savstar-

pēji pabalstīties un piedalīties sprostugunī G. K. L. priekšā.

Dziļumā šo poziciju norobežo aptures līnija.

Aptures līniju ierjem ar dalu no kaujas ešelona bataljonu

un dažreiz ari pulku rezervēm, šai līnijā novietoto vienību uzde-

1. zīm.

Bataljona aizstāvēšanās pozicijas schema.
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vums aizturēt pozicijā ielauzušos ienaidnieku, atvieglot prettriecienu

un pretuzbrukumu izdarīšanu un segt artilēriju.

Aptures līnijai jābūt tādā attālumā no G. K. L., lai ložmetēji no

Jās līnijas varētu piedalīties kaujā G. K. L. priekšā, un lai aptures

līnijā novietotās vienības turētu punktus, kas liedz ieskatīties arti-

lērijas pozicijā.

Vienības, kas ieņem aptures līniju, parasti izveido atbalsta punktus.

Par atbalsta punktu sauc nelielas vienības (kaujas gru-

pas, vada) strēlnieku un patšauteņu ligzdu savrup stāvošu grupu,

kas apvienota viena komandiera vadībā.

Līdz ar strēlnieku un patšauteņu ligzdām atbalsta punktā var

letilpt ari atsevišķas ložmetēju un kājnieku dižgabalu ligzdas.

Atbalsta punktiem un ligzdām jābūt grūti saskatāmiem; Jāvairās

no kaujas līdzekļu cieši sakopotas novietošanas. Jo svarīgāks ir

atbalsta punkts, un jo vairāk tas pakļauts ienaidnieka artilērijas

ugunij, jo vairāk jārūpējas par tā pabalstīšanu ar uguni.

Artilērijas pozīcija ir apvidus rajons, kurā artilērija

izvērsta kaujai.

Šķērslīnijas savieno G. K. L. ar aptures līniju. Tās node-

rīgas lebrukumu ierobežošanai un izejstāvokla ieņemšanai prettrie-

cieniem pozicijā iebrukušā ienaidnieka flankā.

Pozīciju skaita par ieņemtu, ja ieroči jau novietoti uguns

pozīcijās un spējīgi atklāt uguni ienaidnieka atsišanai. Poziciju

skaita par noorganizētu, ja tā ieņemta, uguns plāns izveidots

un veikti nepieciešamākie ierakšanās darbi.

Priekšgrupu pozīciju veido galvenās aizstāvēšanās pozicijas seg-

šanai uz priekšu izvirzītas priekšgrupas. Priekšgrupas izvirza tādā

attālumā, lai no galvenās aizstāvēšanās pozicijas tās varētu pabalstīt

ar kājnieku smago ieroču uguni.

Priekšgrupas izvirza nolūkā:

— segt galvenās aizstāvēšanās pozicijas noorganizēšanu;

— nodrošināt galveno aizstāvēšanās poziciju pret pārsteigumiem,

ienaidnieka zemes izlūkošanu unkājnieku smago ieroču sekmīgu uguni;

— ar novērošanu un kauju izlūkot ienaidnieku.

Atkarīgi no nolūka, priekšgrupu uzdevums var būt:

— pretoties priekšgrupu pozicijā lidz noteiktam laikam (pretošanās

uzdevums);

— novērot ienaidnieka darbību, ienaidniekam uzbrūkot ziņot par

to un kavēt tā uzbrukumu (novērošanas uzdevums).

Ja priekšgrupām jāpretojas līdz noteiktam

laikam, priekšgrupu pozicijā sastāv no novērošanas un

pretošanās ešelona. (Pretošanās ešelona priekšējā mala —

pretošanās līnija; nov. ešelona priekšējā mala — novērošanas līnija.)

Pretošanās ešelons sastādās no atbalsta punktiem, kurus ieņem kau-
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Jas grupas vai vadi, pastiprināti pēc vajadzības ar kājnieku smagiem

ieročiem, un kuru priekšā paredz atsevišķus artilērijas uguns spro-

stus. Atbalsta punktus ieņem tā, lai uz pretošanās līnijas panāktu

pēc iespējas nepārtrauktu uguni (uguns sakarus).

Atstarpju apsargāšanā starp atbalsta punktiem, sevišķi šo atbalsta

punktu flanku nodrošināšanā parasti ar savu uguni piedalās ari gal-

venās aizstāvēšanās pozicijas kājnieku smagie ieroči.

Novērošanas ešelonu sastāda no pretošanās ešelona uz priekšu

izvirzīti novērošanas posteni un patruļas. Svarīgākos virzienos daž-

reiz izvirza ari atsevišķas grupas, kas savukārt izliek novērošanas

posteņus.

Novērošanas posteņu daudzums atkarīgs no iespējas panākt apvidū

krustotu novērošanu, lai lenaidnieks nevarētu nepamanīts pāriet

priekšgrupu novērošanas līniju. Ja redzes sakarus panākt nevar,

atstarpes Jānovēro ar patruļu palīdzību, sevišķi nakti un miglā.

Nakti un miglā var ari palielināt novērošanas posteņu skaitu.

Ja novērošanas ešelons sastādās no atsevišķām grupām, tad

tam ienaidnieka izlūku patruļas arvienu Jā-

atsit.

Ja uzbrūk lielāki lenaidnieka spēki, novērošanas ešelons ziņo un

atiet pie pretošanās ešelona.

Priekšgrupām, kuru uzdevums pretoties lidz noteiktam laikam,

parasti grūti atrauties no ienaidnieka, kādēļ atiešanu izdevīgāk iz-

darīt tumsā.

Priekšgrupu atiešanas virzieni laikus Jāizlūko, un Jāraugās, lai

atejot priekšgrupas netraucētu uguns darbību no galvenās aizstāvē-

šanās pozicijas.

Ja priekšgrupām atiešana jāizdara dienā, tā jāsedz ar uguni no

galvenās aizstāvēšanās pozicijas, pie kam ar kājnieku smago ieroču

uguni sedz atejošo vienību flankus, bet ar artilērijas uguni — to

fronti. Atiešanas segšanai loti noderīgas dūmu vai miglas aizsegas.

Pēc galvenās aizstāvēšanās pozicijas noorganizēšanas, vai ari le-

naidnieka spēku noskaidrošanas, priekšgrupām pretošanās uzdevuma

vietā parasti dod novērošanas uzdevumu, attiecīgi pārkārtojot priekš-

grupu pozicijas spēkus.

Ja priekšgrupām dots tikai novērošanas uz-

devums, priekšgrupu pozicijā parasti sastāv vienīgi no novēro-

šanas ešelona, kuru veido atsevišķi novērošanas posteņi, atsevišķas

grupas vai nelielas kaujas grupas. Šādos gadijumos priekšgrupu

uzdevums — ziņot par lenaidnieka uzbrukumu un atejot kavēt ar

uguni ienaidnieka pievirzīšanos G. K. L-Jai. Priekšgrupās izvirzītām

grupām vai kaujas grupām ienaidnieka izlūku pat-

ruļas arvienu jāatsit.
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B. Savrupējā apmācība.

1. Apvidus izmantošana.

Katra karaspēka darbība norisinās apvidū. Kaujas

darbību apvidus var vai nu sekmēt, vai apgrūtināt.

Arvienu jācenšas izmantot apvidu

sev par labu un ienaidniekam par

ļaunu.

Izveicīga apvidus izmantošana mazina mūsu zaudē-

jumus, aiztaupa spēkus, palielina mūsu ieroču uguns

sekmīgumu un veicina ienaidnieka pārsteigšanu.

Veiksmīgai apvidus izmantošanai kareivim jāprot:

— labi pielāgoties apvidum tiklab uz vietas, kā

kustībā;

— izraudzīt iespējami izdevīgāku poziciju darbībai

ar uguni.

Pielāgošanās apvidum aptver izsargāšanos no ienaid-

nieka redzes un uguns. To papildina maskēšanās (par

maskēšanos sk. nodaļu «Apvidus sagatavošana»).

Izsargāšanās no ienaidnieka redzes.

Izsargāšanās no ienaidnieka redzes jeb novērošanas

mazina mūsu zaudējumus un sekmē ienaidnieka pār-

steigšanu.

Vispilnīgāk zaudējumus mazina apvidus aizsegas, kas

aizsargā no ienaidnieka uguns. Bet ne katrreiz tādas

aizsegas atrodamas. Tāpēc jācenšas vismaz izsargā-

ties no ienaidnieka redzes, jo ar to izvairāmies no ie-

naidnieka mērķētas uguns. Ja nav iespējams pilnīgi

paslēpties no ienaidnieka redzes, jācenšas sevi pada-

rīt grūtāk saskatāmu un kļūt par mazāku mērķi ienaid-

niekam. Jāizsargājas arī no lidotāju novērošanas.

No ienaidnieka zemes karaspēka re-

dzes izsargājamies vai tā redzi apgrūtinām:
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a) slēpjoties aiz aizsegam, kuras veido apvidus nelī-

dzenumi (iedobumi, pauguri, ciņi v. t. t.) un sedze, t. i.

dažādi priekšmeti, kas atrodas uz zemes virsas (zāļu

puduri, labība, krūmi, koki, žogi, ēkas v. t. t.); nedrīkst

tomēr slēpties aiz atsevišķiem uzkrītošiem priekšme-

tiem (atsevišķiem kokiem vai krūmiem v. c), jo tie

pievelk ienaidnieka skatu un uguni;

b) izmantojot apvidus krāsu un apgaismojumu, ko

panāk, uzturoties tādas krāsas apvidū, kur mūsu ietērps

vismazāk izdalās, kā arī dažādu piekšmetu ēnā. Kara-

vīrs savā aizsargkrāsas ietērpā vieglāk saskatāms

gaišā (piem.: sniegotā) un spilgtas krāsas (piem.:

koši zaļā) apvidū, tāpēc no šāda apvidus pēc iespējas

jāizvairās. Dažreiz šādos gadijumos saskatamības

mazināšanai lieto īpašu tērpu (piem.: baltu maskuz-

valku ziemā). Jāizvairās arī no gaiša vai spilgta aiz-

mugures fona: jāraugās, piem., lai mums aizmugurē

nebūtu kāda gaiša siena, vai lai mēs neattēlotos pret

debesīm v. t. t.

No lidotāju redzes izsargājamies vai viņu

redzi apgrūtinām:

a) slēpjoties apvidus sedzē: mežos, augstos krūmos

(ziemā tikai skuju mežos un krūmos), alejās, apdzīvo-

tos punktos v. t. 1.;

b) izmantojot apvidus krāsu un apgaismojumu: uz-

turoties tumšas krāsas apvidū, dažādu priekšmetu ēnā,

uz dažādu krāsu laukumu robežas v. t. 1. Jāatceras, ka

vasarā, labā laikā ceļu vidus, no augšas raugoties, ir

gaišas krāsas, tāpēc mēs lidotājiem uz ceļa vieglāk sa-

skatāmi; bet ziemā, sniegā — otrādi: iebrauktu ceļu
vidus ir tumšāks nekā pārējais apvidus, un tāpēc uz

ceļa lidotājiem mūs grūtāk saskatīt nekā atklātā laukā.

Priekšmetu ēnas slēpj karaspēku, bet karaspēka un da-

žādu tā ierīču (piem.: ierakumu) ēnas var to nodot.

Tāpēc, slēpjoties no lidotājiem, jāraugās ne tikai, lai
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mēs paši kļūtu neredzami, bet arī lai ēnas mūs ne-

nodotu.

No ienaidnieka zemes karaspēka un lidotāju redzes

bez tam vēl mūs pasargā vai šo redzi apgrūtina sliktas

redzamības apstākļi: tumsa, krēsla, migla, putenis, no

lidotājiem — arī zemi mākoņi; ienaidnieka redze apgrū-

tināta arī, ja tam jāskatās pret sauli.

Izsargāšanās no ienaidnieka uguns.

Izsargāšanās no lodēm (šauteņu un kāj-

nieku automātisko ieroču).

Kājnieku sekmīgas uguns attālumā ložu lidlīnija

ir stipri lēzena; tāpēc karavīru guļus stāvoklī no tām

aizsargā jau kaut nelielaaugstuma aizsegas (aiz kurām

var paslēpt galvu). Tomēr šīm aizsegām jābūt pietie-

koši biezām, tā, piem.: zemes kārtai jābūt caurmērā

1 m biezai, bet augošam kokam — vismaz cilvēka res-

numā; sīkāk sk. nodaļu «Apvidus sagatavošana».
Atsitoties pret cietu aizsegu, lode vai nu atlec, vai

sašķīst, vai arī atskalda no aizsegas šķembas un tādā

kārtā apdraud karavīru, kas aiz šādas aizsegas paslē-

pies. Lai to novērstu, cieta materiālaaizsegas (akmeņi,

mūra sienas, ceļu bruģis v. t. t.), jāpārklāj ar kādu

mīkstāku materiālu: zemēm, velēnām v. t. 1.

Izsargāšanās no artilērijas šāviņiem.

a) No šrapneļu lodītēm pasargā kraujas, uzbērumi,

bedres stāvām malām, sienas, ēkas, dēļu sētas, koki

v. t. 1. Pieplakt arvienu pie tās sienas, no kuras puses

nāk šāviņš (sk. 2. zīm.). Mantu soma var noderēt kā

vairogs.

b) No granātu šķēpelēm:

— no granātām, kas sprāgst uz zemes (ar jūtīgo degli

— neiedziļinoties zemē, ar uzsitiena degli — vairāk vai

mazāk iedziļinoties zemē), pasargā iedobumi, bedres,
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grāvji, vagas; pieplakt vismazākam apvidus iedobu-

mam;

— no granātām, kas sprāgst gaisā, vislabāk meklēt

aizsegu šauros iedobumos vai izrakumos (grāvjos), kas

iet šaujošā lielgabala virzienā, jo šādas granātas šķiež

savas šķēpeles galvenā kārtā uz sāniem, t. i. stateniski

pret šaušanas virzienu; tāpēc arī šādas granātas pie-

lieto karaspēka apkarošanai aiz platām aizsegām. Var

arī slēpties šaurās, dziļās bedrēs. Ja laikā pietiekoši,

var izrakt šauru bedri ar iedobumu vienos sānos,

paslēpties tajā un pārsegties ar mantu somu (sk. 3.

zīm.).

3. zīm.
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Ja artilērija apšauda tikai kādu atsevišķu punktu

(piem.: ceļu krustojumu) vai nelielu laukumu, no tā

var izvairīties, pavirzoties sāņus vai to apejot. Ja ar-

tilērija apšauda platu, bet seklu joslu, no tās var iz-

vairīties, to ātri pārvarot.

Par pozicijas izraudzīšanu sk. «Pozi-

cijas ieņemšana» (304. Ipp.).

2. Pievirzīšanās ienaidniekam.

Lai piekļūtu ienaidniekam, kareivim jālieto dažādi

pievirzīšanās paņēmieni, kuri atkarīgi no apvidus un

ienaidnieka uguns stipruma.

Galvenie pievirzīšanās paņēmieni ir sekojoši:

1. lešana un skriešana.

Kareivis virzas uz priekšu stāvus visā augumā,

šautene, jānes, kā noteikts ar pavēli vai komandu, bet

pēc izklaidēšanās ķēdē — parasti padusē vai labā rokā.

Šo pievirzīšanās paņēmienu parasti lieto, atrodoties

vēl tālu no ienaidnieka, bet ienaidnieka tuvumā tikai

tad, ja apvidus pietiekoši aizsargā no ienaidnieka uguns

un zemes novērošanas.
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2. Pielavīšanās.

Kareivis virzas uz priekšu pussaliektā stāvoklī, šau-

teni var nest, kā parocīgāk un ērtāk katrā atsevišķā

gadijumā. Pārvirzīšanās parasti notiek ātriem soliem.

Šo pievirzīšanās paņēmienu lieto ienaidnieka tuvumā

tad, kad aizsegas ir vēl pietiekoši lielas, lai segtu strēl-

nieku šādā stāvoklī no ienaidnieka uguns un zemes no-

vērošanas, bet ne tik lielas, lai lietotupirmo paņēmienu.

3. Pierāpšanās.

Kareivis virzas uz priekšu rāpus, atbalstoties uz ceļ-

galiem un rokām. Šauteni var nest kā ērtāk (kaklā,
aiz muguras v. t. t.), ibet tikai tā, lai to nenotrieptu ar

smiltīm vai netīrumiem.

Šo pievirzīšanās paņēmienu lieto ienaidnieka tuvumā,

kur aizsega nav tik liela, lai varētu pārvirzīties, kā no-
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rādīts pirmos divos paņēmienos, bet tā vēl ir pie-

tiekoši liela, lai segtu strēlnieku, kas pārvirzās rāpus.

4. Pielīšana.

Ir vairāki pielīšanas paņēmieni, bet galvenā pielīša-

nas prasība ir, lai ķermenis pie pārvirzīšanās neatdalītos

no zemes, šauteni var turēt kā ērtāk (rokās, zobos,

kaklā v. t. tJ), bet tā jāizsargā no smiltīm un netīru-

miem.

Pirmais paņēmiens (kreisais kareivis) — ķermenis

pie zemes; pakāpeniski pievelkot vienu vai otru celi,

bīda uz priekšu visu ķermeni.

Otrais paņēmiens (vidējais kareivis) —ķermenis iz-

stiepts, un kareivis virzas uz priekšu uz elkoņiem un

kāju purniem.

Trešais paņēmiens (labais kareivis) — ķermenis pie

zemes, kājas paliek izstieptas. Abus elkoņus izliek cik

iespējams tālu uz priekšu un velk uz priekšu visu ķer-
meni.

Pielīšanu lieto ienaidnieka tuvumā, kur aizsegas nav

tik lielas, lai varētu pārvirzīties, kā norādīts pirmos

trīs paņēmienos, bet aizsega ir vēl pietiekoši liela, lai

segtu strēlnieku, kas pārvirzās līšus.
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5. Pārskrējiens.

Kareivim pirms pārskrējiena jāpārtrauc šaušana, jā-

noslēdz gailis, jāaiztaisa patronsomas un jāsagatavojas
pārskrējienam. Gulošie strēlnieki ņem šauteni kreisajā

rokā, atbalstās uz labo un pievelk pēc iespējas ciešāk

labo celi pie vēdera, nepaceļot pie tam ķermeņa augš-

daļu no zemes. Pēc tam kareivis uzlec (skat. kreiso

kareivi) un metas uz priekšu (skat. vidējo kareivi).

Ātra uzlēkšana, ātra virzīšanās uz priekšu un nokrišana

(skat. labo kareivi) nedod ienaidniekam iespēju no-

mērķēt.

Ja rokas aizņemtas, šauteni vai karabīnu var nest arī

citādā stāvoklī.

Pārskrējienus lieto ienaidnieka tuvumā, kur trūkst

aizsegu, lai varētu pārvirzīties, kā norādīts pirmos

četros paņēmienos.

Par pārskrējieniem skaties ari 264. un 265. Ipp.

Vispār, pievirzoties pie ienaidnieka, rūpīgi jāizmanto

apvidus, lai izsargātos no ienaidnieka uguns un novē-

rošanas un lai varētu pielietot vieglākus pievirzīšanās

paņēmienus (kādu no pirmiem), lai tā taupītu spēkus

izšķirošam momentam— triecienam un tuvcīņai.

Labi apmācīts karaspēks plūst uz ienaidnieku līdzīgi

ūdenim, izmantojot mazākās graviņas un iedobumus,

izvairoties no uzkrītošām vietām un pauguriem.
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3. Pozicijas ieņemšana.

Uguns kaujai, t. i. sava uguns ieroča pielietošanai

kaujā strēlnieks ieņem poziciju.

Pareizi izraudzītai pozicijai jāatbilst sekojošām 3 gal-

venam prasībām: 1) priekšā jābūt labai apšaudei;

2) pašai pozicijai jāsargā kareivis no ienaidnieka no-

vērošanas un uguns, dodot iespēju pilnīgi izmantot

savu ieroci (atbalsts ierocim); 3) apvidum pozicijā vai

tās tuvumā jādod iespēja sagatavoties uguns atklāša-

nai vēl aizsegā.
Bez tam vēlams: 1) lai strēlnieks pozicijā varētu no-

vietoties iespējami ērtāk — ērti atbalstīt elkoņus, ērti

novietot ķermeni, nesaspīlējot krūtis un vēderu, — jo

tas pasargā no lieka noguruma; 2) lai pozicijai būtu

laba satiksme ar aizmuguri (sakari un piegāde), tas

sevišķi vēlams, kad poziciju ieņem ilgstošākai darbībai.

Visas šīs prasības uzskaitītas to svarīguma kārtībā.

Ja apvidū nevar atrast tādu poziciju, kas pilnīgi at-

bilstu visām minētām prasībām, tad izvēlas piemēro-

tāko un stājas pie tās uzlabošanas ar lāpstu un maskē-

šanas palīdzību.

Mācies no sekojošiem piemēriem.

Nepareizi.

Kas aiz slinkuma vai viegl-

prātības nemaskējas un neie-

rokas, to ienaidnieks ātri sa-

skata un nošauj.

Pareizi.

Jau mazākā aizsega, kas pie-

nācīgi nomaskēta un pastipri-

nāta, pietiekoši sargā kareivi

no ienaidnieka novērošanas un

uguns.
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Nepareizi Pareizi

Izmantojot kādu mazu pau-

gurīti kā aizsegu, nav pareizi

nogulties tam pa kreisi vai

vidū, jo tad grūti lietot ieroci

un nevar noslēpt plecus un pat

muguru.

Izmantojot paugurīti aizse-

gai, jānovietojas pa labi no

tā: tā var ērti lietot ieroci

un arī pats ir labāk segts.

Kareivis, kas ieņemdams po-

ziciju, izlien par daudz uz

priekšu, zaudē atbalstu šaute-

nei un kļūst ienaidniekam labi

saskatāms. Ko ienaidnieks redz

— to viņš viegli var nošaut.

Ieņemot poziciju aiz uzkal-

niņa, jācenšas atrast atbalstu

ierocim un mazāk sevi rādīt

ienaidniekam, kas panākams,

atvelkoties atpakaļ un maskē-

joties.
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Nepareizi. Pareizi.

Ieņemot poziciju aiz kāda

krūma vai koka, nedrīkst iz-

virzīties uz priekšu, jo tā zau-

dē atbalstu ierocim un kļūst

ienaidniekam redzams.

Kareivis izvirzījies par daudz

uz priekšu. Gaisma apspīd vi-

ņa bruņucepuri un seju, un

tādēļ tas viegli saredzams.

Kareivim trūkst arī galvas

maskēšanas tīkls.

Labi apmācīts kareivis no-

vietojas aiz krūma vai koka

izmantojot to kā atbalstu Šau-

tenei, pats paliekot neredzams

Kareivis atvilcies atpakaļ

ēnā, un pat no tuvuma to

grūti saskatīt.
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Nepareizi

Nav pareizi izvēlēties pozi-

ciju uz paša skausta. Te strēl-

nieki ienaidniekam viegli sa-

skatāmi un trāpami.

Nav pareizi izvēlēties pozi-

ciju pašā mežmalā. Te ka-

reivji ienaidniekam viegli sa-

skatāmi, un tie tiks ātri no-

šauti. Ari ienaidnieka artilē-

rijai mežmalu viegli piešaut.

Pareizi.

Pozicija jāizvēlas tā, lai

strēlnieki neattēlotos pret de-

besīm vai citu kādu gaišu aiz-

muguri, tad tos ienaidnieks

nevarēs saskatīt.

Pozicija jāieņem, atvelkoties

atpakaļ mežā tik tālu, ka to-

mēr no meža vēl varētu šaut,

bet paši kareivji būtu paslēpti

krūmos un ēnā. Ja nav iespē-

jams ieiet mežā, tad jāizvir-

zās no meža ārā.
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Nepareizi.

Kareivis pienācis par daudz

tuvu pie loga, gaisma krīt

tam virsū, un tas labi sare-

dzams.

Ja kareivis ieracies, bet nav

pilnīgi nomaskējies, tad ienaidniekam
tas viegli saskatāms

(svaigi uzmestā zeme) un tādēļ

arī viņš ātri tiks nošauts.

Pareizi.

Kareivis atgājis atpakaļ tum-

sā un tādēļ nav saredzams.

Vislielākā vērība pievērša-

ma maskēšanai. Rūpīgi jāmas-

kē ne tikai pabeigtais darbs,

bet jāmaskējas arī pa darba

laiku.
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Nepareizi.

Kareivis nav maskējies un

tādēļ ir labi saredzams ienaid-

nieka gaisa un zemes novēro-

tājiem.

Ar nepareizu maskēšanos ka-

reivis tikai sevi parāda ie-

naidniekam, kā, piem., šis te,

kurš klajā laukā maskējies ar

zariem.

Pareizi.

Ja nav pie rokas citu lī-

dzekļu, tad maskēšanai jāiz-

lieto teltene, kuru pārklāj ie-

rakumam tā, lai nerastos ēnas.

Ēnas un taisnas līnijas nodod

ierakumu.

Zarus maskēšanai var izlie-

tot krūmainā apvidū. Vispār

maskējumi formas un krāsas

ziņā jāpieskaņo apvidum.
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Nepareizi. Pareizi.

Krūmi sargā gan no ienaid-

nieka novērošanas, bet ne no

uguns.

Lai būtu segts arī no ienaid-

nieka uguns, ir jāņem palīgā

lāpsta un jāierokas.

Kas palaižas tikai uz mas-

kējumu, bet negādā arī par

aizsegu pret ienaidnieka ugu-

ni, tiek ātri nošauts.

Apzinīgs kareivis izmanto

katru uguns pārtraukumu, lai

ķertos pie lāpstas un pastipri-

nātu savu aizsegu pret ienaid-

nieka uguni.
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Nepareizi.

Kas sagatavošanās darbus

uguns atklāšanai izdara at-

klāti, to ienaidnieks ātri pa-

mana un nošauj.

Pareizi.

Priekšnieks labi nomaskējies

novēro ienaidnieku, bet pat-

šautene uguns atklāšanai tiek

sagatavota, atrodoties vēl aiz-

segā.

4. Kaujas lauka novērošana.

Mūsu laiku kaujas lauks cīnītājam parasti izliekas

tukšs, jo ari ienaidnieks izvairās sevi parādīt, pielā-

gojas apvidum un maskējas.

Lai noteiktu, kur atrodas ienaidnieks, kā un kur

tas virzas, kādas vietas vajadzētu apšaudīt v. t. t.,

nepieciešams uzmanīgi novērot kaujas lauku un to pē-

tīt, kā arī uztvert visas pazīmes, kuras varētu norādīt

ienaidnieka klātbūtni. Kaujas lauka novērošanā dzirdei

jāpapildina redze.

Novērošanas punkts.

Vietu, no kuras novēro kaujas lauku, sauc par novē-

rošanas punktu.

Pareizi izraudzītam novērošanas punktam jāatbilst

sekojošām prasībām:

1. Priekšā jābūt plašam redzes laukam.
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2. Pašam novērošanas punktam jāsargā novērotājs

no ienaidnieka redzes un uguns, kā arī jāpieļauj novē-

rotājam novietoties iespējami ērtāk, nesaspīlējot ķer-

meni.

3. Jābūt labai satiksmei ar aizmuguri (sakariem).

Visumā labam novērošanas punktam jāatbilst tādām

pašām prasībām kā pozicijai, izņemot ieroču lietošanas

iespējamību, jo te galvenais ir ne šaut, bet novērot;

tāpēc mācies no piemēriem 304—311. lpp., kā izraugāms

un ieņemams novērošanas punkts.

Ja apvidū nevar atrast tādu novērošanaspunktu, kas

pilnīgi atbilst visām minētām prasībām, tad izvēlas pie-

mērotāko un stājas pie tā uzlabošanas ar lāpstu un

maskēšanas palīdzību.

Darbība novērošanas punktā.

Novērojot kaujas lauku, jāpieturas pie sekojošas

kārtības:

1. Novērojamais apvidus iecirknis (sektors), atka-

rībā no tā placuma, jāsadala vairākās joslās.

2. šīs joslas jāizpēta, un tajās jānosaka vietas, kur

vislielākā varbūtība ienaidniekam parādīties.

šādas vietas, piem., ir: neķerlauku un nepārredzamu

vietu ieejas un izejas, skausti, ceļi, tekas, tilti, laipas,

alejas, grāvji, ielejas, gravas, žogi, mežu un apdzīvotu

vietu malas, novērošanas punktiem izdevīgas vietas,

ierakumi, šāviņu bedres, ejas stiepļu žogos v. t. 1.

Stājoties pie novērošanas, censties iegaumēt, kā šādas

vietas izskatās. Novērotās pārmaiņas atvieglos atrast

ienaidnieku.

3. Novērojot doto iecirkni, uzmanīgi apskatīt visas

joslas, sākot no tuvākā apvidus katrā no tām, pievēršot

sevišķu vērību svarīgākām vietām un uz dažām sekun-
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dēm apstājoties ar skatu (koncentrējoties) pie tām vie-

tām, kur ienaidnieka parādīšanās visvairāk sagai-

dāma, jo ātri pārlaižot skatu šādām vietām, acis nespēj

pietiekoši asi uztvert nepieciešamos sīkumus. Neaiz-

rauties arī tikai ar atsevišķu punktu novērošanu, bet

regulāri apskatīt visu iecirkni.

4. zīm.

Apakšējā zīmējumā nosvītrotas joslas, kurām jāpievērš sevišķa uz-

manība, ar krustiņiem apzīmētas vietas, kur visātrāk sagaidāma

ienaidnieka parādīšanās.

4. Ne katrreiz būs iespējams ienaidnieku saskatīt

tieši, bet bieži par viņa klātbūtni varēs spriest pēc da-

žādām pazīmēm.

Šādas pazīmes var būt: putekļi, ratu rīboņa, motoru

troksnis (auto, tanki, motocikli), spēcīga suņu riešana,

putnu pacelšanās spārnos, metāla priekšmetu vizuļo-

šana un gaismas atspīdumi, dažādi apvidus sagatavo-

šanas darbi, šāvieni v. t. 1.

Novērojamā iecirkņa (sektora) vienkārša pārskata

kartiņa var atvieglot novērotājam viņa uzdevuma veik-

šanu.

Svarīgāko vietu sīkākai apskatei novērotājam labi

var noderēt tālskatis.
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Ja ienaidnieks stipri apšauda novērošanas punktu,
vai ja nepārtraukta novērošana citādi apdraudēta, ātri

pabāzt galvu ārpus aizsegas uz pāris sekundēm, pēc

kam atkal to ātri ieraut. Lai šādā gadijumā novēroša-

nai būtupanākumi, skatu vērst tieši apskatāmā priekš-

metā, cieši tajā ieskatīties un iegaumēt atmiņā ainas

sīkumus. Pēc neliela starpbrīža atkārtot šādu darbību,

pakāpeniski apskatot visas novērojamās vietas. letu-

rēt nevienmērīgus starpbrīžus; ja vajadzīgs, mainīt

savu vietu.

Novērošana kustībā.

Kustībā redze tik asi neuztver, kā stāvot uz vietas.

Tāpēc laiku pa laikam apstāties izdevīgās vietās un uz-

manīgi apskatīt apvidu. Jo tuvāk ienaidniekam, jo

biežāk apstāties. Paraudzīties arī uz zemi, vai tur nav

saskatāmas kādas ienaidnieka pēdas.

Novērotājam pašam izsargāties no ienaidnieka re-

dzes, izmantojot savai kustībai pēc iespējas vietas, kas

slēpj no ienaidnieka skata.

Nonākot pie kāda jauna apvidus nodalijumā robežas

(nelīdzenumu skausta, krūmu vai mežmalas v. t. t.),

kas līdz tam nebija pārredzams, brīdi apstāties, uzma-

nīgi apskatīt jauno redzes lauku un tad tikai turpināt

kustību.

5. Darbība naktī un miglā.

Nakts tumsa stipri ietekmē kaujas darbību. No vie-

nas puses tā apgrūtina kaujas līdzekļu pielietošanu,

orientēšanos, manevrēšanu un sakaru uzturēšanu; no

otras puses — nakts tumsa dod iespēju segti pievir-

zīties ienaidniekam, to pārsteigt, izvairīties no viņa

mērķētas artilērijas un kājnieku uguns, kā arī sek-

mīgi cīnīties ar techniskā ziņā pārāku ienaidnieku.

Nakts kauju izšķir tuvcīņa. Tajā no svara ne spēku
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un līdzekļu skaitliskais pārsvars, bet gan karavīru

morālā vērtība un to prasme darboties naktī. Nakts

kauja prasa no karavīriem lielu uzmanību, uzņēmību,

aukstasinību un rūpīgu sagatavošanos.

Darbība naktī vairāk sasprindzina nervus nekā dar-

bība dienā. Tumsā cilvēku, apvidus un dažādu priekš-

metu izskats mainas. Priekšmetu apmēri un attālumi

izliekas lielāki. Nakts tumsa stipri ierobežo redzi, bet

nakts klusums toties dod iespēju dzirdei uztvert vairāk

nekā dienā.

Sekmīgai darbībai naktī katram karavīram jāprot

tumsā orientēties, neatklāt sevi ienaidniekam, laikus

atklāt ienaidnieku (uzmanīgi novērot) un izcīnīt kauju
naktī.

Orientēšanās.

Nakts tumsā viegli iespējams nomaldīties. Tāpēc

naktī arvienu rūpīgi jāorientējas. Tas jo sevišķi da-

rāms pirms katras kustības uzsākšanas.

Naktī var orientēties:

a) pēc apvidus priekšmetiem — orien-

tēšanās punktiem vai līnijām;

Par orientēšanās punktiem izraugāmi tādi priekš-

meti, kas labi izdalās apkārtnē. Šim nolūkam sevišķi
labi noder atsevišķi augsti, raksturīgi priekšmeti, kas

attēlojas pret debesīm, piem.: atsevišķi koki, koku pu-

duri, torņi v. t. 1. Izraugoties par orientēšanās punktu

kādu apvidus priekšmetu, jāņem vērā, ka no citas

puses tā izskats var mainīties; tāpēc labi jāielāgo tā

stāvoklis un raksturīgākās pazīmes. Par ļoti ērtiem

orientēšanās punktiem var noderēt dažādi gaismas

avoti — apgaismoti logi, ugunskuri v. t. 1. Tomēr uz

tiem nevar paļauties, jo gaisma var nodzist; tāpēc, iz-
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vēloties gaismas avotu par orientēšanās punktu, vien-

mēr tā tuvumā jāizrauga vēl kāds cits papildu orientē-

šanās punkts.

Par orientēšanās līnijām var noderēt naktī viegli

atšķiramas apvidus līnijas, piem.: ceļi, grāvji, mežma-

las, žogi v. t. 1.

b) pēc zvaigznēm;

Sk. nodaļu «Topogrāfija».

c) pēcbusoles;

Sk. nodaļu «Topogrāfija». Naktij vispiemērotākās

busoles ar fosforētiem rādītājiem un iedaļām.

d) pēc kartes vai pārskata kartiņas

(schemas);

Karti vai pārskata kartiņu orientē (sk. 543. lpp.). Dotā

virzienā izrauga kādu orientēšanās punktu. Ja karte

(pārsk. kartiņa) jāapgaismo, tas jādara tā, lai sevi

neatklātu ienaidniekam, vislabāk — kādā aizsegā. Šādā

gadijumā pēc kartes (pārsk. kartiņas) izmēra busoles

virzienu un tālāk rīkojas pēc tā.

Ja kustībā jāmaina virziens, katrā ziņā jāsastāda

gājiena tabula un jārīkojas, kā norādīts 548.—550. lpp.

Bez tam pēc kartes, ja iespējams, labi jāiegaumē pagrie-

ziena punkta pazīmes.

c) pēc citas personas norādījumiem

jeb apvidus apraksta;

Labi jāiegaumē raksturīgās pazīmes un attālumi līdz

pagriezienu punktiem.

f) pēc dienā izdarītām atzīmēm vai

ielāgotām pazīmēm.

Virzienus un pagriezienu punktus dienā var iezīmēt

ar kādām, naktī labi atšķiramām iezīmēm vai priekš-

metiem, piem.: aizlauzt kokiem zarus, nošķelt skaidu
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(balta iezīme), piestiprināt balta papīra vai gaišas drē-

bes gabaliņus, izbārstīt gaišas smiltis, izvilkt stiepli vai

auklu, pakārt kabatas lukturīšus v. t. t. Lietojot gai-

šus atzīmēšanas priekšmetus vai gaismas avotus, tos

jānovieto tā, lai tie nebūtu redzami ienaidniekam.

Lai naktī spētu atrast vajadzīgo virzienu un pagrie-

zienu punktus arī tad, ja dienā izdarītās atzīmes būtu

nozudušas, reizē ar atzīmju izdarīšanu labi jāiegaumē

apvidus raksturīgākās pazīmes. Tāpat jārīkojas, kad

dienā kādu iemeslu dēļ atzīmes netiek izdarītas.

Darbojoties vienības sastāvā, lai neatrautos un ne-

noklīstu, arvienu jāuzmana priekšējais vai vedošā ka-

ravīra pusē esošais cilvēks un jāseko tā priekšzīmei.

Savējo pazīšanai var lietot kādas naktī labi atšķiramas

atzīmes, piem.: baltus kabatas lakatiņus. Virzoties uz

ienaidnieku, šīs atzīmes piestiprināmas muguras pusē,

bet virzoties no ienaidnieka — priekšpusē.

Slēpta izturēšanās.

Lai sevi neatklātu ienaidniekam, jāprot:

a) izturēties bez trokšņa;

Sagatavojoties nakts darbībai, jāsakārto

ietērps, uzkabe un apbruņojuma piederumi tā, lai nekas

negrabētu un nežvadzētu. Pārbaudei — paskriet vai

palēkāt.

Darbības laikā nerunāt, nesmieties, neklepot,

nešķaudīt, nešņaukāties (saaukstējušies cilvēki nav

liekami uz posteņiem vai izsūtāmi patruļās, vai patruļ-

niekos); komandas dot klusu, čukstot, vairāk vadīt ar

zīmēm un priekšzīmi; uz posteņa nelēkāt vai nedauzīt

rokas, lai sasildītos.
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Kustībā — neiet pa cietu vietu (šoseju, bruģētu ceļu

v. t. L), vai kur uz zemes sabiruši sausi zari vai lapas.

Lai nepakluptu, kājas neatsistos pret saknēm, celmiem,

akmeņiem — kājas celt augstu; tāpat jāiet pa rugā-

jiem, nepļautām pļavām, lai novērstu švīkoņu. lenaid-

nieka tuvumā neskriet, nelēkt pār grāvjiem vai strau-

tiņiem, bet tos pārbrist bez ūdens šļakstināšanas.

leroci pielādēt klusu, lēnām attaisot un aiztaisot aiz-

slēgu. Ja patrona ievadīta stobrā, ieroci nodrošināt

(noslēgt gaili), lai izsargātos no nejaušiem šāvieniem.

Darbus — rakšanu, šķēršļu būvi, stiepļu griešanu

v. c. izdarīt bez trokšņa, sevišķi ienaidnieka tuvumā.

Darbībai ienaidnieka tuvumā, sevišķi darbiem — iz-

mantot vējainas, vētrainas un lietainas naktis. Lēns

vējš, kas pūš ienaidnieka virzienā, palielina viņam sa-

dzirdamību.

b) sevi neparādīt.

Neturēt pie sevis gaišus vai spīdīgus priekšmetus,

šādus klātesošos priekšmetus (pogas, bruņu cepuri)

nomaskēt.

Nenostāties tā, lai attēlotos pret gaišu aizmugures

fonu; mēnesnīcā uzturēties ēnā.

Nekustīgu priekšmetu tumsā grūtāk atšķirt; tāpēc

sastingt, ja ienaidnieks draud saskatīt.

Nerādīt gaismu, neraut sērkociņus, nepīpot (izņemot

gadījumus, kad attālāk no ienaidnieka dota sevišķa

atļauja; bet arī šādos gadijumos, ja tuvojas lidmašīnas,

pīpošana pārtraucama, tāpat izdzēšami vai aizsedzami

visi citi uguņi).

lenaidniekam izšaujot raķeti, pieplakt pie zemes,

paslēpt seju un sastingt, iekams raķete nav uzliesmo-

jusi. Ja nepaspēj nogulties pirms raķetes uzliesmoša-

nas, vai ja pēkšņi nokļūst starmešu vai citādā gaismā,

— pārtraukt kustību, aizgriezt seju un sastingt.
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Novērošana naktī.

lenaidnieka atklāšanai nakti jāizmanto:

a) redze,

Redzes attālums atkarīgs no tā, cik nakts gaiša un

kā novietojies novērotājs. Atklātā apvidū iespējams

tālāk redzēt nekā segtā (mežā, piem., tumšāks). Ze-

mākā vietā, guļus stāvoklī novērošana parasti izdevī-

gāka, sevišķi, ja apvidus novērošanas virzienā paceļas

uz augšu, jo tad ienaidnieks attēlosies pret debesīm.

Novērošanu var atvieglot gaišs apvidus novērotāja

priekšā. Mēnesnīcā labāk var redzēt, ja mēness novē-

rotājam aiz muguras. Raķetes gaismā iespējams re-

dzēt ap 200 m tālu, pie kam vieglāk saskatāmi kustoši

priekšmeti. Arī naktī ar tālskati var tālāk redzēt nekā

ar neapbruņotu aci.

Redzes attālums un asums naktī atkarīgs arī no acs

pieraduma pie tumsas. Pārejot no gaismas tumsā, sā-

kumā neredz gandrīz nekā, kamēr acs pamazām pierod.

Arī šā iemesla dēļ naktī jāizvairās no gaismas lietoša-

nas, lai «neaptumšotu» acis. Ar vingrināšanos var iz-

kopt redzi tumsā un to pieradināt pie dažādu parādību

nakts īpatnību asākas uztveršanas.

b) dzirde.

Ar dzirdi naktī bieži iespējams ienaidnieku pamanīt

tālāk nekā ar redzi.

lenaidnieka atklāšanai ar dzirdi var noderēt šādas

pazīmes: soļu troksnis, uzkabes un ieroču žvadzēšana,

cilvēku balsis, zaru švīkoņa vai lūšana zem kājām,

klusā laikā lapu un zāles čabēšana, sniega čirkstēšana

zem kājām salā, slēpju švīkoņa un slēpotāju nūju trok-

snis sniegā v. t. L

Lai labāk varētu dzirdēt, jāizvairās no vietām, kur

dabas vai citi trokšņi (burbuļojoši strauti, vējā šalcoši
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koki vai krūmi v. t. 1.) traucē klausīšanos. Sevišķi

modriem jābūt vējainās, vētrainās un lietainās naktīs.

Ļoti izdevīgi, ja novērotāja (noklausīšanās posteņa)

priekšā atrodas tāds apvidus, pa kuru ejot, ienaidnie-

kam jāsaceļ troksnis; var arī priekšā ierīkot mākslīgus,

trokšņa avotus, piem.: izvilkt stieples vai auklas un

tajās iekārt grabošus priekšmetus.

Klausoties, laiku pa laikam pielikt ausi pie zemes, jo

pa zemi trokšņi labāk izplatās, sevišķi tad, ja zeme

stipri sausa vai sasalusi.

Atrodoties kustībā, ienaidnieka atklāšanai laiku pa

laikam apstāties, uzmanīgi klausīties, pielikt ausi pie

zemes.

Kaujas izcīnīšana.

Tumsā nevar ienaidnieku apkarot ar mērķētu uguni,

jo šāvējs neredz graudu un mērķēšanas lodziņu (ro-

bu) ; ja arī nav pārāk tumšs, šāvējs ņem rupju graudu,

kādēļ naktī parasti šauj augstu. Arī mērķi naktī sa-

skatāmi tikai ļoti tuvos attālumos, šo apstākļu dēļ

uguns naktī visumā maz sekmīga.

Zināmas sekmes no uguns iespējams sagaidīt tikai

tad, ja vēl gaismā var ieroci novadīt tur, kur naktī

paredzēts šaut, piem. — sprostuguns virzienā. Šādā

gadijumā, lai tumsā tiešām varētu atklāt uguni tur,

kur gaismā nomērķēts, novadītais ierocis jānostiprina

(ar atbalsta un mietiņu, bet smagie ieroči arī ar

novadīšanas ierīču palīdzību), vai jāierīko tādi mērķē-

šanas punkti, kurus var redzēt arī tumsā (balti papīra

vai koka apļi, īpaši lukturīši v. t. L, — jāraugās, lai

tie nebūtu redzami ienaidniekam).

Bet strēlnieki šādi varēs rīkoties tikai aizstāvēšanās

kaujā, t. i. tad, kad ieroci var naktī atstāt tur, kur
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dienā tas novietots. Uzbrukumā un citos kustīgas dar-

bības veidos, turpretim, no strēlnieku uguns nevaram

sagaidīt gandrīz nekādus panākumus, bet ar šaušanu

varam tikai priekšlaikus sevi atklāt un tādējādi zaudēt

ienaidnieka pārsteigšanas iespēju.

Tā kā tumsa neļauj ienaidnieka apkarošanu uzsākt

lielākos attālumos, tad arī nakts kauju izšķir tuvcīņa,

kurā, uguns pielietošanas ierobežoto iespēju dēļ, liela

loma piekrīt aukstiem ieročiem.

Tāpēc nakts kaujā jāievēro sekojošais:

a) Uzbrukumā.

— Pirms uzbrukuma sākuma šautenēm uzlikt dur-

kļus. Lai izsargātos no nejaušiem šāvieniem un ne-

lietderīgas šaušanas, šautenes labāk nepielādēt; bet ja

šautenes tiek pielādētas, visas patronas nospiest ma-

gazīnā zem aizslēga, stobru atstājot tukšu.

— Pievirzoties ienaidniekam, izvairīties no katra

trokšņa, sastaptās ienaidnieka patruļas vai posteņi jā-

pārsteidz un klusu jāsagūsta vai jāiznīcina.

— Uzbrukuma laikā bez komandiera pavēles uguni

neatklāt.

— Ja ienaidnieks atklāj uguni, nepalikt uz vietas un

neuzsākt uguns kauju, bet censties ātrāk nonākt līdz

trieciena attālumam.

— Triecienā pāriet ar aukstiem ieročiem, bez urrā

kliedzieniem, cenšoties ienaidnieku pārsteigt un pie-

veikt bez trokšņa, lai neatklātu mūsu iebrukuma vietu

un spēku daudzumu.

— Pēc iebrukuma ātri jāieņem grupas komandiera

norādītā pozicijā, jāsagatavojas ienaidnieka prettrie-

cienu atsišanai ar uguni, durkli un rokas granātām,un

uzmanīgi jāuzklausa sava komandiera tālākās pavēles.

Ja komandieris noteicis citādu rīcību, jārīkojas saskaņā

ar viņa pavēlēm.



322

b) Aizstāvoties.

— Gaismā nostiprināt ieroci šaušanai norādītā vir-

zienā vai ierobežot stobra kustības sānu virzienā (ar

mietiņiem, smagiem ieročiem arī ar grozāmās ierīces

palīdzību) — ja apšaudei dots zināms sektors. Lai ne-

šautu par augstu, šauteni un patšauteni novietot uz

tāda balsta, kas ierocim piepatur vajadzīgo pacēlumu

(smagiem ieročiem lieto arī gaišus mērķējamos punk-

tus; lai labāk redzētu graudu un mērķēšanas robu,

tos var fosforēt).

— leroci pielādēt, noslēgt gaili (nodrošināt).

— Šautenēm uzlikt durkļus.

— Sagatavot un nolikt pa rokai rokas granātas.

— Novērotājiem vai dežurējošiem numuriem pie au-

tomātiskiem ieročiem uzmanīgi novērot un klausīties.

Par ienaidnieka pamanīšanu ziņot.

— Uguni atklāt pēc komandas (pavēles) vai no-

teiktā signāla, vai arī pamanot tuvumā ienaidnieku.

Ar uguns atklāšanu uz novērojumu pamata ļoti uzma-

nīties, lai nešautu par velti, piem.: nešaut uz katru

šķietami aizdomīgu zāles vai lapu iečabēšanos. Neatklāt

uguni arī tāpēc vien, ka kaimiņi šauj.

— Uguni obligatoriski pārtraukt pēc no-

teiktā patronu skaita izšaušanas, pēc noteiktā laika,

komandas vai signāla. Vienīgi tad, ja skaidri redzams,

ka ienaidnieks nāk triecienā, uguni var turpināt arī

pēc noteiktā patronu skaita izšaušanas, vai pēc no-

teiktā laika notecēšanas.

— Rokas granātas nesviest par agru, bet tikai tad,

kad ienaidnieks pienācis apm. 30 m attālumā.

— Cīņā vīrs pret vīru, iznīcināt ienaidniekuar durkli.

Var lietot arī lodi, tikai jāuzmanās, lai neapdraudētu

savējos.
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Darbība miglā.

Bieza migla ietekmē kaujas darbību līdzīgi tumsai,

tāpēc miglā jādarbojas tāpat kā tumsā. Tā kā miglas

izklīšanas laiku nevar paredzēt, vienmēr jābūt gatavībā

ātri pāriet uz parasto darbības veidu gaismā.

Gaismas signāli miglā vāji redzami, tāpēc sakariem

jālieto skaņu signāli.

Mākslīgā migla un dūmi var būt vai nu nekaitīgi, vai

arī indīgi; tāpēc, iekams nav pilnīgas pārliecības par

mākslīgas miglas vai dūmu nekaitīgumu, uzlikt gāz-

masku.

G. Kā izturēties ievainošanas gadiju-

mā, noklīstot no savas vienības un krītot

gūstā.

a. Kā jāizturas, ja pats ievainots.

Nepareizi. Pareizi.

Ja esi ievainots, netraucē

citu darbību. Nevaimanā un

nekliedz, tas liecina par gļē-

vulību un atrauj citus kareivjus

no viņu pienākumiem.

Nolien aizsegā; ja vari, pār-

sienies pats un gaidi sanitāru

pienākšanu. Ienaidniekam nā-

kot triecienā, neviens tev pa-

līdzēt nedrīkst, jo tā būtu

izvairīšanās no kaujas.
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Nepareizi.

Ja viegli ievainotais izšķirī-

gā brīdī pamet savus līdzcī-

nītājus un aiziet uz aizmuguri,

tad tas rīkojas kā gļēvulis un

nodevējs.

Tikai gļēvs un nedisciplinēts

kareivis pēc ievainošanas bez

atļaujas atstāj kaujas lauku

un. pametot savus ieročus, bēg

uz aizmuguri. Šādi kareivji

bargi sodāmi.

Pareizi.

Krietns un varonīgs kareivis

izšķirīgos brīžos nepamet sa-

vus draugus, bet cīnās kopā ar

tiem arī ievainots. Viegli ie-

vainots kaujas lauku drīkst

atstāt tikai pēc ienaidnieka at-

sišanas.

Krietns kareivis, ja viņš pēc

ievainojuma vēl var paiet, iz-

prasa atļauju no sava priekš-

nieka iet uz pārsienamo punk-

tu. Aizejot tas ņem līdzi savu

ieroci (šauteni) un citas man-

tas, bet patronas (izņemot 5)

nodod savam priekšniekam vai

kaimiņam.
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Nepareizi

Nav godīgi, ja kareivis, kas

tikai viegli ievainots, pamet

savu iet nespējīgo kaujas bie-

dru un dodas viens uz pārsie-

namo punktu.

Slikts ir tas kareivis, kas

pēc ievainošanas domā tikai

par sevi un, dodoties uz aiz-

muguri, paiet garām savu ko-

mandieru komandpunktiem.

Pareizi.

Godīgs karavīrs vienmēr pa-

līdz saviem draugiem un kau-

jas biedriem. Tas turas kopā

ne tikai priekos, bet arī bēdās.

Krietns kareivis pēc ievai-

nošanas ceļā uz aizmuguri,

ejot gar komandpunktu, katrā

ziņā pieies pie sava koman-

diera un ziņos par stāvokli

priekšējā līnijā.
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Nepareizi.

Tikai gļēvuļi un nelieši pie

nosūtīšanas uz slimnīcu vaimanā

un saviem kliedzieniem

demoralizē uz priekšu ejošos

biedrus.

Kareivis, kas aizmugurē pārsienamos

punktos izplata uztraucošas

baumas un pārspīlē

stāvokli, strādā par labu ienaidniekam.

Pareizi.

Drošsirdīgs kareivis, kaut arī

smagi ievainots, izpilda savu

pienākumu arī te. Tas apmie-

rina un pamudina kaujā ejošos

kareivjus.

Drošsirdīgs kareivis, pēc ie-

vainošanas nonācis aizmugurē,

mēģina visus apmierināt un

iedvest gļēviem ticību uzvarai.
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Nepareizi.

Tikai aizmugures varoņi, no-

nākot dzimtenē, plātas un lie-

las, izlaižot dažādas tenkas un

uztraucot iedzīvotāju prātus.

Pareizi.

īstie varoņi nemēdz lielīties

un par sevi runāt. Tie vien-

mēr Izturas atturīgi un ar cie-

ņu, jo par tiem runā viņu

darbi.

Tikai memmes dēliņi un gļē-

vuļi pēc viegliem ievainoju-

miem meklē patvērumu kan-

celejās un štābos, tā izvairo-

ties no frontes.

īsts vīrs, pēc izveseļošanās

no ievainojuma, steidzas atpa-

kaļ uz fronti, atstājot aizmu-

gures iestādēs tikai smagi ie-

vainotos un sakropļotos.

b. Kā jāizturas, ja ievainots kaimiņš.

levainoto nogādāšana uz aizmuguri ir sanitāru darbs.

Pārējiem kareivjiem, bez rotas komandiera

rakstiskas atļaujas, ir aizliegts palī-

dzēt nest un pavadīt ievainotos.
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Tomēr, kur kaujas apstākļi to pieļauj (izņemot gadī-

jumus, kad pašiem jāiet triecienā, vai arī sagaidāms

ienaidnieka trieciens) un ievainotais kaimiņš pats nevar

pārsieties, blakus kareivim pienākas palīdzēt. levai-

notam jāatņem visas patronas (izņemot 5) un visas

rokas granātas. Pēc tam ievainotam palīdz novietoties,

kā tam ērtāk (parasti guļus, paliekot zem galvas mantu

somu), un izsauc sanitāru.

c. Kas jādara, ja kaujā noklīst no savas vienības.

Ja kareivis kaujā noklīst no savas vienības, tad tam

nekavējoties jāpieteicas pie tuvākās vienības koman-

diera un jāpiedalās kaujā kopā ar to. Savas daļas mek-

lēšana kaujas laikā noliegta. Pēc kaujas šiem ka-

reivjiem, atgriežoties savā vienībā, jāuzrāda rakstiska

apliecība no komandiera, pie kura tas bijis kaujas laikā.

Katrs kareivis, kas pa kaujas laiku, bez dibināta ie-

mesla atstāj kaujas lauku vai atrasts aizmugurē, uzska-

tams par gļēvuli un atbild par to ar savu dzīvību.

d. Kā jāizturas, ja krīt gūstā.

Liels negods karavīram krist gūstā

ienaidnieka rokās neievainotam. Ja ka-

ravīram tomēr, neraugoties uz sīvu pretošanos līdz

beidzamam, būtu nelaime krist ienaidnieka rokās, tad

viņam jāzina, ka viņa gods nepielaiž neko, kaut tas arī

būtu sīkums, pastāstīt ienaidniekam. Drīkst teikt tikai

vārdu, uzvārdu, dienesta pakāpi, dzimšanas laiku un

vietu. Ziņas par karaspēka daļu, tās komandiera vārdu,

garastāvokli daļā, daļas nomainīšanu, pastiprināšanu,
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lauku virtuvju pieturas vietu, atpūtas vietām, nomet-

nēm, artilērijas pozicijām, stabu un komandieru atra-

šanās vietu v. t. t. var būt ļoti svarīgas ienaidniekam

un var kaitēt saviem līdzcīnītājiem. šādu ziņu iz-

paušana ir valsts nodevība. Nedrīkst sniegt

arī paša izdomātas ziņas, tās var būt tik pat kaitīgas
kā īstās.

Katram karavīram jāzina, ka saskaņā ar starptau-

tiskiem likumiem (1929. g. Ženēvā noslēgtā konvencija)
ienaidnieks nedrīkst pielietot nekādus spaidu līdzekļus

pret kara gūstekņiem, nolūkā tā ar varu izdabūt

ziņas par mūsu valsts un armijas stāvokli. Katram

gūsteknim, ja viņam to pra«a, jāpaziņo
tikai savs īstais vārds un dienesta pa-

kāpe, dzimšanas laiks un vieta. Atsauco-

ties uz augšminēto konvenciju, uz pārējiem jautājumiem

var atteikties atbildēt.

Nepareizi. Pareizi.

Kas kā gūsteknis stāsta ie-

naidniekam par sava karaspē-

ka novietojumu, ir nelietīgs

nodevējs.

Ievainots, gūstā kritis karei-

vis rīkojas pareizi un varonī-

gi, ja ienaidniekam neko ne-

stāsta, izņemot savu dienesta

pakāpi, vārdu, dzimšanas laiku

un vietu.
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Nepareizi. Pareizi.

Bieži ienaidnieks mēģina ie-

gūt ziņas no gūstekņiem, ie-

liekot starp viņiem savus pār-

ģērbtos spiegus, tādēļ ir liela

vieglprātība runāt par savu

karaspēku.

Arī sarunās ar gūstekņiem,

kurus nepazīst personīgi, ir

jāievēro vislielākā uzmanība,

ja negrib nezinot kļūt par no-

devēju.

Pareizi.

Mūsu karaspēkam nedraud

nekādas briesmas tapt pār-

steigtam, ja gūstā kritušie iz-

pilda savu pienākumu — cieš

klusu.

Nepareizi.

Te redzamas sekas, kur ie-

naidnieks, pateicoties kādam

nodevējam, dabūjis zināt mū-

su novietojumu.
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7. Kas jādara, ja grupas komandieris

kritis vai smagi ievainots.

Ja grupas komandieris krīt vai tiek smagi ievainots

un viņam nepaliek vietnieks, tad uzņēmīgākam karei-

vim jāuzņemas grupas komandēšana. Lai šo uzdevumu

varētu veikt, katram kareivim jāzina grupas uzdevums.

Par grupas komandēšanas uzņemšanos jāpaziņo.

Piemēram: «N. grupa uzmanību! Grupas ko-

mandieris kritis (ievainots), es uzņemos grupas

komandēšanu, klausīt manas komandas!»

No šā brīža minētais kareivis ir gru-

pas komandieris un visu pārējo kareivju

priekšnieks, bet tie viņa padotie, un tiem jāklausa

viņa pavēles.

8. Kareivja pienākumi uzbrukuma

kaujā.

Te minēti strēlnieku un patšauteņu grupu kareivju

pienākumi. Arī pārējo kareivju pienākumi ir līdzīgi.

Pirms kaujas:

1. Labi iegaumēt grupas un vada uzdevumu, noru-

nātās zīmes un signālus.

2. Pārbaudīt un sakārtot apbruņojumu un apģērbu.

3. Papildināt munīciju un iegaumēt, kur tā būs

saņemama kaujas laikā.

Tuvošanās laikā:

1. leturēt grupas komandiera noteikto ierindu un

rūpīgi izmantot apvidu, lai izvairītos no ienaidnieka

novērošanas un uguns.

2. Novērot ienaidnieku un kaimiņus, ziņojot svarī-

gāko grupas komandierim.
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Uzbrukuma laikā:

1. Izmantot katru gadijumu (apvidus, dūmi, migla,

mūsu uguns pabalsts v. c), lai veikli un ātri trauktos

uz priekšu no aizsegas uz aizsegu un ātrāk sasniegtu

grupas komandiera norādīto nākošo uguns poziciju

(skat. 264. lpp.).

2. Novērot ienaidnieku un uzturēt sakarus ar gru-

pas komandieri un blakus kareivjiem (viņi jāredz vai

jādzird, tiem jānodod tālāk saņemtās pavēles, tie jāpa-

balsta ar darbiem un vārdiem).

3. Nonākot nākošā grupas uguns pozicijā, ja nav

bijis aizlieguma, nekavējoties jāatklāj uguns un jā-

pabalsta pārējo grupas kareivju vai kaimiņu grupu vir-

zīšanās uz priekšu.
Virzoties no vienas grupas uguns pozicijas uz otru,

pēc katra īsa pārskrējiena (5—15 metri) uguns nav

jāatklāj, bet jācenšas ātrāk sasniegt nākošo grupas

uguns poziciju. Nokrišana pēc katra īsa pārskrējiena

jāizmanto elpas atvilkšanai, kādam nolūkam jāno-

slēpjas labā aizsegā. Pēc īsas atpūtas atkal jādodas

uz priekšu.

Stingri jāievēro uguns disciplina, atceroties, ka uz-

brukuma kaujā municijas piegāde sevišķi grūta. Par

uguns disciplinu sk. 336. lpp.

4. Kustības un uguns pārtraukumu brīžos ieplakt

aizsegā un laist darbā lāpstu, kas tomēr nedrīkst ma-

zināt tieksmi atkal doties uz priekšu.

Trieciena laikā:

1. Jo tuvāk ienaidniekam, jo lielākai jābūt uzma-

nībai, un katram kareivim jāšauj patstāvīgi; ar drošu

šāvienu jānošauj katrs ienaidnieks, kas paceļ galvu.

2. Pēc grupas komandiera pavēles vai priekšzīmes

jāuzliek durklis un jāsagatavojas triecienam, pēc kam,
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ja nav aizsegas, vai arī ja tas pavēlēts, jāturpina šau-

šana.

3. Pēc grupas komandiera komandas, zīmes vai

priekšzīmes, vispirms noslēdzot gaili, uzlēkt kājās, un,

slēdzoties ap grupas komandieri, doties triecienā pret

grupas komandiera norādīto iebrukuma vietu:

— ja attālums līdz ienaidniekam neliels (100 m vai

mazāks), tūliņ pēc uzlēkšanas kājās mesties skriešus

ar «urā» saucieniem uz ienaidnieku un satriekt to tuv-

cīņā ar durkli, rokas granātām v. c. cīņas līdzekļiem;

— ja attālums lielāks, vispirms iet uz priekšu ātriem

soļiem (lai aiztaupītu spēku tuvcīņas brīdim), pienākot

tuvāk, mesties skriešus ar «urā» saucieniem uz ienaid-

nieku un rīkoties, kā iepriekš minēts.

Pēc ielaušanās ienaidnieka novietojumā:

1. Nenodarboties ar trofeju vākšanu un ierakumos

atstāto mantu apskati, kas ātri var pārvērsties laupī-

šanā. Tādus kareivjus ienaidnieks viegli pārsteidz

un iznīcina.

2. Pēc iebrukuma ātri ieņemt poziciju ap grupas

komandieri, vajāt atejošos ar uguni un sagatavoties

prettriecienu atsišanai.

Pēc tam, atkarībā no grupas komandiera pavēles,

vai nu jāturpina virzīties uz priekšu vai jāpaliek uz

vietas.

Ja pavēlēts virzīties uz priekšu, tad pēc spēcīga

uguns brāziena, izmantojot patšauteņu, kaimiņu, kāj-

nieku smago un citu pabalstošo ieroču uguni, jādodas

triecienā pret nākošiem ienaidnieka pretošanās punk-

tiem, šādi triecieni vislabāk sekmēsies, ja tie būs

vērsti pret ienaidnieka pretošanās punktu flankiem.

Jāizlauzās caur ienaidnieka poziciju līdz viņa artilē-

rijai.
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Ja pavēlēts pagaidām palikt uz vietas, tad jāiekār-

tojas iegūtā noturēšanai. Jāsakārtojas un jāieņem
aizstāvēšanās pozicijā, lai varētu atsist katru ienaid-

nieka pretuzbrukumu.

Gūstekņi jāatbruņo un ar paceltām rokām jāsūta

uz aizmuguri, kur tos saņems sekojošās grupas.

3. Pēc izlaušanās caur ienaidnieka poziciju, sākas

ienaidnieka vajāšana. lenaidniekam jāseko uz pēdām,

neļaujot tam no jauna apstāties un nocietināties. Jā-

cenšas tam aizsteigties priekšā, lai atgrieztu atkāp-
šanās ceļus un to iznīcinātu.

lenaidnieks jāvajā, neraugoties ne uz kādu nogu-

rumu, jo katra nokavēta minūte vēlāk var prasīt lielus

upurus.

Uzbrukumā galvenais ir, veikli izmantojot apvidu,
ātri pievirzīties līdz trieciena attālumam, strauji pāriet

triecienā un izlauzties caur ienaidnieka poziciju, lai pēc

tam uzsāktu tā vajāšanu un ievāktu uzvaras augļus.

9. Kareivja pienākumi aizstāvēšanās

kaujā.

Kam uzdota pozicijas aizstāvēšana, tam jāierīkojas
sīvai un neatlaidīgai cīņai un sava pozicijā jānotur.

1. Vispirms uzmeklē sev uguns poziciju vai arī ieņem

grupas komandiera norādīto.

Labai pozicijai jāatbilst prasībām, kādas minētas

304. lpp.

Ja apvidū nevar atrast tādu poziciju, kas pilnīgi at-

bilstu visām šīm prasībām, tad izvēlas piemērotāko un

ar maskēšanas un lāpstas palīdzību stājas pie tās uz-

labošanas — sagatavošanas.

2. Pēc uguns pozicijas atrašanas tā jāsagatavo:

1. Pirms darbu sākšanas jāmaskējas no gaisa un

zemes novērošanas.
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2. Jāuzlabo apšaudes lauks (apšaudes lauka notīrī-

šana, attālumu izmērīšana un atzīmēšana).
3. Ar lāpstas palīdzību pozicijā jāuzlabo (atbalsts

ierocim, aizsega no uguns v. t. 1.).
4. Pozicijas pastiprināšanai jāierīko šķēršļi.
5. Pēc darbu beigšanas viss rūpīgi jānomaskē un

maskējums jāpārbauda (ja vien iespējams no ie-

naidnieka puses).

3. Pēc pozicijas sagatavošanas katram kareivim

jāzina:
,

1. Parpriekšieni:
šaušanas virzieni un attālumi līdz galveniem vietējiem

priekšmetiem 800 metru robežās;

galveno apdzīvoto vietu nosaukumi un ceļu virzieni;

kur atrodas un pa kādiem ceļiem aties mūsu priekš-

grupas;

kam jāpievērš sevišķa vērība.

2. Par kaimiņiem:

kur atrodas kaimiņu grupas pa labi un pa kreisi.

3. Par aizmuguri:

kur atrodas un pa kādiem ceļiem nokļūt pie saviem

komandieriem (grupas, vada un rotas);
kur atrodas un pa kādiem ceļiem nokļūt uz municijas

saņemšanas un pārsienamo punktu;

galveno apdzīvoto vietu nosaukumi un ceļu virzieni.

4. Atrodoties pozicijā pienākas:

1. Nepārtraukti turpināt pozicijas tālāku izbūvi, to

nocietinot un papildinot.
2. Izturēties tā, lai ienaidnieks nevarētu novērot un

spriest par pozicijas stiprumu un dzīvi pozicijā.

3. Ēdiena, municijas un dažādu materiālu piegādei

poziciju atstāt tikai sevišķi šim nolū-
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kam norīkotiem kareivjiem (pārējie ka-

reivji to nekādā ziņā nedrīkst darīt). Ja ienaidnieks

šai laikā sāk uzbrukumu, tad šiem kareivjiem bez ka-

vēšanās jāatgriežas uguns līnijā un jāņem dalība kaujā.

5. lenaidniekam uzbrūkot, pienākas:

1. Līdz ar priekšgrupu atiešanu būt ga-

tavam ieņemt savu uguns poziciju. Katra kareivja goda
lieta un pienākums neatļaut ienaidniekam sevi pārsteigt

patvertnē.

2. Stingri ievērot uguns disciplinu, jo

ienaidnieka trieciena atsišanā kājnieku ugunij piekrīt

galvenā loma.

Uguns disciplina prasa:

— uguns sekmju palielināšanai, ierīkot atbalstu ie-

rocim;

— pareizi uzstādīt mērķēkli un rūpīgi izdarīt katru

šāvienu: nešaut nenomērķējis un «nenoraut» mēlīti; la-

bāk šaut retāk — bet pareizāk;

— regulēt uguns ātrumu, piemērojoties mērķa svarī-

gumam un municijas krājumiem;
— pēc mērķa nozušanas nekavējoties uguni pārtraukt;
— taupīt municiju, bet kad puse izšauta — ziņot

grupas komandierim;
— rūpīgi novērot ienaidnieku un uzmanīgi sekot gru-

pas komandiera zīmēm, komandām un pavēlēm, kuras

izpildīt nekavējoties, lai tā atvieglotu grupas koman-

dierim uguns vadību;

— nesteigties ar rokas granātu izsviešanu, jo ar šau-

jamo ieroci sasniedzami labāki panākumi. Rokas gra-

nātas sviest, kad ienaidnieks pienācis apmēram 20—40

metros.

3. Ja ienaidnieku pavada kaujas rati,

tie jāpalaiž garām un jāapšauda kaujas ratiem seko-

jošie kājnieki, jo tie ir bīstamāki par pašiem kaujas
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ratiem, kurus iznīcinās smagie ieroči. No kaujas ratiem

labi pasargā šauri un dziļi ierakumi (bedres). Ar šau-

tenēm un patšautenēm apšaudīt kaujas ratus tikai tad,

kad tie tieši uzbrūk strēlniekiem. Šādos gadijumos jā-

mērķē kaujas ratu novērošanas lūkās un spraugās. Zem

tuvu pienākušu kaujas ratu kāpurķēdēm var mest rokas

granātas, rokas granātu saišķus vai prettanku mīnas.

Nepareizi.

Ar šautenēm un patšautenēm

nav jāapšauda kaujas rati,

kas strēlniekiem tieši neuz-

brūk: tā ir veltīga municijas

šķiešana.

Kareivis, kas domā izvairī-

ties no kaujas ratiem bēgot,

dodas drošā nāvē, jo no ie-

naidnieka lodēm tam neizbēgt.

Pareizi.

Šauteņu un patšauteņu uguns

jāvērš pret kājniekiem, kas

seko kaujas ratiem. Ar pašiem

kaujas ratiem tiks galā artilē-

rija un prettanku ieroči.

Ja uzbrūk kaujas rati, tad

mierīgi jāpaliek savā vietā un

jāapšauda kaujas ratiem seko-

jošie kājnieki.

4. Gāzu uzbrukumam sākoties, mierīgi

uzģērbt gāzmasku un rīkoties tālāk kā parasti.
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Tikai pareizi uzģērbta gāzmaska var pasargāt no sa-

indēšanās!

Tamdēļ pirmā vietā — pareiza gāzmaskas kopšana un

uzģērbšana, bet tikai otrā — uzģērbšanas ātrums.

5. Ja ienaidnieks nāk triecienā naktī,

dūmos, mākslīgā vai dabiskā miglā, tad pēc grupas

komandiera pavēles katram kareivim jāatklāj uguns

norādītā šaušanas virzienā, arī neredzot mērķi. Tomēr

šāda uguns pēc grupas komandiera pavēles nekavējoties
arī jāpārtrauc. Lai šaušana būtu sekmīga, katram ka-

reivim jau gaismā jānotēmē savs ierocis šaušanas vir-

zienā un jānostiprina.

6. Ja ienaidniekam izdodas iebrukt pozicijā un ielenkt

atsevišķus kareivjus vai vienības, tad:

1. lelenktiem jāaizstāvas arī tad, ja tie

pilnīgi ielenkti un nav pat nekādas izredzes uz panāku-
miem. Ar savu drošsirdīgo izturēšanos tie lielā mērā

var atvieglot mūsu stāvokli, aizturot kaut uz laiku ie-

naidnieku, vai arī sekmējot mūsu pretuzbrukumu.

Ja pretuzbrukums nenotiktu, tad ielenktiem jāpieliek
visi spēki, lai izlauztos cauri ienaidniekam līdz savē-

jiem, ko visvieglāk izdarīt tumsā.

2. Liels negods neievainotam krist

gūstā.

Ja kareivim, neskatoties uz pretošanos līdz beidza-

mam, būtu nelaime,krist gūstā, tad tam jāzina, ka viņa

pienākums un gods prasa ciest klusu un neko nestāstīt

(skat. 328. lpp.).

Galvenais — par katru cenu noturēt norādīto poziciju,

cīnoties līdz pēdējai iespējai.

Ja pavēlēts aizstāvēties, tad tas nozī-

mē atsist ienaidnieka uzbrukumu un

noturēt savu poziciju vai mirt. Citas iz-

ejas nav.
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C. Darbība grupas sastāvā.

1. Uzbrukums.

Strēlnieku grupa.

Strēlnieku grupas galvenais uzdevums uzbrukuma

kaujā — iznīcināt ienaidnieku tuvcīņā ar grupas dzīvo

trieciena spēku. Grupas komandiera pienākums šo

spēku pēc iespējas nevājinātu pievest pie ienaidnieka.

Lai mazāk atrastos ienaidnieka ugunī, un tādējādi pil-

nīgāki izsargātos no zaudējumiem, grupa iespējami

ilgāk virzas bez uguns atklāšanas, izmantojot savai

kustībai apvidu, artilērijas, kājnieku smago ieroču un

patšauteņu uguni.

Atkarībā no apvidus un ienaidnieka uguns, grupas

komandieris nosaka grupas ierindas veidu. Apvidus

ērtākai izmantošanai vispiemērotākie ierindas veidi ir:

a) kolonna pa vienam — ārpus ienaidnieka uguns, vai

kad tā tieši neapdraud grupu, un b) virkne — ienaid-

nieka ugunī, vai arī kad tādā kuru katru acumirkli var

nokļūt.

Artilērijas apšaudītās vietas grupas

komandieris cenšas apiet ar savu grupu, par cik to

pieļauj uzdevums. Ja tas nav iespējams, apšaudītās

vietas grupa ātri pārvar uguns brāzienu vai šāvienu

kārtu starpbrīžos. Ja artilērijas šāviņi pēkšņi krīt

grupas tuvumā, grupa
— pēc grupas komandiera ko-

mandas, zīmes vai priekšzīmes — ātri nogulstas, lai

pasargātos no šāviņu iedarbības. Tiklīdz šī iedarbība

grupu vairs neapdraud, grupa turpina kustību. Arti-

lērijas šāviņi, kuri grupu neapdraud,

nedrīkst tās kustību aizturēt.

Ja jāpārvar apvidus, kuru apšauda

ienaidnieka kājnieki, grupa virzas uz priekšu
lēcieniem — no aizsegas uz aizsegu. Pārvietošanās

kārtību (ar visu grupu reizē, pa grupas daļām, atse-
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višķiem strēlniekiem, pārskrējieniem, līšus vai rāpus)

grupas komandieris nosaka atkarībā no ienaidnieka

uguns sekmīguma. Kustībai uz priekšu grupas koman-

dierim jāizmanto katra savējo automātisko un citu

ieroču iedarbība, kā arī katrs ienaidnieka uguns atslā-

bums. Pacelšanās kustībai uz priekšu jāizdara ātri, pēc

iespējas ienaidniekam negaidot, un cenšoties to pār-

steigt. Jaunajā aizsegā ātri jāpielāgojas apvidum.

Ja aizsega nepietiekoša, tās papildināšanai jāķe-

ras pie lāpstas. Lāpstas lietošana tomēr nedrīkst

aizkavēt kustību uz priekšu, par to atbildīgs grupas

komandieris.

Pēc vada (kaujas grupas) komandiera pavēles vai, ja

apstākļi to prasa, pēc paša ierosmes, grupas koman-

dieris strēlnieku sekmīgas uguns attālumā pavēl savai

grupai atklāt uguni. Strēlnieku grupas kopējā

uguns ir sekmīga līdz 600 m, bet savrupēja — līdz

400 m attālumam.

Atklājot uguni pēc paša ierosmes, grupas komandie-

rim jāatceras, ka strēlnieku grupa nav piemērota ilg-

stošai uguns kaujai. Tāpēc strēlnieku grupa jāievada

uguns kaujā tikai nepieciešamākos gadijumos: kad

kāda sava vada patšautene iznīcināta vai sabojāju-

sies, vai kavēkļa dēļ nespēj uguni turpināt, kad ienaid-

nieks mūsu patšautenes stipri apšauda, vai arī kad

smago ieroču un patšauteņu uguns vien vairs nespēj

nodrošināt kustības iespēju uz priekšu.

Kopēju uguni grupas komandieris lieto, kad jāap-

šauda mērķi, kurus nepārredzama apvidus dēļ, patšau-

tene nevar ķert, kad jāatvieto sabojāta vai iznīcināta

patšautene, kad savrupēji šaujot, uguns kļuvusi nekār-

tīga, kā arī visos gadijumos, kad jāšauj tālāk par

400 m.

Savrupējo uguni viņš vērš pret tādiem mērķiem, kuri

vāji saredzami un parādās tikai uz acumirkli, un kuru
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apkarošanai kopēja strēlnieku uguns vai automātisko

ieroču uguns nav piemērota.

Uguns atklāšanai grupa pārveidojama ķēdē, ja līdz

tam bija noteikts citāds ierindas veids.

Grupas pārvietošanās kārtība uz jau-

nu poziciju nosakāma atkarībā no ienaidnieka

uguns sekmīguma. Lai lieki nezaudētu laiku ar biežu

pozicijas ieņemšanu, pozicijas nav izraugāmas pārāk

tuvu viena otrai. Tālāk no ienaidnieka attālumi starp

pozicijām varēs būt lielāki; pievirzoties tuvāk, ienaid-

nieka uguns spēka pieaugums spiedīs attālumu starp

tām samazināt. Attālums starp pozicijām atkarāsies

arī no apvidus. Vidēji šis attālums būs ap 100 m liels.

Sagatavošanās kustībai uz priekšu, ja apvidus pie-

ļauj, izdarāma aizsegā. lenaidnieka maldināšanai

strēlniekiem ieteicams, pirms uzlēkšanas pārskrējie-

nam, pavirzīties sāņus no pozicijas, kurā tie darbojas

ar uguni. Izdarot pārvietošanos pārskrējieniem pa vie-

nam, pārvietošanās izpildīšanā nav jāietur vienveidīga

kārtība, lai ienaidnieks to nevarētu ievērot un iepriekš

jau paredzēt, kur pacelsies pārskrējienam katrs strēl-

nieks.

Ja grupa pārvietojas uz jaunu poziciju pa grupas

daļām vai atsevišķiem strēlniekiem, karavīri, kuri paliek

agrākā pozicijā, kā arī tie, kuri nonāk jaunā pozicijā,

ar uguni pabalsta tos, kas pārvietojas.

Sākot ar 180 m attālumu, šauteņu granāta ar sekmēm

papildina pārējo ieroču uguni. Tā sevišķi noder mērķa

apkarošanai aiz aizsegām.

Pārvietodamās no aizsegas uz aizsegu un no pozici-

jas uz poziciju, grupa pievirzās ienaidniekam tik tuvu,

cik tas iespējams, lai neiekļūtu savējo pabalstošo ieroču

ugunī, kas vērsta pret ienaidnieku, pie kam grupai

nav jābīstas spiesties šai savējo pabalstošo ieroču

ugunij pēc iespējas tuvāk klāt, lai triecienā būtu jāpār-
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var mazāks attālums. Atkarībā no apvidus un pabal-

stošās artilērijas uguns, tā varēs pievirzīties līdz

200—40 m attālumam no ienaidnieka. Tas būs trie-

ciena attālums. Te grupa brīdi apstājas un sa-

gatavojas triecienam. Grupas komandieris pavēl uz-

likt durkļus un norāda šauteņu granātniekam, kādus

mērķus apkarot trieciena laikā, un kur pievienoties

grupai pēc iebrukuma. Lai grupai nebūtu jāpārtrauc

uguns, strēlnieki durkļus uzliek pakāpeniski, ne visi

reizē.

Kad grupa sagatavojusies triecienam,

grupas komandieris ar norunātu zīmi ziņo vada koman-

dierim. Pirms trieciena grupas komandieris ar savu

grupu atklāj pret iebrukuma vietu spēcīgu uguns brā-

zienu.

Tiklīdz pabalstošā artilērija pārnes uguni uz priekšu,

grupas komandieris ar komandu, zīmi (svilpienu) vai

priekšzīmi paceļ grupu triecienam un ved to pret vada

komandiera norādīto vai, ja vada komandieris nebūtu

norādijis, pret paša izraudzīto iebrukuma vietu. Reiz

uzsāktais trieciens jāizved līdz galam. Grupa, kas

pacēlusies triecienam, nedrīkst vairs apstāties iebruku-

ma vietas priekšā. Ja ienaidnieks ieracies, īsi pirms

iebrukuma lietderīgi to apmētāt rokas granātām. Ro-

kas granātu sviešanu grupas komandieris uzdod pāris

izveicīgākiem savas grupas granātu sviedējiem,

kuri rokas granātas izsviež skrējiena laikā vai, ja iespē-

jams, pirms trieciena uzsākšanas pielienot pie ienaid-

nieka granātas sviediena attālumā.

Pēc iebrukuma notiek cīņa ar aukstiem ieročiem, lodi

un rokas granātām (tuvcīņa, cīņa vīrs pret vīru). Tas

ir kaujas degpunkts. Tajā visi līdzekļi ir labi, kas

tikai dod uzvaru (sk. 240. lpp.). Katrs ienaidnieka ka-

ravīrs, kas nepadodas gūstā, iznīcināms.
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Ja iebrukums izdevies, grupai tūliņ jā-

novietojas ieņemtajā ienaidnieka pozicijā un jāvajā at-

ejošais ienaidnieks ar uguni.

Atkarībā no uzdevuma un stāvokļa, grupas komandie-

ris vai nu no jauna izklaidē triecienam savilkto grupu

un turpina uzbrukumu norādītā virzienā, vai arī, ja no-

teiktais mērķis ir sasniegts, sakārto grupu un ierīkojas

(nocietina ieņemto poziciju) prettriecienu atsišanai.

Grupai vienmēr jābūt gatavai tūliņ pēc trieciena atsist

ikvienu prettriecienu.

Tūliņ pēc trieciena uznākošais atslābums prasa kā no

priekšnieka, tā arī no katra kareivja sevišķu sparu un

atjautību. Priekšniekam visi jātur stingri rokās.

Patšautenes grupa.

Patšautenes grupas uzdevums uzbrukuma kaujā

— savas sekmīgas uguns robežās, kopā ar artilēriju

un kājnieku smagajiem ieročiem, nodrošināt iespēju

pievirzīt vada trieciena spēku pēc iespējas nevājinātu

pie ienaidnieka.

Patšautenes uguns sekmīga līdz 800 m attālumam.

Līdz šādam attālumam grupas komandieris cenšas

virzīt savu grupu bez uguns atklāšanas tāpat kā

strēlnieku grupu, izmantojot apvidu, artilērijas un

kājn. smago ieroču uguni. Ja tomēr rodas nepiecie-

šamība atklāt uguni vai ja parādās sevišķi izdevīgi

mērķi, grupas komandieris, sākot ar 900 m attālumu,

uguni pavēl atklāt snaiperam.

Arī patšautenes grupa, ar savu nelielo municijas

daudzumu, nav piemērota ilgstošai uguns kaujai; tāpēc

sekmīgas uguns attālumos grupas komandieris pat-

šautenei pavēl atklāt uguni tad, kad artilērijas un

smago ieroču uguns vien vairs nepietiek, lai nodroši-

nātu vadam iespēju virzīties uz priekšu. Grupas ko-
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mandieris šādi rīkosies pēc vada komandiera pavēles

(zīmes), vai arī pēc paša ierosmes — ja vada koman-

dieris uguns atklāšanu nebūs paturējis savās rokās.

Ar savu uguni patšauteņu grupām savstarpēji

jāizpalīdzas tikt uz priekšu un jāsedz strēlnieku grupu

pievirzīšanās. No šīs prasības arī atkarājas apšau-

dāmo mērķu izvēle, kurus grupas komandierim sa-

ņemtā uzdevuma robežās pa lielākai daļai nāksies at-

rast pašam. Retāk tos viņam norādīs vada koman-

dieris.

Ar patšauteni vispirmā kārtā jāapšauda tas mērķis,

kas visvairāk kavē vada (kaujas grupas) kaujas no-

lūka sasniegšanu, tikai tad, ja šī prasība izpildīta, var

apšaudīt izdevīgus acumirkļa mērķus. Nelielu sva-

rīgu vai izdevīgu mērķu (atsevišķu ienaidnieka ko-

mandieru, novērotāju, ziņnešu v. t. 1.) apkarošanu

grupas komandieris uzdod snaiperam. Snaipers pie-

dalās arī patšautenes pārvietošanās pabalstīšanā ar

uguni.

Ar šauteņu strēlniekiem grupas komandieris atklāj

uguni tikai šauteņu sekmīgas uguns robežās, kad jāpa-

balsta patšautenes pārvietošanās, kad jāsedz tās

flanks, kad jāapkaro sevišķi svarīgi mērķi vai kad

nelielā attālumā uguns pārsvara iegūšanā pār ienaid-

nieku jāpiedalās iespējami lielākam ieroču skaitam,

šauteņu strēlnieku kopējo un savrupējo uguni pielieto

tāpat kā strēlnieku grupa. Ja grupas komandieris

pats nevar vadīt visas grupas uguni, viņš šauteņu

strēlnieku uguns vadīšanu uzdod savam vietniekam.

Pārvietošanos no pozicijas uz pozi-

ciju patšautenes grupa izdara līdzīgi strēlnieku gru-

pai. Sagatavošanos pārskrējienam ar patšauteni jā-

cenšas izdarīt aizsegā. Tāpat arī pārskrējienu ar

patšauteni jācenšas izbeigt aizsegā, un tikai pēc saga-
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tavošanās uguns atklāšanai patšautene jāievirza pozi-

cijā, vēlams sāņus no tās vietas, kur izbeigts pārskrē-

jiens.

Ja patšautene kaujā iznīcināta vai sabojājusies, pat-

šautenes grupa tālāk darbojas kā strēlnieku grupa.

īsi pirms trieciena (iebrukuma) patšautene un

visi patšautenes grupā esošie strēlnieki atklāj uguni

pa iebrukuma vietu vai pa ienaidnieku, kurš apšauda

pieejas pie tās.

Patšautenes grupas komandieris ved visus savus ar

šautenēm apbruņotos kareivjus triecienā kopā ar strēl-

nieku grupām. Patšautene šauj arī trieciena laikā tik

ilgi, kamēr tas iespējams, nenodarot savējiem zaudē-

jumus; pēc tam tai nekavējoties jādodas pakaļ savai

grupai.

Ja patšautene no savas pēdējās pozicijas nevar pa-

balstīt triecienā ejošos ar uguni, tā iet triecienā kopā

ar savu grupu un, ja vien iespējams, ejot šauj.

Pēc iebrukuma patšautenes grupa ātri ieņem

poziciju, lai atsistu prettriecienus, ar uguni vajātu

atejošo ienaidnieku vai arī lai pabalstītu uzbrukuma

turpināšanu.

Caurlaušanās ienaidnieka novietojumam patšautenes

grupai uzstāda arvienu jaunus negaidītus uzdevumus.

Viņai jākāpina visi spēki, lai saskatītu un apkarotu

tos mērķus, kuri kavē strēlnieku grupu virzīšanos uz

priekšu. Viņai jārūpējas arī par atkal un atkal no

jauna triecienā ejošo grupu flanku apsardzību, par to,

lai nepaliktu atpakaļ no triecienā ejošām grupām, un

par sakariem ar vada vai kaujas grupas komandieri.

Sevišķi svarīga ir pastāvīga gatavība uguns atklāša-

nai pa prettriecienā ejošu ienaidnieku, šinī laikā (lau-

žoties cauri ienaidnieka novietojumam) patšautenes

grupai ar savu frontālo vai sānuguni vienmēr jāsaista
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ienaidnieka ložmetēju ligzdas un atbalsta punkti. Tāda

patšauteņu uguns darbība vislabāk aizsargās strēl-

nieku grupas no ienaidnieka uguns un pret uzbruku-

miem, kā arī atvieglos tām uzbrukt ienaidniekam no

sāniem, no frontes, vai pat no muguras.

2. Aizstāvēšanās.

Strēlnieku grupa.

Aizstāvēšanās kaujā grupas komandieris atbildīgs

par viņam norādītās pozicijas ieņemšanu, noorganizē-

šanu un aizstāvēšanu.

Savu uzdevumu aizstāvēšanās kaujā grupa pirmā

kārtā veic ar uguni. Strēlnieku grupa maz piemērota

darbībai ar flankējošu vai slīpu uguni, tāpēc tā parasti

saņems uzdevumu darboties ar frontālu- uguni. Strēl-

nieku grupa spēj sekmīgi atsist ienaidnieka uzbrukumu

40—50 m platā joslā, t. i. apmēram tikpat platā

joslā, cik liels ir grupas pozicijas frontes platums. Tā-

pēc strēlnieku grupai parasti arī dos šāda platuma

apšaudes sektoru.

Saņēmis uzdevumu, grupas komandieris ved

grupu uz norādīto vietu, izliek zemes un gaisa novē-

rotāju, paskaidro karavīriem uzdevumu, novieto grupu

pagaidām aizsegā pozicijas tuvumā un pavēl tai, ja

vajadzīgs, sagatavot maskējumu, bet pats dodas izlū-

kot poziciju tā, lai sekmīgāk varētu veikt savu uzde-

vumu.

Pēc pozicijas izlūkošanas grupas komandieris izsauc

pie sevis (ar zīmēm vai balsi) strēlniekus, ierāda

katram poziciju un norāda, kurp šaut ar savrupēju

uguni. Grupas apšaudes sektoru grupas komandieris

sadala starp strēlniekiem, ierādot pa 2—3 kareivjiem

kopēju, 10—15 m platu (uz katru strēlnieku apm. 5 m)

sektoru, kurā šie strēlnieki, savstarpēji sadarbojoties,
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apkaro ienaidnieku. Šādi grupas komandieris rīkojas,

lai, kādam strēlniekam izejot no ierindas, grupas ap-

šaudes sektorā nerastos neapšaudītas vietas. Arī sa-

dalot grupas uguni, grupas komandierim jāraugās, lai

grupas apšaudes sektorā nepaliktu neapšaudītas vietas.

Neķerlaukus grupas komandieris pavēl apšaudīt šau-

teņu granātniekam, bet ja to paņēmis vada koman-

dieris savā rīcībā vai ja neķerlauks atrodas tālāk par

šauteņu granātas sniedzamību, ziņo par neķerlaukiem

vada komandierim.

Ja pozicijā jāieņem steidzīgi, grupas komandieris

norāda strēlniekiem ieņemamo poziciju, pēc tam ko-

mandē: pozicijā! Kad strēlnieki ievirzijušies pozicijā,

grupas komandieris paskaidro uzdevumu, pēc kam pār-

bauda, kā strēlnieki ieņēmuši poziciju un dod tiem

uguns uzdevumus.

Kad pozicijā ieņemta, grupas komandieris stājas pie

tās noorganizēšanas, pavēlot:

— poziciju maskēt pret zemes un gaisa novērošanu;

— uzlabot apšaudi un noteikt attālumus līdz rakstu-

rīgākiem vietējiem priekšmetiem (orientieriem) pozi-

cijas priekšā sekmīgas uguns robežās; noteiktos attā-

lumus grupas komandieris atzīmē pārskata kartiņā;

— veikt ierakšanās darbus;

— pastiprināt dabiskos vai ierīkot mākslīgos šķēr-

šļus;

— pēc paveiktiem darbiem visu rūpīgi nomaskēt.

Pozicijas nocietināšanas darbus grupa veic saskaņā

ar vada komandiera norādijumiem. lerakumus strēl-

niekiem lietderīgi rakt tā, lai tie noderētu arī aizsar-

dzībai pret kaujas ratiem, šim nolūkam vispiemēro-

tāki šauri, dziļi ierakumi, kuri rokami tā, lai tajos
varētu novietoties pa 2 strēlniekiem kopā; kopējā gru-
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pas ierakumā tos nav veļams apvienot, bet ja tas tiek

darīts, ierakums izveidojams stipri līkumots.

Kad pozicijas noorganizēšana paveikta, grupa novie-

tojama aizsegā.

Pozicijas maskējumu pec pabeigtiem darbiem grupas

komandierim lietderīgi pārbaudīt no ienaidnieka puses.

Kaujas lauka novērošanai jāturpinās nepār-

traukti. Ja grupas komandieris nenovēro personīgi,

viņš norīko novērotāju.

Ar vada komandieri un kaimiņiem jānodibina sa-

kari. Sakariem pirmā kārtā izmantojamas zīmes;

ziņnesis sūtāms tikai visnepieciešamākos gadijumos.

Kaujā grupas komandieris, drošsirdīgi un aukst-

asinīgi vadot savus kareivjus, izmanto visas iespējas sa-

vas pozicijas aizstāvēšanai. Sevišķi uzmanīgam viņam

jābūt, kad uz priekšu izvirzītās priekšgrupas sāk at-

iet, šai laikā viņam jābūt gatavam katru acumirkli

ar savu grupu ieņemt poziciju.

Ja ienaidnieks apšauda grupas poziciju ar artilērijas

vai kājn. smago ieroču uguni, grupa izsargājas no
tās

aizsegā. Tiklīdz ienaidnieka kājnieki pievirzijušies līdz

grupas sekmīgas uguns attālumam, grupas komandieris

pavēl grupai ieņemt poziciju un atklāt uguni. Dūmos,

putekļos, miglā un tumsā grupas komandieris atklāj

uguni savā apšaudes sektorā pēc noteiktā sprostuguns

signāla, arī neredzot ienaidnieku.

lenaidnieka triecienu strēlnieku grupa atsit ar šauteņu

uguni, rokas granātām un durkļiem — cīņā vīrs pret

vīru. Grupai jāturas pozicijā līdz beidzamam, nerau-

gotie uz tās ielenkšanu, nedz arī uz kaimiņu grupu po-

ziciju krišanu ienaidnieka rokās.

Kad uzbrūk kaujas rati, strēlniekiem jāatrod atbalsts

izturībai sava grupas komandiera priekšzīmē. Par kau-

jas ratu uzbrukumu nekavējoties jāziņo vada koman-

dierim un tuvākiem prettanku ieročiem. Strēlnieku
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grupas uzdevums nav uzņemties cīņu ar kaujas ratiem,

bet atsist tiem sekojošos kājniekus. Tāpēc grupai jā-

palaiž kaujas rati garām un jāvērš sava uguns pret kāj-

niekiem, kas seko kaujas ratiem. Lai izsargātos no

kaujas ratiem, strēlniekiem vislabāk paslēpties savos

ierakumos un nevērst uz sevi uzmanību, tādā kārtā tie

izvairīsies no kaujas ratu iedarbības un savējo pret-

tanku ieroču uguns. Tiešā tuvumā kaujas ratus var

apkarot, metot zem kāpurķēdēm rokas granātu saišķus

vai prettanku mīnas, jā tādas izdotas, kā arī apšaudot

kaujas ratus ar bruņsitēju municiju to jūtīgākās vie-

tās vai ar parasto municiju, mērķējot novērošanas

lūkās un spraugās.

Ja grupa norīkota priekšgrupās ar uzdevumu

pretoties līdz noteiktam laikam vai līdz rīkojumam

(pretošanās uzdevums), tā savu poziciju aizstāv līdz no-

teiktam laikam vai līdz rīkojuma saņemšanai tāpat kā

galvenā aizstāvēšanās pozicijā. šādā gadijumā grupu

parasti pabalstīs ložmetēji no galvenās aizstāvēšanās

pozicijas, sedzot grupas sānus; dažreiz pabalstu sniegs

arī artilērija vai mīnmetēji, dodot sprostuguni grupas

priekšā, kuras izsaukšanas tiesības parasti būs piešķir-

tas grupas komandierim. Viuš šo sprostuguni izsauc tad,

kad grupai ienaidnieks uzbrūk ar pārspēku.

Ja grupa norīkota priekšgrupās ar uzdevumu novē-

rot ienaidnieka darbību, ienaidniekam uzbrūkot ziņot

par to un kavēt tā uzbrukumu (novērošanas uzdevums),

grupai ienaidnieka izlūku patruļas katrā ziņā jāatsit.

Kad ienaidnieks uzbrūk ar lielākiem spēkiem, grupas

komandieris ziņo par to vada komandierim ar norunā-

tām zīmēm vai zignālu un kavē ienaidnieku ar uguni,
kuru atklāj, tiklīdz ienaidnieks nonācis grupas sekmī-

gas uguns robežās. Kad ienaidnieks pievirzijies tik

tuvu, ka sāk jau apdraudēt grupas atraušanās iespējas,

grupa atraujas un atiet pa vada komandiera norādīto
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ceļu tā, lai netraucētu galvenās aizstāvēšanās pozicijas

ieroču uguni. Ja grupas atraušanās segšanai paredzēts

kājn. smago ieroču vai artilērijas pabalsts, grupas ko-

mandieris to izsauc ar norunātu zīmi vai signālu. Ja

grupai pavēlēts ienaidnieku kavēt arī atiešanas laikā,

viņa to dara, pakāpeniski ieņemot izdevīgas vai vada

komandiera norādītas pozicijas.

Patšautenes grupa.

Patšautenes grupa aizstāvēšanās kaujā visbiežāk sa-

ņems uzdevumu darbībai ar flankējošu vai slīpu uguni,

pie kam tai tiks norādīts 1 galvenais un I—2 papildu

sprostuguns virzieni. Dažreiz tai tiks dots arī frontāls

apšaudes sektors.

Pozicijas ieņemšanu un noorganizē-

šanu patšautenes grupas komandieris izdara līdzīgi

strēlnieku grupas komandierim. Izlūkojot poziciju,

viņš izmeklē patšautenei vispirms poziciju, no kuras tā

pēc iespējas sekmīgāk varētu darboties galvenā sprost-

uguns virzienā, šī ir patšautenes galvenā pozicijā. Ja

no tās patšautene savus papildu uzdevumus nespēj

veikt, bez galvenās pozicijas izraugāmas vēl papildu po-

zicijas — papildu uguns uzdevumu izpildīšanai.

Flankējošas vai slīpas sprostuguns izpildīšanai gru-

pas komandieris cenšas izraudzīt tādu poziciju, kura

būtu segta no frontālas ienaidnieka uguns, šādas pat-

šautenes pozicijas sānus pret ienaidnieka uzbrukumiem

grupas komandieris nodrošina ar šauteņu strēlniekiem,

novietojot tos frontes pusē (sk. 5. zīm.). Kopā ar šau-

teņu strēlniekiem grupas komandieris pozicijā novieto

arī piegādātājus (3. un 4. num.). šauteņu strēlnie-

kiem grupas komandieris dod uguns uzdevumus tāpat

kā strēlnieku grupai, ierādot tiem apm. 30 m platu

frontālu apšaudes sektoru.
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5. zīm.

Patšautenes grupas pozicija ar flankuguns uzdevumu patšautenei

Ar frontālu sprostuguni patšautene spēj apturēt uz-

brūkošu ienaidnieku 30—50 m platā frontē. Lai kavētu

ienaidnieka pievirzīšanos mūsu aizstāvēšanās pozicijai,

patšautenei var dot arī platāku frontālu apšaudes sek-

toru.

Uguns atklāšanai naktī un miglā vai dūmos, patšau-

tene nomērķējama un nostiprināma šaušanai galvenā

sprostuguns virzienā. Ja šādos apstākļos paredzēts

šaut arī papildu sprostuguns virzienā, arī šim uzdevu-

mam pozicijā sagatavojama (ar mietiņiem v. c. palīg-

līdzekļiem) tā, lai patšauteni ātri varētu novietot uguns

atklāšanai papildu virzienā.

(Sakarus un kaujas lauka novēro-

šanu patšautenes grupas komandieris nokārto tāpat

kā strēlnieku grupā, pie kam, sagaidot ienaidnieka uz-

brukumu, kā arī tumsā, miglā un dūmos pie patšaute-

nes pastāvīgi dežurē viens numurs. Patšautenes pa-

sargāšanai no ienaidnieka artilērijas uguns, to novieto

aizsegā. Grupas komandieris atbildīgs, lai patšautene
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ātri ieņemtu poziciju, tiklīdz tas nepieciešams, un ie-

naidnieks to nepārsteigtu aizsegā.

Ugun i galvenā sprostuguns virzienā grupas koman-

dieris patšautenei pavēl atklāt, ja redz, ka ienaidnieks

uzbrūk šajā virzienā vai arī pēc noteiktā signāla. Pa-

pildu sprostuguns virzienos uguni atklāj uz novēro-

jumu pamata vai pēc noteiktā signāla, bet tikai tad, ja

ienaidnieks neuzbrūk galvenā sprostuguns virzienā.

Šauteņu strēlnieki uguni atklāj tāpat kā strēlnieku

grupa. Atsevišķus mērķus, sevišķi lielākos attālumos,

apkaro snaipers, ja tas atrodas pie grupas.

Kaujas ratu uzbrukuma gadijumā patšautenes grupa

rīkojas tāpat kā strēlnieku grupa.

Priekšgrupās patšautenes grupu parasti norīko

tur, kur plašāks apšaudes lauks. Saņemto uzdevumu tā

veic līdzīgi strēlnieku grupai.

D. Darbība vada sastāvā.

Uzbrukums.

Vada spēcīgākie uguns ieroči ir patšautenes, ar kuru palīdzību,

kopdarbībā ar pabalstošo artilēriju un kājnieku smagajiem ieročiem,

nomācot ienaidnieku un vājinot viņa uguni, vads var panākt iespēju

virzīties uz priekšu. Tāpēc uzbrukumā vada komandieris patšauteņu

grupas parasti virza strēlnieku grupām pa priekšu.

Līdz vada ieroču (snaiperu, patšauteņu v. t. t.) sekmīgas uguns

attālumam, kur arī ienaidnieks varēs darboties tikai ar artilēriju un

kājnieku smagajiem ieročiem, vads virzas bez uguns atklāšanas

kādā no vaļējās ierindas veidiem, kas vispiemērotāks uzdevumam

un apvidum (sk. 282.—284. lpp.). Šai darbības posmā visbiežāk node-

rēs 284. lpp. 34. zim. parādītais ierindas veids, kā visērtākais apvidus

izmantošanas ziņā un visvieglāk pielāgojamais katrreizējiem jauniem

apstākļiem. Šādi vads virzas iespējami ilgāk, izmantojot apvidu,

savējās artilērijas un kājnieku smago ieroču uguni.

Ja patšauteņu sekmīgas uguns attālumā grupu virzīšanās nodrošinā-

šanai kļūst nepieciešams vada ieroču uguns pabalsts, vada komandie-

ris uzsāk ienaidnieka apkarošanu ar patšauteņu

uguni. Uguns kaujā savas patšautenes vada komandieris ievada ar

norunātām zīmēm vai arī pavēlot patšautenes grupai, kurai vistuvāk

viņš atrodas (visbiežāk tā būs priekšējā grupa), atklāt uguni, kas no-
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derēs par priekšzīmi pārējām patšauteņu grupām. Uguns atklāšanai

vada komandieris var arī dot norādijumus savā pavēlē pirms uzbru-

kuma sākuma. Ja uguns atklāšanu vada komandieris nav paturējis

savās rokās, uguni atklāj grupu komandieri, kad apstākli to prasa.

Ar patšauteņu uguni vada komandieris apkaro tos mērķus, kuri

visvairāk kavē vada virzīšanos uz priekšu un kurus pabalstošie ie-

roči neapšauda vai ari pietiekoši nenomāc. Ja vada virzīšanos traucē

lenaidnieka ieroči, kas atrodas ārpus vada uguns sniedzamibas, vada

komandieris cenšas vērst (ar zīmēm vai, ļaunākā gadījumā, sū-

tot ziņnesi) pret tiem pabalstošo ieroču uguni.

Pēc uguns atklāšanas vada komandieris turpina virzīt vadu uz

priekšu, patšauteņu grupām pakāpeniski mainot pozicijas.

Noteiktāks uguns pārsvars pār ienaidnieku panākams, ja patšauteņu

grupas maina poziciju pa vienai un pārējās divas grupas ar uguni to

pabalsta (sk. 6. zim.). Grupas maina pozicijas pēc vada komandiera

pavēles (zīmes) vai pēc grupas komandiera ierosmes, kad vairāk uz

priekšu izvirzijušās grupas ar uguni apkaro ienaidnieku.

6. zīm.

Vada uzbrukuma piemērs.
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Strēlnieku grupas virzas aiz patšauteou grupām iespējami ilgāk,

bez uguns atklāšanas. Tās visbiežāk vadis vada seržants.

Pievirzoties tuvāk ienaidniekam, noskaidrosies vada iebr v ku-

rn a vieta. Kādā no pēdējām pozicijām, pirms trieciena attāluma sa-

sniegšanas, vada komandieris iebrukuma vietu norāda grupām ur*

virza pret to strēlnieku grupas, bet patšauteou grupas izvirza pozi-

cijā tā, lai tās ar patšauteou uguni varētu pabalstit triecienu, pēc

iespējas lidz pat iebrukumam. Atkarībā no apstākļiem strēlnieku gru-

pas pret iebrukuma vietu virzīsies vai nu starp patšauteou grupām,

vai ari gar vienu vai gar abiem to sāniem (sk. 7. zīm.).

7. zīm.

Vada trieciena piemēri.
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Kad strēlnieku grupas sasniegušas trieciena attālumu un sa-

gatavojušās triecienam, vada komandieris par to zioo rotas koman-

dierim un, ja nav paredzēts kopējs rotas trieciens, ar norunātu zīmi

vai signālu pieprasa pabalstošo ieroču uguns pārnešanu uz priekšu.

Pirms strēlnieku pacelšanās triecienam vada komandieris pavēl pat-

šautenēm dot spēcīgu uguns brāzienu pa iebrukuma vietu vai pa

ienaidnieku, kurš apšauda pieejas pie tās. Patšauteou grupu šauteņu

strēlnieki pievienojas tuvākās strēlnieku grupas triecienam vai arī,

atkarībā no apstākļiem, apvienojas ar kaimiņu patšautenes grupas

8. zīm.

Kaujas grupas uzbrukuma piemērs.

šauteņu strēlniekiem. Ja kāda patšautene nevar triecienu pabalstīt ar

uguni, tā iet triecienā kopā ar savu grupu. Triecienā ejošās grupas

vada komandieris ved personīgi. Trieciena pabalstīšanai pozicijā no-

vietotās patšautenes pievienojas vadam, tiklīdz iebrukums izdevies,

vai arī tiklīdz tām jāpārtrauc uguns, lai neapdraudētu savējos.
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Dažos gadijumos pirms trieciena, ja iebrukumu paredzēts izdarīt

divās dažādās vietās, vada komandieris vadu sadalīs kaujas grupās,

no kurām svarīgāko vadīs pats, bet otras vadību nodos vada ser-

žantam.

Gadījumos, kad apvidus nepieļauj vai apgrūtina grupu sadarbību

vada apjomā, vada komandierim nāksies vadu sadalīt kaujas grupās

jau uzbrukuma sākumā. Grūti pārredzamā (segtā) apvidū, kā arī

sliktas redzamības apstākļos (tumsā, miglā v. t. t.) uzbrukuma laikā

būs lietderīgāk virzīt strēlnieku grupas pirmā līnijā.

9. zīm

Kaujas grupas trieciena piemērs.

Pēc pirmā iebrukuma vads neapstājas, bet turpina lauz-

ties uz priekSu līdz norādītā mērķa sasniegšanai, šajā darbības

posmā, ienaidnieka atsevišķo pretošanās punktu pieveikšanai, vadu

bieži nāksies sadalīt kaujas grupas.

Ja iebrukums izdevies tikai daļai no vada, šaurā iecirkni, vada

komandierim jārūpējas par iebrukuma vietas paplašināšanu un pā-

rējās vada daļas lebrukuma sekmēšanu.

Pēc vada uzbrukuma mērķa sasniegšanas

vada komandieris sagatavojas legūtā apvidus noturēšanai un, ja tas

paredzēts, uzbrukuma turpināšanai nākošiem mērķiem.

Aizstāvēšanās.

Aizstāvēšanās kaujā vadam parasti norāda leņemamo p o z i c i j v.

Šajā pozicijā vada komandieris nogrupē savu vadu platumā un dzi-

ļumā. Vada pozicijas frontes platums var būt 200—250 m, dziļums —

200—300 m. Ja vadam aizstāvēšanās pozicijā ierāda lecirkni, kurš

pārsniedz minēto frontes platumu, vada komandieris neizklaidē vadu

visā šajā iecirkni, bet ieņem poziciju 200—250 m platā frontē tā, lai

iecirkni varētu pārvaldīt ar uguni.

Uzdevuma izpildīšanai vada komandieris parasti norāda grupām po-

zicijas un dod uguns uzdevumus (šaušanas virzienus, apšaudes sek-
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torus vai vietas); viņš nokārto apsardzību un aizsardzību, kā arī

nosaka nocietināšanās darbu apjomu un pakāpenību.

Vada komandieris savas grupas pozicijā novieto tā, lai varētu dot

sprostuguni galvenās kaujas līnijas priekšā vada frontē un uguns sa-

kariem ar kaimiņiem (atstarpēs līdz kaimiņu vadiem un šo kaimiņu

vadu priekšā), kā arī lai varētu dot sprostuguni pozicijas iekšienē

ienaidnieka iebrukuma gadijumā.

Sprostugunij vada frontē jāgulstas tieši 0. K. L. priekšā,
šai sprostugunij jābūt nepārtrauktai (t. i., lai nepaliktu neapšaudītas

vietas), vismaz 400 m dzijai un pietiekoši blīvai (lai ienaidnieks neva

rētu izdarīt pārskrējienus starp divām, viena otrai sekojošām lodēm).

Atstarpju lielums starp kaujas ešelona (priekšējiem) vadiem var

sniegties līdz 400—500 m. Šis atstarpes vadi nodrošina, nodibinot

uguns sakarus, t. i. savstarpēji krustojot atstarpju priekšā flankējošu

patšauteņu sprostuguni (bez tam šo atstarpju nodrošināšanā piedalās

ari ložmetēji un dziļumā novietotie vadi ar savu uguni). Ja apvidus

pieļauj, uguns sakariem ar kaimiņiem paredzētās patšauteņu grupas

izdevīgi novietot vairāk dziļumā tā, lai patšautenes būtu segtas no

ienaidnieka frontālas uguns. Uguns sakariem ar kaimiņiem patšaute-

nēm norāda sprostuguns virzienus. Šajos virzienos patšautenes pie-

lieto tādu sprostuguni, kuras vidējā skrejlinija visā šaušanas (ālumā

nepaceļas augstāk par cilvēka augumu (pļaujošā sprostuguns). Tāda

uguns panākama, šaujot līdz 600 m attālumam. Šāds attālums pa-

rasti būs pietiekošs, lai sprostuguns gultos ne tikai atstarpes, bet art

kaimiņu vada vai vismaz tā spārna priekšā. Sprostuguni sakariem

ar kaimiņiem dod kā galveno uzdevumu. Papildus šādai patšautenei

var norādīt: 1) sprostuguni vada frontes priekšā, ko panāk ar slīpu

uguni, šaujot gar priekšējo grupu flankiem vai caur to atstarpēm,

2) sprostuguni vada pozicijas iekšienē.

Ja uguns sakariem ar kaimiņiem norīkotās patšauteņu grupas no-

vietotas vairāk dziļumā, tuvāk G. K. L. izvirza strēlnieku grupas, ku-

ras ienaidnieka uzbrukumu atsit ar frontālu uguni, rokas granātām un

aukstiem ieročiem.

Sprostuguns pozicijas iekšienē veidojas no sakariem ar kaimi-

ņiem norīkoto grupu papildu sprostuguns uzdevumiem un dziļumā no-

vietoto grupu uguns. Ja dziļumā novietota kāda patšautenes grupa,

kurai nav dots flankējošas vai slīpas sprostuguns uzdevums, tā pieda-

lās sprostuguni G. K. L. priekšā ar frontālu uguni caur priekšējo

grupu atstarpēm.

Bez sprostuguns uzdevumiem G. K. L. priekšā, vads var saņemt

uzdevumu — apkarot mērķus, sākot no vada ieroču sekmigas uguns

sniedzamības robežām (tālapšaudes uzdevumi). Šo uzdevumu veik-

šanai, sevišķi nelielu atsevišķu mērķu apkarošanai vispiemērotāki

snaiperi. Tālapšaudes uzdevumiem vada komandieris snaiperus oem
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savā rīcībā, sagrupē vienkopus un norāda tiem apšaudes sektoru.

Lai kavētu ienaidnieka prāvāku spēku pievirzišanos līdz mūsu sprost-

uguns joslai Q. K. L. priekšā, tālapšaudes uzdevumus var dot arī

vada pozicijas dziļumā novietotām patšautenēm, kuras šos uzdevu-

mus izpilda no papildu pozicijām, lai ienaidniekam pāragri neatklātu

savu galveno poziciju. Papildu pozicijas ieoem sāņus vai uz priekšu

no galvenās pozicijas. Tiklīdz ienaidnieks pienācis sprostuguns jos-

las tuvumā, patšautenes no papildu pozicijām pārvietojas galvenā

pozicijā.

lenaidnieka apkarošanai neķerlaukos drošākas sekmes panākamas,

sagrupējot strēlnieku grupu šauteņu granātu šāvējus vienkopus.

Nocietinot savu poziciju, vada komandierim sevišķa vērība

jāpievērš maskēšanai. lenaidnieka uguns saskaldīšanu vislabāk

sekmē maldu poziciju ierīkošana. Dabiskos šķēršļus vada komandie-

ris cenšas papildināt tā, lai tie noderētu kaujas ratu aizturēšanai.

Sev vada komandieris vada pozicijā izmeklē tādu vietu, no kuras

viņš varētu uzturēt redzes sakarus ar iespējami vairāk grupām un

vieglāk nodibināt sakarus ar rotas komandieri.

10. zīm.

Vada aizstāvēšanās iecirkņa piemērs



II. Lauka dienests.

A. Gājiens un novietošanās

1. Gājiens.

Vispārīgi aizrādījumi.

Kustības karš prasa katra lēmuma ātru izpildīšanu, tādēļ jāprot

un jābūt spējīgam izdarīt ātrus un lielus pārgājienus, lai varētu

ienaidnieku pārsteigt.

Kaujas sekmes stiprā mērā atkarājas no gājiena izpildīšanas no-

teiktā laikā. Sakarā ar to nākas bieži atteikties no daudz kā, kas

būtu nepieciešams karavīru saudzēšanai. Piemēram, bieži nākas

izdarīt gājienus nakti, sliktā laikā, ierobežojot atpūtas ilgumu v. t.

t. Tamdēļ no liela svara, lai karaspēks būtu pieradināts pie gā-

jieniem.

Nekad nebrīnies un nekurni, ja dienā, pastāvot labam laikam, gā-

jiens netiek izdarīts, bet tiek paredzēts iziet vai nu ar nakts lestā-

šanos, vai ari sākoties negaisam (lietus, sniegs, migla). Tas pa-

rasti tiek darīts, lai ienaidnieku pārsteigtu, lai izvairītos no vina gaisa

izlūkošanas. Sādi gājieni būs nākotnē parasta lieta. Lai gan tie

prasa lielu piepūlēšanos, tomēr tie pasargā mūs no zaudējumiem,

jo tikai tā mēs varam ienaidnieku pārsteigt. Labāk liet

sviedrus — nekā asinis.

No otras puses karavīra spēki tomēr jāsaudzē, jo karaspēka

Īstais darba lauks ir — kauja. Kaujā karaspēks jāieved svaigs,

nenoguris, lai tas visus savus spēkus varētu ziedot kaujā uzvaras

gūšanai.

Karaspēka saudzēšanu panāk:

1. Ar pareizu gājiena noorganizēšanu, ko dara vadība.

2. Ar stingru gājiena kārtības un disciplinas ievērošanu, kas jā-

dara pašam karaspēkam.

Kareivja pienākumi gājienā.

Pirms gājiena:

1. Dienu pirms un pašā gājiena laikā nedrīkst lietot

reibinošus dzērienus, jo pēc to lietošanas ātri nogurst,
ko norāda stipra svīšana.
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2. Pirms gājiena jāiet laikus gulēt, jo miegs cilvēku

stiprina.

3. Jau laikus jāsakārto apģērbs un kaujtērps.

Sevišķa vērība jāpievērš apaviem un kāju kopša-

nai:

— garākam gājienam nelietot jaunus neievalkātu3

zābakus, zeķes un autus;

— jānomazgā kājas ar aukstu ūdeni un jāietauko, kas

pasargās no kāju noberšanas;

— uzvelkot zābakus, jāraugās, lai tie kārtīgi piegulētu

kājai un lai auti vai zeķes neberztu;

■— neuztīt pārāk cieši stilbtiņus, jo tas kavē pareizu

asins riņķošanu un ātri nogurdina.

4. īsi pirms iziešanas labi paēst (neēst sāļu) un

daudz nedzert. Piepildīt ūdens pudeli ar tēju vai ka-

fiju.

Gājiena laikā:

L Gājienā visiem jāiet savās vietās, un bez atļaujas

neviens nedrīkst iziet no ierindas. Apģērba sakārto-

šanai un iziešanai savām vajadzībām jāizmanto atpūt-

nes.

2. Aizliegti patvaļīgi apģērba atvieglojumi, piemē-

ram, svārku apkakļu atpogāšana v. c, ko drīkst tikai

pēc attiecīgas pavēles.

3. Pēc komandas «uzposties», katrs var iet brīvi, ne-

ieturot kāju, un var sarunāties, bet ne kliegt un svilpot;

šauteni var nest kā parocīgāk.

4. Nakti jāievēro pilnīgs klusums. Kaujtērpam jā-

būt tā pielāgotam, lai tas negrabētu.

5. Lielā karstumā nedrīkst daudz dzert. Lai ne-

svīstu, jādzer retāk un maziem malkiem.
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6. Atpūtņu laikā:

— vispirms jāsaved kārtībā apģērbs, kaujtērps un —

galvenais — apavi; ja apavi spiež vai berž — kā-

jas jāpārauj; lielās atpūtnes laikā, ja vien

spējams, jānomazgā kājas;
— nesēsties un negulties tieši uz aukstas vai slapjas

zemes, bet paklāt apakšā mēteli, koka zarus v. c;

— neēst negatavus augļus un apšaubāmus produktus,

sevišķi uzmanīties ar dzeramo ūdeni (sk. 467. 1. p.).

2. Novietošanās.

Vispārīgs Jēdziens par novietošanos.

Karavīrs nevar iet vai ari kauties Īlei bez pārtraukuma. Viņam

vajadzīga atpūta nogurušo spēku atjaunošanai un laiks apģērba,

kaujtērpa un ieroču savešanai kārtībā.

Karaspēks var novietoties:

1. Telpās — visi cilvēki un zirgi novietoti telpās. Sis novie-

tojums dod vislielāko patvērumu no negaisa, bet kaujas gata-

vība tajā ir mazāka.

2. Nometnē — visi cilvēki un zirgi ārpus telpām. Sis novie-

tojums maz pasargā no negaisa, bet toties šādā novietojumā

kaujas gataviba ir vislielākā.

3. Telpnometnē — dala karaspēka novietojas telpās un dala

ārpus telpām. Sis novietojums, pakāpeniski mainot vienības,

dod pietiekoši labu atpūtu, un ar to var sasniegt lielu kaujas

gatavību.

Izvēloties novietošanās veidu, rjem vērā taktisko stāvokli.

Ja sadursme ar ienaidnieku nav paredzama, tad vispirms pievērš

vērību karaspēka novietošanas un ēdināšanas ērtībām.

lenaidnieka tuvumā galveno vērību pievērš kaujas prasibām, bet

pēc tam tikai ērtībām un izdevīgu telpu Izvēlei.

Garnizona priekšnieks un komandants.

Katrā apdzīvotā vietā vecākais virsnieks ir garnizona priekš-

nieks. Viņš rūpējas par kaujas gatavību, dod rīkojumus tuvapsar-

dzlbai un gādā par iekšējo kārtību. Nometnēs šo amata personu

sauc par nometnes priekšnieku, un viņam ir tie paši

pienākumi, kas garnizona priekšniekam.

Lielākās apdzīvotās vietās un nometnēs iecel komandantu. Vīna

pienākums ir rūpēties par iekšējo kārtību. Vhjš ir visu iekšēja

sardžu un tuvapsardzibas priekšgrupu priekšnieks.
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Kā kareivim jāizturas novietojumā.

Nepareizi

Tikai nedisciplinēti kareivji

novietošanos atpūtā izmanto

bezrūpīgai gulēšanai un pat

uzdzīvei.

Pareizi.

Novietojoties atpūtā, pirmā

kārtā jāsaved kārtībā ap-

ģērbs, kaujtērps un ieroči;

jānotīras arī pašam un jā-
rūpējas par savu veselību.

Nepareizi.

Neuzmanīga apiešanās ar

ieročiem apdraud citus ka-

reivjus. Dzīvojamās telpās

nedrīkst turēt pielādētus ie-

ročus.

Pareizi.

Pirms ienešanas dzīvojamās

telpās ieroči jāizlādē, ko vis-

labāk izdarīt Jau ārpus tel-

pām.
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Kareivji, kas savas lietas

pirms gulētiešanas nesaliek

kārtībā, traukšņa gadijumā tās

nevarēsatrast.

Nepareizi.

Tikai slikti apmācīti un ne-

disciplinēti kareivji ienaidnie-

ka lidotāju uzbrukuma gadi-

jumā iziet uz ielas vai sētā,

lai aplūkotu ienaidnieku un to

apšaudītu.

Disciplinēts kareivis vienmēr

novieto un sakārto savu ap-

ģērbu, kaujtērpu un ieročus

tā, ka pat tumsā var tos at-

rast un apģērbt.

Pareizi.

Ienaidnieka lidotāju uzbru-

kuma gadījumā visiem jāpa-

liek telpās vai jānoslēpjas sa-

gatavotās patvertnēs. Ārā, iz-

ņemot sargus, neviens ne-

drīkst rādīties. Jau laikus

viss jānomaskē. Lidotājus ap-

karo šim nolūkam norīkotas

patšautenes un ložmetēji.
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Karaspēks, kas sāk nodar-

boties ar patvarībām. pār-

vēršas par laupītāju bandu

(Bermonta armija). Tāds ka-

raspēks kaujai nederīgs.

Latvietis arī ienaidnieka ze-

mē pret civiliem iedzīvotājiem

izturas, kaut gan stingri un

noteikti, bet vienmēr laipni

un pieklājīgi, tā iemantojot

uzticību un cieņu.

Nepareizi.

Ja tukša šķūņa tuvumā re-

dzami ārā atstāti rati. tad

tas liecina par disciplīnas trū-

kumu un nolaidību.

Pareizi.

Arī rati pēc iespējas jāpa-

sargā no negaisa, novietojot

tos zem pajumtes un paslēp-

jot no lidotājiem. Ja pajumtes

nav, rati rūpīgi maskējami un

pārklājami.
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Tikaipilnīgi nedisciplinēts

un nolaidīgs kareivis var atstāt

savu zirgu ārā negaisā.

Nepareizi.

Kareivis, kas stallī smēķē,

rīkojas vieglprātīgi un pierā-

da, ka nav disciplinēts.

Katram kareivim vispirms

Jāpadomā par savu zirgu un

tad tikai par sevi pašu, Jo

zirgs Ir kareivja uzticamā-

kais palīgs (skat. ari 123. lpp.).

Pareizi.

Katrs, kas uzdrošinās stallī

smēķēt, nekavējoties no staļ-

ļa izraidāms un bargi sodams

(skat. arī 131. lpp.).
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Uzmanību! visapkārt mums spiegi. Neaizmirsti: «pat sienām

ir ausis». Kareivis, vieglprātīgi pļāpājot vai lieloties ar savām

zināšanām, smagi noziedzas pret kara disciplinu (skat. arī 148. lpp.).

B. Izlūkošana un apsardzība.

1. Izlūkošana.

a. Vispārīgi aizrādijumi par izlūkošanu.

Lai kaujā gūtu sekmes, jau sagatavojoties kaujai mums jāzina,

kur ir ienaidnieks, cik daudz tam spēku, viņa spēku sastāvs, ko

viņš dara. Jāpazīst ari apvidus, kurā mūsu spēkiem vajadzēs dar-

boties. Ja mums būs drošas ziņas par ienaidnieku un par apvidu,

tad mēs varēsim darboties noteikti un tiksim pasargāti no nejaušī-

bām. Ziņas par ienaidnieku un apvidu ievāc ar izlūkošanas palī-

dzību.

Izlūkošana jāizdara pirms katras kaujas darbības, vienalga, vai

mēs uzbrūkam, vai aizstāvamies. Tā jāturpina nepārtraukti visā

kaujas darbības laikā.

Izlūkošana sadaļas:

1. Tā Uzlūkošanā.

Tā ir svarīgu un tālu (tālāk par 2 pārgājieniem) mērķu izlūko-

šana, kuru veic Jātnieki un lidotāji.

2. Tuvizlūkošanā.

Tā ir tuvāku mērķu (līdz 2 pārgājieni) un ienaidnieka spēku iz-

lūkošana, kuru izdara lidotāji, jātnieki, riteņbraucēji un arī kājnieki.

Tuvizlūkošanā sākas pirms sadursmes ar ienaidnieku.
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3. Kaujas izlūkošana.

Tā ir izlūkoSana, ko izdara saskāros ar ienaidnieku, pirms kaujas,

paSā kaujas laikā un pēc tās. Sajā izlūkoSanā jāņem dalība visām

ieroču šķirām. Kaujas izlūkošanā ietilpst ari nepārtraukta ienaid-

nieka novērošana, lai noteiktu viņa spēkus, to grupējumu, pārmainās

šajos spēkos un to grupējumā, kā ari varbūtējos nolūkus.

Kājnieki izlūkošanu izdara ar nelielām izlūku vienībām

(piem., vadiem) un patruļām.

Izlūkošanai sevišķi noderīgi riteņbraucēji un slēpotāji. Bieži tie-

var pat pilnīgi atvietot jātniekus.

b. Kājnieku Izlūku patruļas.

Pamatnoteikums — acis vaļā! lenaidnieks jāie-

rauga, pirms vipš Tevi saskata!

Patruļas sastāvs un stiprums atkarājas no uzdevuma un stāvokļa.

Tas svārstās no dažiem cilvēkiem līdz vadam, bieži piedalot pat-

šautenes un pat ložmetējus.

Stipras patruļas vajadzīgās zinas varēs iegūt pat ar kauju; vājas

patruļas zinas vāks ar uzmanīgu novērošanu un parasti no kaujas

izvairīsies.

Patruļām var uzdot: izlūkot ienaidnieku vai apvidu.

Katrai patruļai dod noteiktu uzdevumu.

Patruļām visbiežāk nāksies noskaidrot, vai zināmā vietā ir ienaid-

nieks vai nav; vai atkal, ja ienaidnieks kaut kur manīts, — ievākt

ziņas par ienaidnieku, kur tieši viņš atrodas, kādi tur spēki, kādas

ieroču šķiras, ko ienaidnieks dara, kāds spēku sadalijums, kur smagie

kājnieku ieroči, vai un kādus izdara nocietināšanas darbus. Patruļas

parasti izmanto ari izdevīgus gadījumus gūstekņu saņemšanai, jo

gūstekņi bieži noder kā labs līdzeklis ziņu ievākšanai par ienaidnieku.

Bez ienaidnieka izlūkošanas var būt arī apvidus izlūkošanas uz-

devumi: vai zināms apvidus (purvs, upīte), pārejams, kur ir segtas

pieejas, kur Izdevīgi novērošanas punkti v. t. t.

Patruļām dod vai nu izlūkošanas virzienus, norādot līdz kādai vie-

tai izdarīt izlūkošanu, vai arī pavēl izlūkot noteiktus punktus (vie-

tējos priekšmetus).

Dodot uzdevumu patruļas priekšniekam, tam jāpasaka ari uzde-

vuma Izpildīšanai vajadzīgos apmēros ziņas par ienaidnieka un savu

srēku stāvokli, par savas vienības uzdevumu un priekšnieka turp-

māko nolūku. Jānosaka, uz kurieni, no kurienes un kad sūtīt ziņo-

jumus, kad un uz kurieni atgriezties.

Visiem patruļas dalībniekiem labi jāiegaumē patruļas uzdevums,

lai gadijumā, ja priekšnieks krīt, katrs varētu uzņemties patruļas

tālāku vadīšanu līdz uzdevuma izpildīšanai.
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c. Izlūku patruļas priekšnieka pienākumi.

Pirms iziešanas.

1. Labi jāiegaumē priekšnieka dotais uzdevums, gal-

venais jāpieraksta un jāatzīmē uz kartes. Ja nav

kartes, jāpagatavo no priekšnieka kartes sev pār-

skata kartiņa. Ja uzdevumu neesi sapratis — lūdz

paskaidrojumus, jo iziet izlūkošanā nesapratušām

uzdevumu, ir noziegums. Uz kartes nedrīkst uz-

nest savējo vienību stāvokli.

2. Jāapskata un jāpārbauda patruļas karavīru apbru-

ņojums un apģērbs; viss jāpielāgo, lai nekas ne-

grabētu un nespīdētu; sevišķa vērība pievēršama

apaviem. Jāatstāj mājā visi dokumenti un lietas,

kas varētu norādīt, kādā daļā kareivis sastāv. Ja

iespējams, mantu somas nav ņemamas līdzi.

3. Labi jāpārdomā, kā uzdevumu izpildīt. Jāsastāda

darbības plāns: pa kādu ceļu tuvoties un cik tālu

iet gājiena kārtībā, no kuras vietas sākt izlūkošanu

un kā to veikt, kad un pa kādu ceļu atgriezties.

4. īsi pirms iziešanas vēlreiz jāpārbauda apbruņo-

jums un ieroči, liekot pielādēt un noslēgt šautenes.

Tuvošanās laikā.

Ja izlūkojamā vieta vai ienaidnieks ir tālu, tad pēc

iziešanas no sava novietojuma iet gājiena kārtībā līdz

vietai, no kuras grib sākt izlūkošanu. Lai kustība būtu

ātrāka un vieglāka, no sākuma var izmantot ceļus. Pa-

truļas priekšnieka darbība apmēram šāda:

L īsi pēc iziešanas jāpaskaidro patruļas karavīriem

uzdevums, jo pirms iziešanas to parasti nedara, lai

neizpļāpātu Uzdevuma paskaidrošanai jāizvēlas

segta vieta, no kuras tomēr var pārredzēt apvidu

un vajadzīgo norādīt tieši dabā.



369

2. Ja patruļa ir liela, jānorīko un jāizsūta priekšējie

patruļnieki, bet sānu patruļnieki tikai jānozīmē un

jāizsūta pēc vajadzības. Bez tam starp patruļas

karavīriem jāsadala novērošana uz visām pusēm.

Patruļnieki pirms iziešanas šautenēm uzliek

durkļus.

Ja patruļa maza (3—4 cilv.), tad patruļniekus

neizsūta, bet apsargājas tikai ar novērošanu un

pastiprinātu uzmanību.

3. Ejot cauri mūsu priekšējām vai apsardzības vie-

nībām, jāpieteicas (parasti pie kādas apsardzības

priekšgrupas) un jāievāc papildu ziņas par ienaid-

nieku. Tas pats jādara, sastopot ceļā citas patru-

ļas vai ziņnešus.

Izlūkošanas laikā.

Nākot saskāros ar ienaidnieku vai nonākot iepriekš

paredzētā vietā, no kuras grib sākt izlūkošanu, patruļai

jānoiet no ceļa un jāiesāk kustība lēcieniem

no viena novērošanas punkta uz otru,

izvēloties segtu ceļu uz turieni.

Patruļas lēcieni, kamēr ienaidnieks vēl nav manīts,

būs lielāki, bet līdz ko manīts ienaidnieks, tie paliek

mazāki.

Pastāvīgi, sevišķi apstājoties novērošanas punktos,

patruļas priekšniekam:

1. jāpārdomā, ko viņš darīs, ja pēkšņi uzbruktu ie-

naidnieks;

2. jāorientējas apvidū (uzzināt apvidū orientēšanās

punktus);

3. jāizvēlas punkti, kur sapulcēties patruļai neveiks-

mīgas sadursmes gadijumā ar ienaidnieku, un tie

jāpaziņo patruļai;



370

11.

zīm.

Izlūku

patruļas

lēciena

piemērs.
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4. jāpārdomā, vai līdzšinējie drošības soļi ir pietie-

koši;

5. pirms pāriešanas uz nākošo novērošanas punktu,

jāizsūta uz priekšu patruļnieki, kuri ar zīmēm

ziņo. lenaidnieka tuvumā jānokārto šiem patruļ-

niekiem uguns aizsardzība, novietojot pozicijā pat-

šauteni vai atsevišķus strēlniekus, kuri nekavējo-

ties varētu pabalstīt patruļniekus. Tad, ienaidnie-

kam nemanot un ātri, jāpārvietojas uz izraudzīto

nākošo novērošanas punktu.

Tādā pat kārtībā turpinājās darbība līdz uzdevuma

izpildīšanai. Izlūkošanas galvenā māksla ir redzēt visu

vajadzīgo no novērošanas punkta, paliekot pašam ne-

manītam. Sakarā ar to kustība notiek lēcieniem, no

viena novērošanas punkta uz otru.

Jācenšas izmantot visas apvidus aizsegas, lai slēptu

savu kustību, kā: krūmus, meža pudurus, grāvjus, sētas,

labību, apvidus iedobumus v. t. t.

Novērošanai uz novērošanas punktu iziet parasti tikai

patruļas priekšnieks, bet patruļa paliek tuvumā aizsegā,
lai sevi neparādītu, un uzmanīgi novēro uz visām pu-

sēm.

Atpūtā.

Ja patruļai vajadzīga atpūta, šim nolūkam nedrīkst

izvēlēties apdzīvotas vietas, bet jānovietojas nomaļus

tālāk no ceļiem. Siltā laikā atpūtas vietu labāk izvē-

lēties laukā segtā vietā, mežā vai kādā siena šķūnī.

Atpūtā patruļas priekšniekam pienākas:

1. izlikt apsardzību (sargposteni vai novērotāju);

2. mājā ielaist visus, bet nevienu neizlaist;

3. aizejot noslēpt, uz kurieni iet (maldināšana, vil-

tība).
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Atgriežoties.

Jāatgriežas, ja vien iespējams, pa citu ceļu. Ejot

cauri mūsu priekšējām vienībām, tās īsos vārdos, cik

tas uz tām attiecas, jāinformē par iegūtām ziņām. Pēc

atgriešanās patruļas priekšniekam nekavējoties jāiero-

das ar ziņojumu pie tā priekšnieka, kas to izsūtijis.

Kā izlūko dažādus apvidus priekšmetus.

Atsevišķi aizdomīgi apvidus priekš-

meti.

Nelielus aizdomīgus apvidus priekšmetus patruļas

priekšnieks ar patruļniekiem cenšas apiet un apskatīt

12.
zīm.

Viensētas izlūkošanas piemērs,

a un b — patruļnieki, c — izlūku patruļas priekšnieks, d — patšautene

pozicijā, e — novērotājs pa labi, f — novērotājs pa kreisi, g —

kareivji aizsegā.
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no sāniem vai pat no aizmugures, iepriekš nodrošinot

uguns aizsardzību ar patruļas kodolu.

Ja apiešana nav iespējama, patruļas priekšnieks, no-

drošinājis uguns aizsardzību, izsūta priekšmeta apska-

tei patruļniekus, kuri tam pievirzās pa segtām pieejām,

bet ja tādu nav — lēcieniem, pa vienam pārskrejot no

aizsegas uz aizsegu. Pievirzīšanās laikā patruļnieki

pārmaiņus viens novēro, kamēr otrs pievirzās.

Atsevišķa viensēta.

Tuvojoties viensētai, tā vispirms uzmanīgi jānovēro,

vai nav saskatāmas vai sadzirdamas kādas pazīmes (ie-

dzīvotāju izturēšanās, suņu riešana v. c), kas liecinātu

par ienaidnieka klātbūtni. Ja nekas nav manāms, pat-

ruļas priekšnieks, nokārtojis uguns aizsardzību — pēc

iespējas tā, lai varētu apšaudīt viensētas ieejas un iz-

ejas, izsūta tās apskatei patruļniekus. Patruļnieki pie-

virzās, kā augstāk minēts. Viensētas tuvumā sastaptos

iedzīvotājus viens no patruļniekiem iztaujā, šaubu ga-

dijumā piedraudot ar nāvi par nepatiesiem izteicieniem.

Otrs patruļnieks (pārējie — ja patruļnieku vairāk) tai

laikā šaušanas gatavībā turpina novērot viensētu, se-

višķu uzmanību pievēršot žogiem, apstādījumiem, ēk-

augšām, logiem un durvīm.

Tuvākai apskatei viens no patruļniekiem, ar šauteni

un rokas granātulietošanas gatavībā (aizstāvēšanās gra-

nātai neizvelkot šķelttapu), dodas apskatīt viensētu, bet

otrs paliek ārpusē, novietojoties tā, lai pirmo varētu

pabalstīt, bet pats nenokļūtu lamatās. Aizdomu gadi-

jumā patruļnieks, kurš apskata viensētu, sev pa

priekšu var sūtīt kādu no vietējiem iedzīvotājiem. Ja

patruļnieku vairāk, daļa no tiem apskata ēkas un daļa

paliek ārpusē gatavībā pirmos pabalstīt.

Ja iedzīvotāji nav manāmi vai viensēta neapdzīvota,

apskatāmām ēkām jāpievirzās no tādas puses, kur vis-

mazākās iespējas atklāt no ēkām uguni, t. i. kur mazāk
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logu un durvju. Ēkā vispirms jāieskatās pa tuvāko

logu vai durvīm, turot rokas granātu sviešanas gata-

vībā. Apskatot kādu no ēkām, pārējo vēl neapskatīto

ēku un pagrabu durvis jānosprosto, vai arī ārā pali-

kušiem patruļniekiem jāturas gatavībā tās apšaudīt.

Neaizmirst pārbaudīt arī ēkaugšas un pagrabus.

Lielāks apdzīvots punkts, ciems, muiža.

Lielāku apdzīvotu punktu vispirms uzmanīgi novēro

no ārienes. Ja nekas nav manāms, patruļas priekš-

nieks, nokārtojis uguns aizsardzību, izsūta uz tuvākām

mājām saņemt kādu iedzīvotāju. Patruļas priekšnieks

to iztaujā un šaubu gadijumā neatlaiž līdz viņa iztei-

cienu pārbaudei. Apdzīvotā punkta apskatei patruļas

priekšnieks ar posteņiem ieņem tā ieejas un izejas, no-

vieto ārpus tā pozicijā patšautenes un, varbūtēji, pieda-

lītos kājnieku smagos ieročus un pēc tam ar pārējiem

karavīriem dodas šo apdzīvoto punktu apskatīt; šaute-

nēm uzlikti durkļi, rokas granātas pa rokai. Pa apdzī-

votā punkta apskates laiku no tā nevienu neizlaiž.

Šauru un garu ciemu apskata, virzot gar tā malām

sānu patruļniekus, bet pa galveno ceļu — priekšējos

patruļniekus, kuriem seko kodols, pārvietojoties lēcie-

niem no vienas šķērsielas līdz otrai.

Mazākām patruļām lielākus apdzīvotus punktus la-

bāk apiet, novērojot tos no ārienes un ievācot ziņas par

tiem ar vietējo iedzīvotāju iztaujāšanu.

Meži.

Mežmalu vispirms uzmanīgi novēro no ārienes, vai

nav manāmas kādas pazīmes par ienaidnieka klātbūtni

(metāla daļu atspīdumi, zaru vai lapu kustēšanās, zaru

lūšana zem kājām, robi lapotnē vai aplauzti zari, aiz-

slēgu troksnis, izraktas zemes v. t. L). Pēc tam mež-

malai pievirzās patruļnieki, tāpat kā apdzīvotam punk-

tam. Sasnieguši mežmalu, patruļnieki, iekams dot no-
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runāto zīmi patruļas priekšniekam, apskata mežmalu

līdz caurredzamības attālumam, t. i. tik tālu, cik tālu

mežā var atvilkt poziciju, lai vēl varētu šaut ārpus

meža. Apskatot mežmalu, patruļnieki neievirzas mežā

reizē, bet kāds no tiem paliek vairāk iepakaļ, tuvāk

malai, sakariem ar patruļas priekšnieku.

Nelielu mežu patruļa tuvāk apskata, izejot tam cauri

ķēdē. Caur lielu mežu patruļa virzas gar tai norādīto

kustības ceļu, izsūtot uz priekšu, sāniem un aizmuguri

redzes sakaros patruļniekus. lenaidnieka tuvumā ne-

drīkst piemirst arī apskatīt kokus, vai tajos nav novie-

toti novērotāji vai pat ieroči. Šķērsceļus un stigas

sānu patruļnieki apskata redzes attālumā (tālu pārre-

dzamas stigas sānu patruļnieki apskata pāris simtu

metros) no kodola pa labi un pa kreisi, pēc tam ko-

dols ātri pārlec šiem ceļiem un stigām.

Mežā visi šautenēm apbruņotie karavīri uzliek durk-

ļus; rokas granātas turamas tā, lai tās ātri varētu laist

darbā.

Kā jārīkojas, kad sastopas ar kādu citu patruļu.

Ja pa ceļam sastopas ar citu patruļu un nav nekādu

šaubu, ka tie ir mūsējie, tad priekšnieki tuvojas viens

otram, bet pārējie paliek uz vietas un nerādās.

Priekšnieki apmainās ar novērojumiem, izskaidrojas

savā starpā, un pēc tam katrs turpina savu uzdevumu.

Kad patruļai jāuzsāk kauja.

Dažreiz nevar izpildīt uzdevumu, kamēr nav atspie-

stas ienaidnieka izlūkošanas vai apsardzības patruļas.

Ja uzdevums to prasa — jāuzbrūk. Vispār (kaujā jāie-

laižas tikai tad, kad tas nepieciešams uzdevuma izpildī-

šanai, vai arī, kad ienaidnieks patruļu pārsteidzis.

Nedrīkst izvairīties no kaujas:
1. ja vajadzīgs saņemt gūstekņus;
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2. ja jāizsitas cauri ienaidnieka patruļu tīklam, lai

nokļūtu ienaidnieka spēku aizmugurē;
3. ja patruļa uzduras ienaidniekam vistuvākā attā-

lumā, vai arī kad patruļa ielenkta un tai jāizlau-

zās cauri.

Kad patruļai jāizvairās no kaujas.

Tomēr, vispār ņemot, patruļām jāizvairās no kaujas,

sevišķi ja paredzami lieli zaudējumi un ja nav cerību

uz sekmēm.

Patruļas kauja bez svarīga iemesla pati par sevi la-

bumu nekādu neatnes. Ar nevajadzīgu kauju patruļas
uzdevuma izpildīšana var nokavēties. levainotie nostāda

patruļu grūtā stāvoklī. Jāņem vērā, ka patruļas galve-
nais uzdevums izlūkot, bet ne kauties, ja to tieši neprasa

uzdevums.

Patruļas kaula.

Ja kauja ar ienaidnieku nepieciešama vai neizbēgama, tad jāuzbrūk

tam pārsteidzoši.

Tuvojošās ienaidnieka patruļas jāpielaiž loti tuvu un tad jāatklāj

uguns brāziens; labs līdzeklis ir ari rokas granātas. Dažreiz jāie-

ņem plata fronte, lai piespiestu ienaidnieku izvērsties un tā parādīt

savus spēkus.

Ja patruļa nejauši uzduras ienaidnieka lielākiem spēkiem, tad tā

droši dod sitienu un cenšas izlauzties, pēc kam sapulcējas pēdējā

novērošanas punktā vai sevišķi norādītā vietā.

Ja uzbrukums bijis sekmīgs, nevajaga dzīties pakal bēgošam le-

naidniekam, jo var sastapties ar jaunu pārsteigumu. Sakauto ienaid-

nieku grūti panākt, bet priekšniekam jādomā arvienu par doto

uzdevumu.

Kā patruļai jārīkojas ar ievainotiem un kritušiem.

Zaudējumi (ievainotie un kritušie) nedrīkst ietekmēt

patruļas uzdevumu izpildīšanu.

Jārīkojas sekojoši:

1. Ja ievainots kāds no savējiem un pats var iet, tas

jānosūta uz aizmuguri ar nākošo kārtējo ziņojumu

viens pats vai otra kareivja pavadībā.
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2. Ja patruļai draud briesmas, ievainotos un kritu-

šos, iepriekš atņemot dokumentus un ieročus, at-

stāj uz vietas un sastaptos iedzīvotājus lūdz pa-

rūpēties par ievainotiem, bet kritušos apglabāt.

3. Ja patruļai nedraud briesmas, tad ievainotie, kuri

nevar iet paši, jāpārsien un jānogādā uz tuvākām

mājām, kur, pierakstot saimnieka vārdu, liek tam

ievainoto novest pie mūsējiem. Kritušie jāliek ap-

glabāt.
4. lenaidnieka ievainotie un kritušie jāizkrata, un

tiem jāatņem ārējās pazīmes un visi dokumenti,
kuri jānosūta savam priekšniekam pie pirmā zi-

ņojuma.

Citādi ar tiem jārīkojas līdzīgi kā ar savējiem.

Kā jārīkojas ar gūstekņiem.

Gūstekņiem jānoņem dokumenti un ieroči, jāsasien
rokas un jānosūta uz aizmuguri. Nosūtīšanai jāizmanto

kārtējie ziņneši, dodot, ja vajadzīgs un iespējams, tiem

palīgā vēl kādu kareivi.

Kaujas patruļas.

Kaujas izlūkošanu, starp citu, izdara ari ar kaujas patruļām.

So patruļu uzdevumi var būt loti dažādi, bet visām vioām jārū-

pējas par ienaidnieka un apvidus izlūkošanu un savas vienības, no

kuras tās izsūtītas, pasargāšanu no pārsteigumiem. Tās pēc bū-

tības kalpo vairāk tuvapsardzibai nekā izlū-

košanai un tādēļ saistītas pie savas vienības, ar kuru tām

jāuztur nepārtraukti sakari. Kaujas patruļām var dot sekojošus uz-

devumus:

1. Atspiest ienaidnieka Izlūkus un priekšlaicīgi ieņemt svarīgus

apvidus punktus un tos noturēt lidz vienības pienākšanai.

2. Izvirzīties uz priekšu un pasargāt izejas stāvokļa ieņemšanu

uzbrukumam.

3. Tuvojoties ienaidniekam, iet vienības priekšā, atspiežot ienaid-

nieka izlūkus un izlūkojot apvidu (pieejas, celi, apdraudētās

vietas v. t. t.) un ienaidnieku.

4. Izvirzīties uz sāniem un apsargāt kaujas laikā vienības flankus..

5. lebrukt ienaidnieka novietojumā un saņemt gūstekņus.



378

Kā patruļām jāziņo?

Plašāki par ziņojumu sastādīšanu un nosūtīšanu skat.

zemāk. Vispār katram ziņojumam jāatbild uz jautā-

jumiem kad un no kurienes?

Kas redzēts?

Kur redzēts?

Cik viņš liels? un

Ko viņš dara? — un bez tam vēl

Ko dara vai domā darīt pats?

Piemērs:

Plk. 10,15 (kad?) no Kalniņu mājām (no kurienes redzēts?)

redzēju apmēram 20 ienaidnieka jātniekus (kas redzēts un cik viņš

liels?), kuri le)āja Baltipu mājās (kur redzēts?) un, atstājuši tur

zirgus, sāka postit tiltu pie minētām mājām un rakt lerakumus ar

fronti uz ziemeļiem (ko vioš dara?). Es došos caur Popes mā-

jām uz Bandenieku mājām, lai apietu ienaidnieka jātniekus un

uzbruktu tiem no muguras (ko domāju darit pats?).

d. Ziņojumu sastādīšana un nosūtīšana.

Ziņojumi ir mutvārdu un rakstveida.

Vismazāk laika prasa ziņojuma sūtīšana mutes vār-

diem, jo nav jātērē laiks rakstīšanai. Bet tādi ziņo-

jumi var radīt lielus pārpratumus, jo ziņnesis var līdz

nodošanas brīdim piemirst dažus vārdus vai kaujas uz-

traukumā nodot tos sagrozītā veidā.

Ziņojumus mutes vārdiem var sūtīt ti-

kai sekojošos gadijumos:

1. kad ziņnesis ir pilnīgi uzticams, sapratīga un

aukstasinīgs kareivis;

2. kad ziņnesis priekš iziešanas var ziņojumu vārdu

pa vārdam atkārtot;

3. kad nav laika ziņojumu uzrakstīt.

Tomēr ieteicams arī šādos gadijumos svarīgāko at-

zīmēt rakstveidā (sevišķi vietu nosaukumus, laiku un

skaitļus).
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Ziņojumu sastādot jāizlemj:

1. Kad ziņot?

Vai ziņot nekavējoties?

Nekavējoties jāziņo, kad ziņa ir svarīga un kad iz-

devīgais stāvoklis ātri jāizmanto; nekavējoties arī

jāziņo, kad mūsu vienībām draud briesmas.

Vai ziņot tikai pēc papildu ziņu ievāk-

šanas?

To var darīt, kad nav steidzamības un kad ievāktās

ziņas vēl ir nepilnīgas.

Vai ziņot tikai vēlāk, kopā ar kādu

citu ziņojumu?

To var darīt, kad ziņas nav steidzamas un nav sva-

rīgi, vai priekšnieks tās saņem ātrāk vai vēlāk.

Obligatoriski jāziņo:
1. Par dotā uzdevuma izpildīšanu vai neizpildīšanu.
2. Par pirmiem saskariem ar ienaidnieku un arī par

reiz uzņemto saskaru pazaudēšanu, t. i. ka ie-

naidnieks vairs nav atrodams tur, kur agrāk bijis

vai ticis domāts esam.

3. Par katru notikumu, kas var kavēt vai veicināt

uzdevuma izpildīšanu vai kopējā mērķa sasnieg-

šanu.

Visos šajos gadijumos var ziņot nekavējoties

vai arī pēc papildu ziņu ievākšanas.

4. Bez tam jāziņo iepriekš noteiktās stundās vai arī

sasniedzot noteiktās vietas — tie ir termiņziņo-

jumi.

Nekavējoties jāziņo:

1. Ja ienaidnieks apdraud mūsu karaspēku, šādos

gadijumos jāziņo ne tikai savam tiešam priekš-

niekam, bet arī tieši apdraudētās vienības koman-

dierim.



380

2. Visos gadijumos, kur stāvoklis var ātri mainīties

un tādēļ, lai gūtu sekmes, ir nepieciešama drīza

rīcība.

Šaubu brīžos, kad karavīrs nezina, vai ziņot, vai nē"

un kad ziņot, vienmēr jāuzstāda sev jautājums: «kas

ir man uzdots un kāds ir augstākās vienības uzdevums

un mērķis?» un pēc tam, jautājot: «vai novērotais ga-

dijums mērķa sasniegšanu var veicināt vai kavēt ?»
r

viegli būs izprast, kas pašam jādara.

Uzdevumi:

1. Rotas komandieris izsūta Tevi izlūkot, vai A. mājās nav ie-

naidnieks.

Tu, ejot uz A. mājām, pie tiltiņa pār B. upīti sastopies ar

apmēram 20 ienaidnieka jātniekiem. Kas Tev jādara?

2. Rotas komandieris pavēl Tev izlūkot pāreju pār D. upi un,

douot uzdevumu, pasaka, ka C. un L. mājas ieņēmis ienaid-

nieks. Izlūkojot upi Tu atrodi, ka C. un L. mājās ienaid-

nieka vairs nav. Kas Tev Jādara?

3. Rota gatavojas uzbrukumam. Tu esi izsūtīts izlūkot pieejas

pie ienaidnieka starp A. un B. mājām. Izlūkojot pieejas, Tu

atrodi, ka uz ziemeļiem no B. mājām ienaidnieka vairs nav

un Tu vari B. mājas apiet. Ko Tu dari?

4. Rotas komandieris pavēl Tev iziet un ieņemt tiltu pie A.

upes un to noturēt līdz rotas pienākšanai. Tu pienāc pie-

tilta un te nocietinies. Kas Tev vēl jādara?

Atbildes:

1. Sastapšanās ar ienaidnieka jātniekiem ir pirmie saskari. Par

to Tev visādā zinā jāziņo.

2. Tev par to visādā zinā jāziņo, jo tam var būt svarīgas

sekas
— varbūt ienaidnieks ir sācis atiet un mēs varam no-

kavēt vajāšanu.

3. Tev nekavējoties par to jāziņo savam rotas komandierim.

Tas var pasargāt rotu no liekiem zaudējumiem, jo tā, var-

būt, neuzbruks frontāli, bet apies B. mājas un apņems lenaid-

nieku no ziemeļiem. Lai sekmētu ienaidnieka apiešanu, Tev,

kaut tas arī nebija tieši uzdots, jāizlūko ari pieejas, pa kurām

ienaidnieku varētu apiet, un jāpaziņo. Tā būs pareiza paš-

ierosme.

4. Tev jāziņo par dotā uzdevuma izpildīšanu, t. 1. tilta ieņem-

šanu, jo rotas komandieris, nesaņēmis ziņojumu, var domāt»

ka ienaidnieks Tevi iznicinājis.
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Bez tam Tev vēl Ir jārūpējas par 3 lietām: izlūkošanu, ap-

sardzību un sakariem. Tu vari, stāvot pie tilta, izlūkot ie-

naidnieku un ari apvidu, noskaidrojot, cik tas var kavēt vai

sekmēt rotai uzdevuma veikšanu. Jādomā arī par apsardzību

un kaujas gatavību un par sakaru uzturēšanu ar savu rotas

komandieri un, varbūt, ari ar kaimiņiem, ja tādi ir.

2. Ar ko un pa kādu ceļu sūtīt ziņojumu un kā to no-

sūtīt ātrāk un drošāk?

Ziņojums, lai tas būtu cik labi un skaidri sastādīts,

ir nederīgs, ja tas nonāk komandiera rokās par vēlu

vai nemaz nenonāk. Ziņojumam ir tikai tad

nozīme, jātas nonāk laikā, ja tas spēj no-

skaidrot stāvokli un būt par pamatu komandiera lēmu-

miem. Bezvērtīgi ziņojumi tikai lieki traucē komandieri,
apgrūtina sakaru līdzekļus un aizkavē citu ziņu nosū-

tīšanu.

Bez tam jāņem vērā vēl sekojošais:

1. Par ziņnesi ņemams pēc iespējas tāds kareivis,

kas pats ziņoto redzējis (tas būs spējīgs, ja izrā-

dītos par vajadzīgu, sniegt priekšniekam papildu

ziņas); bez tam ziņnesim jāzina ziņojuma saturs,

ja tas tikai nav slepens.

2. Ziņnesim jāizskaidro un jāapraksta ceļš, dodot

vajadzības gadijumos schemu vai uzrakstot vietu

nosaukumus. Jānosaka vieglākais un īsākais ceļš.

Tomēr, ja var sastapties ar ienaidnieku, ieteicams

izvairīties no lieliem ceļiem. Tad var būt vaja-

dzīgs iet pat bez ceļiem, pa laukiem un mežiem.

3. Bieži būs izdevība ziņojumu nosūtīt kādā citā ceļā,

netērējot ziņnešus un daudz ātrāk, piemēram: pa

telefonu; ar kādu citukājn. vai jātn. patruļu, kura

atgriežas uz mājām; ar kaujas ratiem,kuri atgrie-

žas no izlūkošanas v. t. t. Tādi gadijumi jāizman-

to. Tomēr svarīgāko ziņojumu noraksts jānosūta

vēlāk arī parastā kārtībā.
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Ziņojumā jāatbild uz jautājumiem:

I. Zīmējoties uz ienaidnieku, jāatbild uz jautājumiem:

1. Kas redzēts?

Piemēram: ienaidnieka kājnieki, Jātnieki, bruņotie auto v. t. t.

2. Kad redzēts?

Nepietiek vienīgi atzīmēt, kad ziņojums rakstīts, bet ziņojumā

arī jānorāda, kad fakts, par kuru ziņo, novērots vai noticis, atzī-

mējot datumu, stundu un minūti.

Stundas skaitāmas pēc 24 stundu sistēmas, sākot no pusnakts,

t. i. no pusnakts līdz pusdienai raksta tā, kā rāda pulkstenis, bet

no pusdienas līdz pusnaktij pie stundas, ko rāda pulkstenis, pieliek

12, piem.: ja pulkstenis rāda 1 un 20 min. pēc pusdienas, tad jā-

raksta plk. 13,20.

Ziņojumā neraksta, piem., «plk. 17 un 27 minūtēs», bet raksta

«plk. 17,27» vai «17-27», vai ari «1727»; ne «plk. 5 un 20 min.», bet

«plk. 05,20».

Izteicieni «vakardiena», aizvakardiena», «rītdiena» lietojami tikai

kopā ar datumu, piemēram, «vakar, 16. 5. 38.». Ja ziņojuma

saņēmējam nevar rasties šaubas, ka fakts noticis tai pašā datumā,

kad ziņojums rakstīts, tad ziņojuma tekstā var ari datumu neminēt,

piem: «Plk. 08,30 sasniedzu A. mājas».

3. Kur redzēts?

Te jānorāda nepārprotama vieta. Jāizvairās lietot izteicienus:

«pa labi», «pa kreisi», «aiz», «šaipus», «viņpus», jo to var dažādi

saprast un tādēļ notikt rupjas kļūdas. Lai apzīmētu kādu vietu,

nosauc kādu lielāku pazīstamu punktu un no tā pēc debess pu-

sēm nosaka šo vietu. Piemēram: «lenaidnieka ložmetējs mežmalā

500 m uz Z. (ziemeli) no A. mājām» vai ari «Ložmetējs uz uzkalna,

kas atrodas 300 metrus uz D. (dienvidi) no C. stacijas».

Celi apzīmējami, nosaucot tiem piegulošos lielākos apdzīvotos

punktus, piem.: «Es atrodos uz ceļa Avoti — Dzintari» vai ari: «Es

atrodos pie ceļu satekas 1 km ziemeļaustrumos no C. mājām».

4. Cik viņš liels?

Te noteikti jānorāda ienaidnieka stiprums. Nepareizi teikt: «Es

novēroju ienaidnieku», vai ari: «Es sastapu vājus ienaidnieka spē-

kus». Tie Ir vispārīgi izteicieni, kas noteikti neko nepasaka. Jā-

saka: «Es novēroju apmēram 30 ienaidu. Jātnieku», vai ari: «Es

sastapu ap 20 ienaidnieka kājnieku».

Ja ienaidnieks ieracies un tā spēkus nevar noteikt, tad nedrīkst

fantazēt un tos minēt, bet jāuzrāda tikai vietas, kuras ienaidnieks

ieņēmis un ari no kurienes tas šauj.
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S. Ko viņš dara?

Te jānorāda tieši, ko ienaidnieks dara, vai kādā stāvokli tas at-

rodas. Redzot, ka no A. muižas izbrauc daži lenaidnieka pajūgi un

daži vēl tiek jūgti, nedrīkst ziņot: «lenaidnieks atstāj A. muižu»,

jo Tu to noteikti nevari pateikt, vai muiža tiek tiešām pavisam

atstāta, varbūt kājnieki palika vēl muižā. Jāziņo: «Plk. 05,00 no

A. muižas izbrauca seši ienaidnieka pajūgi ziemeļu virzienā, bet

muižā vēl daži tiek jūgti. Domāju, ka ienaidnieks muižu grib atstāt».

Redzot, ka kāda ienaidnieka patruļa parādās mūsu rotas nesegtā

labā flankā, nedrikst ziņot: «lenaidnieks apiet rotas labo spārnu».

Tas ir patvaļīgi izdarīts secinājums, kas var maldināt priekšnieku.

Jāziņo: «Plk. 09,15 novēroju lenaidnieka patruļu, apmēram 15 ka-

reivju, kas virzijās no A. uz B. mājām. Domāju, ka patruļa grib

apiet rotas labo spārnu».

11. Zīmējoties uz sevi pašu, jāatbild uz jautājumiem:

1. No kurienes ziņoto novērojis vai dzirdējis, bet Ja nav pats

to novērojis, tad — kas to stāstījis.

Nepareizi ziņot: «Plk. 15,10 novēroju ap 30 lenaidnieka jātnieku

v. t. t.
. . .», pareizi būtu: «Plk. 15,00 no A. mājām novēroju ap 30

ienaidn. jātn. v. t. t.>.

Tev A. mājā saimnieks pastāsta, ka ap plk. 10,00 apmēram kāds

pulks ienaidn. kājnieku redzēti pie A. mājām, pēc kam aizgājuši

ziemeļu virzienā. Tu ziņo: «Plk. 10,00 ienaidnieks apmēram viena

kājnieku pulka sastāvā blj pie A. mājām un aizgāja ziemeļu vir-

zienā». Tu esi noklusējis, ka šo ziņu Tev ir devis A. māju saim-

nieks, turpretim Tavs priekšnieks domā, ka Tu esi visu redzējis.

Vēlāk tomēr izrādās, ka saimnieks pārspīlējis un vienu ienaidnieka

rotu ar dažiem ložmetējiem noturējis par pulku. Bet viens mūsu

rezerves bataljons velti nostaigājis lielus attālumus, lai stātos pre-

tim lenaidniekam. Kas vainīgs? Vienīgi Tu
— par nepareizu ziņo-

šanu.

Vispār, vienmēr ir stingri jāšķiro to, ko pats ziņotājs redzējis

iin ko kāds cits stāstījis. Jānorāda, kas ir stāstijis, jo no tā atka-

rājas, cik tam var ticēt.

2. Ko ziņotājs pats dara vai domā darīt tālāk.

Tas jāziņo; lai priekšnieks vienmēr zinātu, kur atrodas ziņotājs

un ko viņš dara. Tas priekšniekam nepieciešami jāziņo, izsūtot

Jaunas papildu patruļas, kā ari daudzos citos gadijumos
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111. Zīmējoties uz apvidu un iedzīvotājiem, jāziņo:

1. Par to, kas tieši uzdots noskaidrot apvidus izlū-

košanā, piemēram: ceļi, pieejas, nometnes vie-

tas v. t. t.

2. Par svarīgāko, kas var sekmēt vai arī traucēt

mūsu uzdevuma izpildīšanu arī tad, ja apvidus iz.

lūkošana tieši nav uzdota.

Piemēri:

Tev uzdots izlūkot, vai ienaidnieks ieņēmis A. upi. Tu zini,

ka ritdien mums paredzēts gājiens. Izlūkojot Tu noskaidro,

ka ienaidnieka pie A. upes nav, bet tilts pār A. upi ir no-

postīt.,. Lai gan Tev nebij uzdots izlūkot apvidu, tomēr Tev

jāziņo arī par nopostīto tiltu, jo tas stipri var traucēt mūsu

rītdienas gājienu. Jāziņo arī, vai tuvumā ir materiāli tilta

izlabošanai, vai tuvumā nav braslu, jo ari tie var sekmēt

mūsu pāriešanu pār upi.

8. Par iedzīvotājiem jāatzīmē, vai tie labvēlīgi vai

naidīgi. Bet to dara tikai tad, kad tam kāda se-

višķa nozīme. Ziņojot tomēr pēc iespējas jāmin

arī vieta un persona.

Piemēram: A. māju saimnieks, latvietis, loti laipni mūs

saņēma un ir ar mieru nakti pa meža ceļiem mūs aizvest

ienaidniekam aizmugurē.

Ziņojuma ārējā forma.

Ziņojumu parasti raksta uz lauka grāmatiņas lapām, bet

ja tās nav, var rakstīt uz vienkārša papīra.

Forma sekojošā:

(Vienības saīsināts nosaukums) (Vieta)

Mr 19 g Plk

Karte 1: lp.

Kam?

raksta amatu vai arī dien. pakāpi un uzvārdu.
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1. Vienības saīsinātus nosaukumus raksta sekojoši:

3.16. K. P. — 6. kājn. pulka 3. rota.

4./1. J. P. — 1. jātn. p. 4. eskadrons.

3./3. Art. P. — 3. artilērijas p. 3. baterija.

1/7. K. P. — 7. kājn. p. I bataljons.

111/2. Art. — 2. art. p. 111 divizions.

Tā tad pa kreisi no slīpās svītras raksta, kāda rota, eskad-

rons vai baterija, apzīmējot vienību numurus ar arābu cipa-

riem (1. 2. 3. v. t. t.) vai ari, ja vienībām numuru nav, tad

sekojoši:

Sk. Rt. — sakaru rota.

3. Lžm. Rt. — 3. ložmetēju rota.

K. Btr. — kājnieku baterija.

Bataljonu un divizionu numurus raksta ar romiešu cipariem

(I, 11. 111. M. t. t).

Ja esi aizmirsis, kā saīsināt, tad raksti pilnu nosaukumu.

2. Nr. katrs liek pēc kārtas, pēc savas lauka grāmatiņas.

3. Vieta — te jāraksta tās vietas nosaukums, no kurienes ziņo-

jums nosūtīts.

4. Datums jāatzīmē, kad ziņojums rakstīts.

5. Plk. jāraksta tikai īsi pirms ziņojuma nosūtīšanas, bet ne sā-

kot rakstīt ziņojumu.

Rakstot ziņojumu, jāņem vērā augstāk norādītie jautājumi, uz

kuriem jāatbild ziņojumam. Tomēr nav teikts, ka tiem jāseko uz-

rādītā kārtībā un katrā gadijumā uz visiem šiem jautājumiem jā-

atbild. Galvenais — ziņojumam jābūt skaidram, nepārprotamam un

pēc lespējas īsam, bet pietiekoši izsmeļošam. Ziņojumu uzrakstīt

ir māksla, kuru tomēr var iemācīties, ja tikai vingrinās.

Rakstot jāņem vērā sekojošais:

1. Jāraksta vienmēr ar parasto zīmuli (nekad ar ķīmisko).

2. Jāraksta skaidri, lieliem burtiem.

3. Vietu nosaukumi jāraksta sevišķi skaidri, lielākiem burtiem

un jāpasvītro. Bez tam tie jāraksta tā, kā tie rakstīti uz kar-

tes, pie kam tos nedrīkst locīt.

Ziņojumu paraugi:

3.16. K. P. izlūku Kalnciema mž.

patr. Nr. 3. 1939. g. 15. jūnijā plk. 07,15.

Nr. 15. Karte 1:75000, Ip. 32

3.16. K. P. kom.

Plk. 06,30 (kad redzēts?) no Kalnciema mž. (no ku-

rienes novērots?) redzēju ap 40 ienaidnieka jātnieku (kas re-

dzēts un cik viņš liels?), kuri iegāja Li cl ciems un tur
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palika (kur redzēts un ko viņš dara?). lešu tālāk pa Slokas

lielceļu uz Odiņi mājām pie Lielupes (ko domā pats darīt?).

Tilts pār Lielupi pie Kalnciema mž. izpostīts (par

apvidu).

Ziņojumu nosūtu ar kareivi Krēsliņu.

Patruļas priekšnieks

dižkareivis Ozoliņš.

4./6. K. P. izlūku Pavasara mž.

patr. Nr. 1. 1939. g. 15. 7. plk. 06,45.

Nr. 32. Karte 1:75000, Ip. 32.

4./6. K. P. kom.

Plk. 05.30 sasniedzu Pavasara m ž., no kurienes izdzinu

ienaidnieka 5 jātniekus, kuri aizbēga Kalnciema mž.

virzienā, pametot vienu kritušu.

Plk. 06,15 no Pavasara m ž. novēroju atsevišķus ienaid-

nieka kareivjus Lielupes labā krastā pie O ā t c i c m s.

lešu uz Kalnipi mājām pie Lielupes.

Līdz ar šo nosūtu kritušā ienaidnieka jātnieka dokumentus

un ārējās nozīmes.

Ziņojumu nosūtu ar kareivi Lāciti.

Patruļas priekšnieks

dižkareivis Putniņš.

2. Apsardzība.

a. Gājiena apsardzība.

Vispārīgs jēdziens par gājiena apsardzību.

Karaspēka vienību gājienā ienaidnieka zemes spēku darbības

sniedzamības robežās nodrošina:

— izsūtot izlūkošanu,

— norīkojot apsardzību,

— noorganizējot pienācīgu aizsardzību (gaisa, pretķīmisko un

pret kaujas ratiem).

Karaspēka vienības gājiena apsardzības orgāni ir:

— avangards — gājiena virzienā,

— flankgards —
atklātos sānos,

— arjergards — aizmugurē,

— tuvapsardzlbas patruļas — tiešai apsardzībai.
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Avangarda sadalijumu (sk. 13. zīm.) nosaka tā komandieris.

Ja avangards bataljona stiprumā, tas gājiena virzienā izsūta priekš-

rotu; bet ja tā stiprums Ildzinās pulkam — priekšbataljonu. Flanku

nodroSināSanai, atkarīgi no apstākļiem, avangards Izsūta pa līdztekus

cdiem sānrotas vai sānvadus, vai kustīgas (jātnieku, riteņbraucēju

v. t. t.) patruļas. Atlikušās vienības sastāda avangarda kodolu.

Priekšbataljons darbojas tāpat kā avangardā norīkots bataljons.

13. zīm.

Avangarda bataljona sadalijuma piemērs.



388

Priekšrota virzas līdz 1 km avangarda kodola (priekšba-

taljona) priekšā, sargā to no sekmīgas kājnieku uguns un nodrošina

tā izvēršanos kaujai. Priekšrotai dažreiz piedala ložmetējus, pret-

tanku ieročus, nelielas jātnieku un sapieru vienības, bet grūti pār-

redzamā apvidū
— ari kājnieku lielgabalus un mīnmetējus.

Priekšrotas komandieris izsūta priekšgrupu, stiprumā Hdz 1 va-

dam, bet tās priekšā un priekšrotas sānos, pēc iespējas, virza Jāt-

nieku patruļas. Par priekšgrupas komandieri norīkojams virsnieks.

Priekšgrupa virzas lidz 500 m priekšrotas priekšā, sargā

to no tuvās kājnieku uguns un nodrošina gājiena ceļa virzienā priekš-
rotas izvēršanos kaujai. Priekšgrupas virzīšanās jāpabalsta ar lož-

metēju uguni.

Sānrota vai sānvads darbojas līdzīgi prlekšrotai. Šim

vienībām pēc vajadzības piedala prettanku ieročus, tāpat ari līdzekļus
ceļu aizsprostošanai, ja pa tiem neseko savējā karaspēka vienības.

Sānrota vai sānvads kustības virzienā izsūta priekšgrupu, bet atklātā

flankā — sāngrupu vai sānpatrulu.

Avangarda kodola tuvapsardzlbai izsūtāmas patruļas,

stiprumā līdz 1 grupai, vai atsevišķi patruļnieki, šo patruļu attā-

lumam no kolonnas jābūt tādam, lai pasargātu to no kājnieku tuvās

un negaidītas uguns.

Lidzigi avangardam sadaļas ari flankgards un ariergards.

Gājiena apsardzības priekšgrupa.

Priekšgrupas stiprums, atkarībā no attāluma lidz ie-

naidniekam, t. i. atkarībā'no sastapšanās iespējas ar lenaidnieka kustī-

gām vai kājnieku vienībām, svārstās no 2 grupām līdz vadam. Par

priekšgrupas komandieri parasti norīko virsnieku.

lerindas veids, kādā priekšgrupa virzas, atkarīgs no attāluma

līdz ienaidniekam un apvidus. Ja drīzumā nav sagaidāma sadursme ar

ienaidnieku, priekšgrupa virzas pa ceļu slēgtā ierindā (kolonnā pa

divi vai pa vienam): labi pārredzamā apvidū — patšautenes grupa

(uguns spēks) priekšā, grūti pārredzamā apvidū — strēlnieku grupa

priekšā. Ja gar ceļu aug koki, priekšgrupa maskējas zem tiem; pil-

nīgāka maskēšanās bieži būs panākama, virzot priekšgrupu kolonnā

pa vienam, pusi —
labā, pusi — kreisā ceļa malā. 10"—20 solu

priekšgrupas priekšā iet priekšgrupas komandieris ar savu vadī-

bas grupu. Ceļa tuvumā esošos augstumus vioš izmanto novērošanai,

ilgi neuzkavējoties un nepārtraucot priekšgrupas kustību. Ja pie

priekšgrupas atrodas vada seržants, un ja tam nav doti citi uzdevumi,

viņš virzas aiz priekšgrupas, uzrauga kustības kārtību un sakarus

ar rotas komandieri.
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lenaidnieka tuvumā priekšgrupa virzas pa ceļa grāvjiem, izvērsta

pa grupām, grupas virknē.

Drošībai priekšgrupas komandieris izsūta 200—500 metru, at-

karībā no apvidus pārredzamibas, uz priekšu priekšējos patruļniekus,

2—3 cilvēkus. Sānu patruļnieku viņš tikai nozīmē, bet izsūta pēc

vajadzības (kad ceļš iet pa izrakumu vai ieleju v. t. 1.). Bez tam

starp priekšgrupas karavīriem sadala zemes (uz visām pusēm) tn

gaisa novērošanu.

14.
zīm.

Gājiena priekšgrupa.

Ja priekšā izsūtīta jātnieku priekšpatrula, tā bridina priekšgrupu

par ienaidnieka pamanlšanu. Tomēr jātnieku priekšpatrulas atraša-

nās priekšgrupas priekšā nenozīmē, ka priekšgrupa drīkstētu paviršāk

novērot apvidu.

Sakariem ar patruļniekiem lieto pieņemtās un norunātās zīmes.

Par sakariem ar priekšējiem patruļniekiem atbildīgs priekšgrupas

priekšienes novērotājs. Līkumotos ceļa posmos nepārredzamā apvidū

sakariem ar priekšējiem patruļniekiem priekšgrupas komandieris iz-

virza sakaru ķēdīti. Sakaru uzturēšanai starp priekšgrupu un priekš-

rotu priekšrotas komandieris norīko sakaru ķēdīti. Sakariem ar ro-

tas komandieri priekšgrupas komandieris lieto zīmes un signālus, kā

ari nodod mutvārdiem īsus ziņojumus ar sakaru ķēdītes palīdzību, bet

garākus ziņojumus nosūta ar ziņnesi. Par sakaru uzturēšanu ar ro-

tas komandieri atbildīgs priekšgrupas aizmugures novērotājs.
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Sastopoties- ar ienaidnieku, priekšgrupas komandie-

rim ātri jāpieņem stāvoklim atbilstošs lēmums. Vājākus spēkus priekš-

grupa atsviež; pret stiprākiem spēkiem tā ieoem tuvāko izdevīgāko

poziciju, lai nodrošinātu priekšrotas izvēršanos kaujai. Par sastap-

šanos ar ienaidnieku nekavējoties jāziņo priekšrotas komandierim.

Par kaujas ratu un lidotāju tuvošanos priekšgrupas komandieris

brīdina sekojošos spēkus ar raķetēm un svilpes signāliem. Lai ātrāk

paspētu brīdināt par kaujas ratu tuvošanos, arī priekšējos patruļnie-

kus vēlams apgādāt ar raķetpistoli un attiecīgas krāsas raķetēm.

Ja priekšgrupai nav piedalīti prettanku ieroči, tā no kaujas ratiem

izvairās tuvākās aizsegās, atstājot to apkarošanu sekojošiem pret-

tanku ieročiem.

Apstājoties pēc priekšrotas komandiera pavēles, priekšgrupa

ieņem tuvāko izdevīgāko vietu novērošanai un priekšrotas segšanai.

Apstājas laikā gājiena priekšgrupa turpina apsardzību uz vietas.

Patruļnieki.

Patruļnieku uzdevums sargāt priekšgrupu no pārsteigumiem

un izlūkot apvidu tās priekšā.

Vienu no patruļniekiem nozīmē par vecāko. Vioš atbildīgs

par pareizu patruļnieku pienākumu izpildīšanu un sakariem ar priekš-

grupu.

Pirms iziešanas patruļnieki uzliek durkļus un pielādē šau-

tenes, noslēdzot gaili.

Patruļnieki virzas gar abām pusēm ceļam, netālu viens no otra

tā, lai viegli varētu sazināties savā starpā, vecākais vairāk iepakaļ.

Patruļniekiem laikus jāpamana ienaidnieks un par to jāziņo priekš-

grupas komandierim. Savu uzdevumu patruļnieki veic, uzmanīgi no-

vērojot apvidu un apskatot ceļa tuvumā esošās segtās vietas (apdzī-

voti punkti, krūmi, mežmalas v. t. t.). Patruļnieki savā kustībā iz-

manto apvidu, tomēr tie nedrīkst aizturēt sekojošās priekšgrupas

kustību; tādēļ tie virzas uz priekšu tādā pašā gaitā kā priekšgrupa.

Labākai apvidus novērošanai patruļnieki drikst apstāties tikai acu-

mirkli, neaizkavējoties ilgāku laiku uz vietas. Viņiem nav Jābīstas

doties pāri pilnīgi atklātam apvidum, kas gadās ceļā. Ja ceļš iet pa

izrakumu, patruļnieki virzas pa izrakuma malu, lai varētu pārredzēt

apvidu, pie kam patruļnieku vecākais turas tā, lai varētu uzturēt sa-

karus ar priekšgrupas komandieri. Nelieliem šaurumiem, kur nav

iespējams virzīties ārpus ceļa, patruļnieki ātri iziet cauri. Ceļa tu-

vumā esošo segto vietu apskatei un novērošanas punktu (augstumu)

izmantošanai, patruļnieki var attālināties no ceļa, tomēr tā, lai pat-

ruļnieku vecākais varētu turpināt ceļa novērošanu un uzturēt sa-

karus ar priekšgrupas komandieri.



391

Ja grūti pārredzamā apvidū patruļniekos norīkoti 3 karavīri, katrā

pusē ce|am pa vienam patruļniekam apskata ceļa tuvumā esošās segtās

vietas (piem.: mežmalu caurredzamības attālumā no ceļa), bet pat-

ruļnieku vecākais virzas pa ceļu, novēro ceļu un patruļniekus un uztur

sakarus ar priekšgrupas komandieri.

Patruļnieki ziņo ne tikai par pamanīto ienaidnieku, bet arī par

ceļā sastaptiem šķēršļiem (piem.: izpostīts tilts, pār ceļu pārgāzti

koki v. t. 1.), nekavējoties uzmeklē pāreju vai noskaidro, kur šķērslis

apejams, un atrasto pāreju vai apeju dara zināmu priekšgrupas

komandierim.

Pamanot ienaidnieku, patruļnieki ziņo priekšgrupas ko-

mandierim un turpina sava uzdevuma izpildīšanu. Sastopoties ar

ienaidnieku pēkšņi nelielā attālumā, patruļnieki atklāj uguni un lieto

durkli. lenaidnieka patruļniekus atsviež. Lielākus spēkus, pēc ziņošanas

priekšgrupas komandierim, turpina novērot. Lai netraucētu sekojošo

vienību uguni, patruļnieki pielāgojas apvidum un vajadzības gadijumā

lieto lāpstu.

Pievienoties priekšgrupai patruļnieki drīkst tikai pēc dota uzde-

vuma izpildīšanas vai pēc pavēles (zinies). Pievienošanās pielai-

žama ari, ja apsargājamā virzienā iesākas stipra kauja ar tuvu at-

rodošos ienaidnieku.

Priekšgrupai apstājoties, patruļnieki ieņem tuvāko

novērošanai izdevīgo vietu un turpina priekšgrupas apsradzību līdzīgi

novietojuma apsardzības sargpostenim.

Sānu patruļnieki darbojas līdzīgi priekšējiem patruļnie-

kiem. Tie virzas līdztekus apsargājamai vienībai, nedaudz priekšā tas

galvai un tādā attālumā (100 —200 m) no apsargājamās vienības, lai

pārredzētu apvidu, no kura lenaidnieks varētu šo vienību pārsteigt ar

tuvu uguni. Lielākos attālumos vajadzības gadijumā izsūta sānu

patruļas.

b. Novietojuma apsardzība.

Vispārīgs jēdziens par novietojuma apsardzību.

Lai karavīri varētu mierīgi atpūsties, tiem jābūt pārliecinātiem, ka

ienaidnieks tos nepārsteigs atpūtā un viņi būs spējīgi savlaicīgi sa-

gatavoties pretdarbībai. Daļai karaspēka tāpēc jābūt katru brīdi ga-

tavai uzsākt kauju ar parādījušos ienaidnieku, lai pārējos netraucētu

atpūtā vai vismaz dotu tiem laiku sagatavoties kaujai.

Vispirms jau drošību panāk, noorganizējot iekšējo kārtību novie-

tojumā tā, lai katra vienība bez liekas kavēšanās varētu nostāties

pilnā kaujas gatavībā. Tādēļ ari katrā vienībā Jābūt dažiem nomodā.
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ka dežurantiem un dieniniekiem, lai tie pēc pirmā traukšņa signāla

vai rīkojuma varētu uzmodināt gulošos karavīrus.

Apsardzibas veids, apsardzības vienību sastāvs, stiprums un no-

vietojums atkarīgs no:

— stāvokļa un novietotā karaspēka uzdevuma,

— attāluma līdz ienaidniekam,

— apsargājamā karaspēka lieluma,

— apvidus rakstura,

— laika un meteoroloģiskiem apstākļiem.

Ja nav paredzams ienaidnieka uzbrukums, pa-

rasti pietiek ar novietotā karaspēka tuvapsardzibu. Šim nolūkam

izliek atsevišķus posteņus vai tuvapsardzības priekšgrupas:

— dienas laikā vietās ar plašu pārredzamlbu,

— nakti pie ceļiem, uzraugot atstarpes ar patruļām.

Lielāku drošību sasniedz, izvirzot vairāk apdraudētos virzienos

dažas vienības, kuras savukārt apsargājas ar tuvapsardzības poste-

oiem vai priekšgrupām. Loti izdevigi ar šīm vienībām ieņemt viegli

aizsprostojamas vai aizstāvamas vietas. Izvirzītās vienības, zem

ienaidnieka spiediena atejot, kavē tā pievirzlšanos.

Ja paredzams ienaidnieka uzbrukums, apsargā-

šanai izvirza pēc iespējas dziļumā nogrupētas apsardzības

vienības tādā stiprumā, lai tās lidz noteiktam laikam spētu

noturēties un nepieļautu ienaidnieka virzīšanos pāri pretošanās līnijai.

Apsardzībā norīko kājnieku vienības, pastiprinātas pēc vajadzības ar

artilēriju, jātniekiem, bruņotām un citu ieroču šķiru vienībām.

Ja saskari ar ienaidnieku prasa kaujas gata-

vību, apsardzības grupējums atkarīgs vienīgi no paredzamās kaujas

prasībām. Šādā gadijumā apsardzības vienības izsūta ienaidniekam

tik tuvu, cik vien to apstākli pieļauj.

Pēc kaujas apsardzību (priekšgrupas) norīko no mazāk nogu-

rušām vienībām.

Apsardzības vienībām norāda pretošanās lī-

niju, uz kuras jāaptur ienaidnieka kustība, kamēr mītnē novietotais

karaspēks Izvēršas un sagatavojas kaujai. Pretošanās līniju nosaka

tādā attālumā, lai karaspēks, atkarīgi no tā lieluma, būtu pasargāts

no ienaidnieka vieglās artilērijas un kājnieku sekmīgas uguns.

Katrai apsardzibas vienībai parasti norāda apsardzības

iecirkni. Svarīgi celi un vietējie priekšmeti nedrīkst būt par
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robežu starp apsardzības iecirkņiem. Sevišķu vērību piegriež at-

klāto flanku nodrošināšanai.

Gājienam izbeidzoties un karaspēkam novietojoties mītnē, apsar-

dzību parasti izliek no gājiena apsardzibas vlenibām.

Novietojuma apsardzībā izvirzītie bataljoni savus apsar-

dzības iecirkņus ledala rotu iecirkņos. Sis rotas ieņem pretošanās

līniju, izveidojot atsevišķus atbalsta punktus, kuru atstarpes pčc

iespējas nodrošina ar uguni, bet naktīs uzrauga ar patruļām (skat.

15. zīm.).

Apsardzībā norīkotās rotas vai atsevišķi vadi izliek prlekš-

gnpas, kuru sastāvā var norīkot strēlnieku, patšauteņu un ložmetēju

grupas
— kopēji vai atsevišķi.

Priekšgrupas izvirza tik tālu uz priekšu, lai no pretošanās līnijas

tās varētu pabalstīt ar patšauteņu sekmīgu uguni. Sis attālums pa-

rasti svārstās ap 500—800 m.

Priekšgrupas ieņem novērošanai izdevīgus apvidus punktus

tā, lai visi celi un pieejas pretošanās līnijai būtu pastāvīgi novēroti.

Nakti priekšgrupas ieņem tām norādītās pozicijas, bet dienā tās no-

vietojas aizsegā pozicijas tuvumā, gatavībā vajadzības gadijumā tās

ieņemt. Priekšgrupām dod kārtējo numerāciju, sākot no labā spārna.

Priekšgrupas savā tuvumā izliek sargposteņus, bet grūti novēro-

jamas vietas uzrauga ar patruļām; naktīs ienaidnieka tuvumā šādās

vietās bieži novieto noklausīšanās (slēpņu) posteņus. Priekšgrupu

sargposteņi veido apsardzības vienību novērošanas līniju.

Apsardzības komandieris novieto savu komandpunktu parasti pie

galvenā ceļa, lai būtu droši sakari ar galveniem spēkiem, apsardzības

rezervi un apsardzības vienībām.

Apsardzības rezerves parastā vieta ir galvenā gājiena ceļa vai

svarīgākā virziena tuvumā.

Pret personām, kas grib pāriet novērošanas līniju vienā vai otrā

virzienā, apsardzības priekšējiem orgāniem jāievēro sekojoši no-

teikumi:

— atsevišķi pašu armijas karavīri, kurus apsar-

dzibas orgāni nepazīst, aizturami un nosūtami pie savas apsardzibas

vienības komandiera. Ziņnešiem (no izlūku orgāniem) dodams brīvs

ceļš un vajadzīgā palīdzība; šaubu gadijumā ziņnešiem norīkojami

pavadoņi vai par ziņnešu norīkošanu jāpārliecinās;

— civilpersonas nav laižamas ienaidnieka virzienā. Civil-

personas, kas ierodas no ienaidnieka puses, nogādājamas pie apsar-

dzības vienības komandiera. Pret aizdomīgām civilpersonām jāiz-

turas kā pret gūstekņiem;
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15. zīm.

Bataljons novietojuma apsardzībā.
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— atsevišķi ienaidnieka armijas karavīri —

kā sagūstītie, tā pārbēdzēji — jāatbruņo un jānogādā pie apsardzības

vienības komandiera. Kas pretojas, tas nošaujams. Pret gūstek-

ņiem un pārbēdzējiem jāizturas vienādi, bet pārbēdzēji atdalāmi no

gūstekņiem;

— pret atsevišķiem ienaidnieka virsniekiem ar nedaudz pavado-

ņiem, kas atklāti tuvojas kā sarunveži, nav jāatklāj uguns.

Tiem pavēl nolikt ieročus, pēc kam sarunvežus, ar aizsietām acīm

un ar tiem nesarunājoties, noved pie apsardzības vienības koman-

diera. Sarunvežu pavadoņiem Jāpaliek novērošanas līnijas priekšā,

kur sargposteņi tos uzrauga.

Sargposteņi.

Sargpostenis parasti sastāv no diviem sargiem —

(pirmā un otrā sarga); vienuno tiem nozīmē par priekš-

nieku.

Sargposteņiem jāatrodas tādās vietās, no kurām var

lalbi pārredzēt apvidu, sevišķi ienaidnieka virzienā.

Tomēr pašiem sargposteņiem jābūt paslēptiem no ie-

naidnieka skata; vienmēr rūpīgi jāmaskējas un vaja-

dzības gadijumā arī jāierokas. Dienā var būt izdevīgi

novietoties augstos priekšmetos (koki, nami, torņi, siena

kaudzes v. t. t.), lai tālāk redzētu. Tumsai iestājoties,

ir lietderīgi mainīt sargposteņu vietas, lai izvairītos no

tiešā uzbrukuma sargposteņiem.

Sargposteņi apgādājami ar rokas granātām, tālska-

šiem, signalizācijas piederumiem un karti vai pārskata

kartiņu.

Abiem sargiem jānovēro kopīgi un jāatrodas netālu

vienam no otra, lai viegli varētu sazināties un pa-

rocīgi sadalīt savā starpā novērošanu.

Izliekot sargus, ikreizes nosaka, kā sargiem katrā

atsevišķā gadijumā jāizturas, vai tie drīkst sēdēt vai

nogulties; pa lielākai daļai viņiem jāierokas un jāmaskē-

jas. Ja nav bijis aizliegums — dienā drīkst arī smēķēt.

Sargi nedrīkst atļauties neko, kas traucētu viņu uz-

manību.
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Sargposteņu maiņas kārtību nosaka priekšgrupas ko-

mandieris. Pirms maiņas priekšgrupas komandieris pār-

liecinājās, vai jaunie sargi zina savus vispārējos pienā-

kumus.

Katram sargpostenim uz vietas jā-

saņem sevišķi norādījumi, kuri satur:

I. Par priekšieni.

1. Ziņas par ienaidnieku.

2. Novērošanas sektors; kādiem vietējiem priekšme-
tiem (redzami ceļa gabali, šaurumi, tilti, pār ku-

riem ienaidniekam jāiet pāri) piegriežama sevišķa

vērība.

3. Ziņas par apvidu (galvenie ceļi un apdeīvotās vie-

tas).

4. Vai priekšā ir mūsu vienības (izlūki).

11. Par pašu sargposteni.

1. Sargposteņa apzīmējums.

2. Kā jāizturas ienaidnieka uzbrukuma gadijumā (vai

atiet uz priekšgrupu un pa kādu ceļu, vai arī pa-

likt uz vietas).



397

3. Kā jānovēro: stāvus, sēdus vai guļus; par norieti-

nāšanos un maskēšanos.

4. Vai drīkst smēķēt.

111. Par kaimiņiem.

1. Kur atrodas blakus posteņi vai priekšgrupas.

2. Ziņas par apvidu (galvenie ceļi un apdz. vietas).

IV. Par aizmuguri.

1. Priekšgrupas un apsardzības rotas komp-ta atra-

šanās vietas un ceļi uz tām.

2. Ziņas par apvidu (galvenie ceļi un apdz. vietas).

Lai atvieglotu orientēšanos, katram sargpostenim ie-

teicams pagatavot pārskata kartiņu, kurā tomēr nedrīkst

parādīt mūsu vienību novietojumu.

Kā jāizturas sargpostenim.

Nepareizi

Koki nepietiekoši maskē

sargposteni, bez tam sargpo-

stenis novietojies uz paša

skausta un tādēļ tālu saska-

tams.

Pareizi.

Sargposteņiem parasti jāie-

rokas un visos gadījumos

rūpīgi jāmaskējas. Ja nav

bijis aizlieguma — drīkst

smēķēt.
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Nepareizi.

Ja sargposteņa kareivji stāv

viens no otra tālu, tad viņi

nevar sazināties.

Nepareizi, ja abi sargposte-

ņa kareivji ieņem kādu augs-

tu priekšmetu un vēl tā, ka

attēlojas pret apvārsni.

Pareizi.

Abiem sargiem jānovēro

kopīgi un jāatrodas netālu

vienam no otra, lai viegli

varētu sazināties un parocīgi

sadalīt savā starpā novēro-

šanu.

Ieņemot kādu augstu priekš-

metu, piemēram, māju, jum-

tā jāiztaisa uz ienaidnieka

pusi caurums, lai viens no

turienes varētu novērot; ot-

ram parasti jāpaliek apakšā.
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Nepareizi.

No kalna naktī nav izdevīga

novērošana; arī pats sarg-

postenis pret gaišām debe-

sīm ienaidniekam viegli ierau-

gāms.

Pareizi.

Tumsai iestājoties, sargpo-

stenim, ar priekšniecības zi-

ņu jāieņem vieta lejā, bet no

rīta jāiziet atkal uz kalnu.

Tumsā katru, kas tuvojas,

aptur ar saucienu «stāt! kas

nāk?» Ja apsauktais uz trešo

«stāt!» neapstājas, tas jā-

nošauj.

Sargpostenis nedrīkst no-

mainīties, nepaziņojis jaunai

maiņai visas nepieciešamās

ziņas un jaunos novērojumus

par ienaidnieku.

Vecākam sargpostenī jaunā

maiņa sīki jāiepazīstina ar

uzdevumu un apstākļiem (sk

395. lpp.).
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Nepareizi.

Nepareizi, ja sargpostenis

palaiž garām mūsu izlūkus,

nepaziņojis savus novēroju-

mus.

Nepareizi, ja sargpostenis

aiztur savējos karavīrus, ku-

rus pazīst. Ar to viņš tikai

parāda sevi ienaidniekam.

Pareizi.

Sargpostenim sīki jāiepazī-

stina izejošie izlūki ar apvi-

du un ziņām par ienaidnieku.

Kad izlūki atgriežas, pašam

jāiepazīstas ar jaunām ziņām

par ienaidnieku.

Savējos karavīrus, kurus

pazīst, sargpostenis neapturot

palaiž garām. Visas pārējās

personas jāaiztur un jāpār-

bauda. Ja rodas šaubas —

nogādājamas uz priekšgrupu.

Kas pavēlei apstāties neklau-

sa, tas sargam jānošauj.
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Nepareizi. Pareizi.

Bīstami izlaist caur sarg-

posteni privātpersonas, neno-

skaidrojot viņu personību.

Civilpersonas sargpostenim

jāaiztur un jāizsauc priekš-

grupas komandieris, kas tās

nogādās pēc piederības.

Pat pēc izskata pilnīgi ne-

vainojamas personas bieži at-

rodas ienaidnieka dienestā kā

spiegi.

Katra civilpersona, kura pat

uzrādijusi dokumentus, tomēr

aizturama nogādāšanai uz

priekšgrupu.
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Nepareizi.

Ja abi sargposteņa kareivji

skrien uz priekšgrupu ar zi-

ņojumu, ienaidnieks paliek bez

novērošanas.

Nepareizi, ja ienaidnieka

uzbrukuma gadijumā viens no

sargposteņa kareivjiem skrien

arziņojumu uz priekšgrupu,

jo tad viņš nepiedalās šauša-

nā.

Pareizi.

Svarīgus novērojumus priekš-

grupas komandierim, ja tos

nav bijis iespējams paziņot ar

norunātām zīmēm, paziņo

viens no sargposteņa kareiv-

jiem.

Pēkšņa uzbrukuma gadijumā

sargpostenis brīdina priekš-

grupu un saceļ trauksmi, at-

klājot uguni.
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Nepareizi.

No liela attāluma atklāta

uguns nodara ienaidniekam

niecīgus zaudējumus un to ti-

kai brīdina.

Sargpostenis, šaujot lielā at-

tālumā pa atsevišķiem ienaid-

nieka kareivjiem, var tos ne-

trāpīt, bet parādīt tikai savu

atrašanās vietu.

Pareizi.

Ienaidnieks jāpielaiž tuvu

līdz tādai vietai, kur tas nevar

paslēpties (Šaurums, klajums

u. t. t.), un ar pēkšņu uguns

brāzienu jāiznīcina.

Atsevišķi ienaidnieka ka-

reivji jāpielaiž pēc iespējas

tuvu, jāpārsteidz un jāsa-

gūsta.
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Nepareizi. Pareizi.

Ja sargpostenis ienaidnieka

uzbrukuma gadijumā atiet

tiešiuz priekšgrupas pozici-

ju, tad viņš traucē šaušanu.

Ienaidnieka uzbrukuma ga-

dijumā, sargpostenim jāatiet

uz priekšgrupu, netraucējot

tās darbību, t. i. šaušanu. To

panāk, atejot sāņus vai pa

segtām vietām.

Kājnieku patruļas.

Novietojuma apsardzībā izšķir divējāda veida kāj-

nieku patruļas.

1. Patruļas viņpus novērošanas (sarg-

posteņu) līnijas. Tās ir tuvizlūkošanas patruļas,
kuras izsūtītas apvidus vai ienaidnieka izlūkoša-

nai. Patruļas viņpus sargposteņu līnijas darbojas,

kā norādīts 367. lpp.

2. Patruļas šaipus novērošanas līni-

jas tiek izsūtītas ar uzdevumu pārlūkot apvidu

starp sargposteņiem, ja tie viens otru neredz, uz-

turēt sakarus starp sargposteņiem, priekšgrupām

un apsardzības rotām.

Patruļas viņpus novērošanas līnijas parasti iz-

sūta no aps. rotas vai aps. rezerves, bet patruļas

šaipus novērošanas līnijas — parasti no apsardzī-

bas priekšgrupām, sūtot uz kaimiņu pa labi.
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Kā jādarbojas patruļām šaipus novērošanas līnijas.

šīs ir mazas patruļas, parasti 2—4 cilvēki, šo patruļu

galvenie pienākumi ir sekojošie:
1. Šīm patruļām jāiet pa viņām norādīto ceļu tā,

lai tās labi varētu novērot visas segtās vietas, bet

pašas paliktu ienaidnieka nepamanītas.

2. Sargposteņiem jātuvojas ļoti uzmanīgi no muguras,

lai ar savu izturēšanos neparādītu ienaidniekam

sargposteņu vietas. Lai sargposteņi pazītu, ka nāk

savējie, var norunāt pazīšanās zīmēs (kluss svil-

piens, putna vai zvēra balss, norunāta skaitļu

kopsuma).

3. Ja patruļas redz, ka ienaidnieks ir izgājis cauri

mūsu novērošanas līnijai, tad tām vai nu pārstei-

dzoši ienaidniekam jāuzbrūk ar durkli vai uguni,

lai to iznīcinātu, vai arī gadijumā, ja ienaidnieks ir

stiprs, jāieņem pozicijā un jāatklāj uguns, lai no-

turētu ienaidnieku, kamēr savējie sakārtojas kau-

jai. Dažreiz var būt izdevīgi ienaidnieku ielaist

dziļāk un tad sagūstīt.

4. Ja pa ceļam patruļas priekšnieks atrod, ka ar

kādu sargposteni notikusi kāda nelaime (saslimis,

sašauts), tad ar vienu cilvēku nosūta par to ziņo-

jumu, bet pats paliek un uzņemas sargposteņa

pienākumus.

5. Pēc atgriešanās par visu novēroto patruļas priekš-
nieks ziņo tam priekšniekam, kas to izsūtijis.

Atsevšķos gadijumos jāziņo tieši tam komandie-

rim, kura vienībai draud briesmas.

C. Aizsardzība.

1. Gaisa aizsardzība.

a) Vispārīgi aizrādījumi.

Karaspēka un svarīgu, jūtīgu valsts teritorijas punktu gaisa aiz-

sardzībai pielieto pasīvos un aktivos gaisa aizsardzības līdzekļus,

l'asivo gaisa aizsardzības līdzekļu uzdevums — pasargāt no lidotāju
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novērošanas un samazināt zaudējumus to uzbrukuma gadijumos, bet

aktivo — ienaidnieka gaisa spēku apkarošana.

Pasīvie līdzekli ir: maskēSanās, nocietināšanās un sadalīšanās

šikākās vienībās.

Aktivie līdzekli ir: zemes karaspēka ieroči un iznīcinātāju

aviācija.

Kā vienu, tā otru līdzekļu savlaicīgai izlietošanai nepieciešama

gaisa novērošana.

Ar maskēšanos sekmē karaspēka nesaredzamību. Lai to

sasniegtu, karaspēkam jāpielāgojas apvidum, jāizmanto apgaismojuma

un meteoroloģiskie apstākli, kā arī jāpielieto līdzekli, kas maldina

ienaidnieku un nedod viņam iespēju pareizi spriest par masu atra-

šanās vietām un darbību.

Nocietināšanās nolūks gaisa aizsardzībā — pasargāt dzīvo

spēku un materiālos līdzekļus no lidotāju uguns iedarbības.

Sadalīšanās sīkākās vienībās sekmē maskēšanos

un jūtami samazina zaudējumus no lidotājiem, kādēļ tā jāpielieto

arvienu, kad uzdevums un apvidus to pieļauj.

Zemes karaspēka pretavi aci j a s ieroči ir:

zenitllelgabali — ienaidnieka lidotāju apkarošanai lielos augstumos,

zcnitložmetēji — lidotāju apkarošanai līdz 2000 m augstumam, lidma-

šīnu apkarošanai pielāgoti ložmetēji un patšautenes — pret zemu

(zem 1000 m) lidojošām lidmašīnām, kā arī šauteņu (karabīnu) kopēja

uguns — pret lidmašīnām pļaujošā lidojumā.

Novietojumā, gājienā un kaujā rotās jānovieto vai jātur gatavībā

ienaidnieka lidotāju apkarošanai paredzētie ieroči, negaidot pavēles

no augšas.

Organizējot gaisa aizsardzību, jārūpējas arī par palīdzības snieg-

šanu ievainotiem un cietušiem no ķīmiskām kaujas vielām, kā ari

par aizsardzību pret ugunsgrēkiem.

b) Gaisa novērošana.

Vispārīgi jēdzieni.

Gaisa novērošana iedaļas vispārējā un tiešā.

Vispārējā gaisa novērošana kalpo vispār karaspēka

un valsts teritorijas svarīgo, jOtigo punktu gaisa aizsardzības intere-

sēm. Vispārējā gaisa aizsardzība darbojas nepārtraukti, un tās tikls

aptver visu valsts teritoriju. Karaspēkā vispārējā gaisa novērošanā

piedalās kājnieku un riteņbraucēju bataljoni, jātnieku divizioni un

zenltartilerijas vienības. Kājnieku un riteņbraucēju bataljonos un

jātnieku divizionos vispārējo gaisa novērošanu veic signalpalaga

apkalpe, bet zenitartilerijas vienībās — novērotāji pie baterijām un

vienību komandpunkti.

Tiešā gaisa novērošana kalpo tieši tās vienības intere-

sēm, kas šo novērošanu norīkojusi. Tiešās gaisa novēroSanas uzde-
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vums nodrošināt savas vienības aktivās un pasivās gaisa aizsardzī-

bas savlaicīgu iedarbināšanu, laikus brīdinot par ienaidnieka lidma-

šīnu tuvošanos.

Karaspēka vienībās tiešo gaisa novērošanu veic: a) vienību gaisa

novērotāji, kur tādi ir; b) aktīvā gaisa aizsardzībā norīkoto ieroču

apkalpe; c) sevišķi gaisa novērošanas posteni, kurus noriko pēc

vajadzības.

Gaisa novērotāji (novērošanas posteni) darbojas vai nu tieši pie

savas vienības, vai ari viņus izvirza zināmā attālumā no tās. Sis

attālums atkarīgs no laika, kāds nepieciešams vienībai, lai tā saga-

tavotos pasivai un aktīvai gaisa aizsardzībai. Vajadzīgo attālumu

aprēķina, ņemot vērā lidmašīnu vidējo ātrumu (s—<s km minūtē).

Neatkarīgi no zināmā attāluma no vienības izvirzītiem gaisa novē-

rošanas posteņiem, ari pašā vienībā norīko gaisa novērotājus, kas

uztver izsūtīto posteņu signālus. Aktīvā gaisa aizsardzībā norīkoto

leroču apkalpe gaisu novēro pie saviem ieročiem.

Gaisa novērotāju darbība.

Novērotājus norīko pa vienam vai vairākiem kopā.

Novērošanas posteņos norīko 2—3 karavīrus, vienu no

tiem ieceļot par vecāko. Gaisa novērotājiem jābūt ar

labu redzi un dzirdi.

Ja vienkopus novēro vairāki novērotāji, novērojamo

izplatijumu sadala starp tiem, katram novērotājam

ierādot zināmu sektoru; piem.: ja novēro 2 novērotāji,

katram no tiem dod 180° sektoru, ja 3 novērotāji —

katram dod 120° sektoru. Sektoru robežas atzīmē ar

apvidus priekšmetiem.

Katrs novērotājs savu sektoru sadala mazākos sek-

toros. Katrā mazākā sektorā vēlams noteikt 2 robe-

žas: tuvāko — līdz 6 km, tālāko — līdz 12 km nonovē-

rošanas vietas. Arī šīs robežas nosaka pēc apvidus

priekšmetiem. Uzsākot novērošanu, pēc kārtas jāap-

skata katrs sektors, pie kam sektora tālākā daļā (pāri

«5 km) novērošanai pēc iespējas izmanto binokli.

Novērotāja pienākumi ir šādi:

a) atklāt katru lidmašīnu, kas parādās viņa novēro-

šanas sektorā;

b) noteikt lidmašīnas lidojuma virzienu;
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c) dot brīdinājumu (zīmi, signālu) par lidmašīnas

parādīšanos un tās lidojuma virzienu.

Lidmašīnas piederību nosaka brīdināmās vienības

komandieris un aktivā gaisa aizsardzībā norīkoto vie-

nību komandieri. Aktivā gaisa aizsardzībā norīkotās

vienības komandieris (ložmetēju, patšautenes vai strēl-

nieku grupas komandieris), uztvēris novērotāja brīdi-

nājumu, pārņem pamanīto lidmašīnu novērošanu un

noteic to piederību, tipu, lidojuma augstumu un ātrumu.

Pavēli uguns atklāšanai var dot tikai

virsnieki un aktivā gaisa aizsardzībā

norīkoto vienību komandieri.

Novērotāji savu sektoru novērošanai izmanto redzi

un dzirdi. Novērotāju vēlams apgādāt ar binokli.

Novērotājus novieto punktos ar plašu redzes aploku.
No paaugstinātas vietas ar plašu pārredzamību un la-

bos meteoroloģiskos apstākļos lidmašīnu var tālu sa-

skatīt, bet no apvidus ieplakām lidmašīnu motoru

troksni var ātrāk sadzirdēt nekā no paaugstinātām

vietām.

Vidējos apvidus un labos meteoroloģiskos apstākļos

(vēja ātrums līdz 4 m sekundē un dzidrs gaiss) lidma-

šīnas motora troksni novērotājs parasti sadzird 3 minū-

tespirms lidmašīnas pielidošanas, bet lidmašīnusaska-

ta B—l2 km attālumā {iVz—2 minūtes pirms pielido-

šanas). Ja laiks apmācies (apm. 75% no debesīm klā-

tas mākoņiem), lidmašīnas motora troksnis visumā

sadzirdams 2 minūtes pirms lidmašīnas pielidošanas pie

novērotāja, bet lidmašīna saskatāma 5—6 km attālumā

(apm. 1 min. pirms pielidošanas). Novērošanas tālumu

stipri ierobežo lieli un zemi mākoņi, kā arī miglains

laiks. Bez tam saredzamība arī stipri ierobežota, ja

lidmašīna pielido no saules puses.

Jāņem vēl vērā, ka pļaujošā lidojumā ienaidnieka lid-

mašīna sevis slēpšanai un pārsteiguma radīšanai iz-
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manto apvidus priekšmetus (lido virs, vai gar mežiem,

gar paaugstinājumiem v. t. t.), kas stipri samazina

novērošanas iespējamības.

Vairākmotoru lidmašīnu troksnis, atšķirams no vien-

motorīgas lidmašīnas trokšņa ar to, ka vairākmotoru

lidmašīnas troksnis ir vienmērīgāks un mazāk ass.

Lidmašīnu grupas kopējs motoru troksnis parasti ir

vienmērīgāks un dobjāks nekā vienas lidmašīnas, un

tas sadzirdams tālāk.

Lidmašīnas piederības noteikšana atkarīga no lido-

juma augstuma, apgaismojuma un meteoroloģiskiem

apstākļiem, kā arī no novērotāju redzes spējām. Ar

neapbruņotu aci lidmašīnas piederību var noteikt, sākot

ar 1200 m attālumu. Lidmašīnas piederību var noteikt

pēc lidmašīnas valsts pazīšanas zīmēm vai pēc lidma-

šīnas izskata. Visiem karavīriem obligatoriski jāpa-

zīst savas valsts lidmašīnu pazīšanas zīmes. (Sk. XII

nodaļu — «Sakari».)

Attālumu līdz lidmašīnai cilvēks ar normālām redzes

spējām vidējos apgaismošanas apstākļos var noteikt pēc

šādām pazīmēm:

Attāluma noteikšanai lieto arī dažādus instrumentus

un palīglīdzekļus.

Nosakot lidmašīnas ātrumu, jāņem vērā, ka, piķējot

vai samazinot lidojuma augstumu, lidmašīnas ātrums

pieaug un ka lidmašīnas ātrumu ietekmē arī vējš.

Attālums:Attālums: Kas pie lidmašīnas saredzams un izšķirams:

Lidz 300 m Lidotāja galva, seja, ietērps un daži lidmašīnas

sīkāki piederumi, kā, piem., ložmetējs, lidma-

šīnai piekabinātās bumbas u. t. t.

Lidz 600 m Lidotajā kustības un arī troses starp plāk-

Lidz 800 m

šņiem.

Skrituli, balsti starp plākšņiem.

Līdz 1000—1200 m Lidmašīnas valsts pazīšanas zīmes.
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c. Gaisa aizsardzība gājienā.

Dieni.

Gaisa novērošanu gājienā galvenā kārtā veic tiešās gaisa

novērošanas orgāni, jo grūtības sakaru noorganizēšanā ar vispārē-

jās gaisa novērošanas tīklu traucē ziņojumu savlaicīgu saņemšanu

no šā tikla.

Tiešā gaisa novērošanā norīko: a) gaisa novērošanas posteņus,

izsūtot tos uz priekšu gājiena ceļa virzienā, uz sāniem un aizmu-

gurē —
2—4 km attālumā un b) gaisa novērotājus kolonnā. Ārpus

kolonnas izsūtītie novērošanas posteņi parasti pakāpeniski ieņem

novērošanai izdevīgas vietas, jo kustībā novērošana apgrūtināta.

Savstarpējais attālums starp posteņiem ap 4 km, jo šādā attālumā

2 blakus novietotie posteņi var saskatīt lidmašīnu arī tad, ja laiks

apmācies. Kad uz sāniem izsūtītiem nov. posteņiem kolonna pagā-

jusi garām vai priekšējiem (aizmugures) posteņiem pievirzijusies

tuvāk (tālāk) par vēlamo atstatumu, posteņi pārvietojas uz nākošo

punktu, kur turpina novērošanu. Lai posteņi laikā paspētu mainīt

savas vietas, posteņos norīkojami jātnieki, riteņbraucēji, vai ar

citiem ātriem satiksmes līdzekļiem apgādāti karavīri. Kājnieku no-

vērošanas posteni novēro kustībā, virzoties pa kolonnas kustības

ceļu un pa līdztekus ceļiem.

Par lidmašīnu parādīšanos gaisa novērošanas posteņi

parasti brīdina kolonnu ar gaismas signāliem (raķe-

tēm, signalrutkiem). Lai nezaudētu laiku, signālus at-

kārtojot ar starpposteņiem, novērošanas posteņus iz-

sūta tik tālu, cik tālu var saskatīt viņu signālus. No-

vērošanas posteņi savukārt ieņem tādas vietas, no

kurām kolonnai signāli vieglāk saskatāmi.

Ārpus kolonnas izsūtīto nov. posteņu signālu uztver-

šanai katrā rotā norīko novērotāju. Lai atvieglotu no-

vērošanu, šo novērotāju dažreiz uzsēdina ratos. Pama-

not nov. posteņu signālu, novērotājs brīdina savu vie-

nību ar svilpi (signāls — «lidotāju trauksnis — brīdi-

nājums»); vienības taurētājs atkārto signālu ar tauri,

Parasti, pirms gājiena uzsākšanas, nosaka, kā gājiena laikā Iztu-

rēties pēc signāla «lidotāju trauksnis
—

brīdinājums», vai pārtraukt

kustību un slēpties, vai kustību turpināt.

Pasīvai aizsardzībai, ja uzdevums un apstākli pieļauj,

sagaidot lidotāju uzbrukumu, vienības parasti sadala mazākās vienī-

bās dziļumā, nosakot, cik lielas atstates (lidotāju atstates) starp

kādām vienībām ieturēt, vai arī, palielinot kolonnas dziļumu 2—3-
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--kārtīgi. Lielākas kolonnas sadaļas pa bataljoniem. Mazākas kolonna s

sadaļas pa rotām un vadiem. Atsevišķā rotas vai vada gājienā vadi

var arī sadalīties pa grupām, ieturot starp tām parastās 50 solu

atstates.

Gājiena maskēšanai vienības virzas pa ceļa apēnoto

pusi; atklātās vietās kājniekus virza gar ceļa malām

un, ja vajadzīgs, pa grāvjiem vai ārpus ceļa. Pajūgus

maskē; kad kolonna apstājas, tie piebrauc pie ceļa ap-

ēnotās malas.

Pēc signāla «lidotāju trauksnis — brīdinājums», ja

iepriekš nav doti citādi norādijumi, kustību turpina,

izmantojot tās maskēšanai, ja iespējams, apvidus se-

dzes, piem.: mežmalas, krūmus, robežas starp nevie-

nādas krāsas laukumiem, ceļmalu apstādījumus, ēkas

v. t. t. Pēc šā signāla, jāņem arī gāzmaskas «sagata-

vošanas stāvoklī» un jāsagatavo sevis pārklāšanai tel-

tene. Visbiežāk, sagaidot lidotāju uzbrukumu, jau

pirms gājiena uzsākšanas tiks dota pavēle ņemt gāz-

maskas «sagatavošanās stāvoklī», kā arī izņemt telte-

nes no mantu somām un satītas pārmest pār plecu.

Aktivai aizsardzībai bataljonā norīko tik daudz lož-

metēju grupu, cik nepieciešams pakāpenisku poziciju ieņemšanai no

vienas mazās atpūtnes lidz otrai, šo ložmetēju grupu skaits atka-

rīgs no apdraudēto vietu skaita ceļā (tilti, šaurumi, atklātas vietas,

izejas no mežiem v. t. 1.). Vidējā apvidū grupu no grupas varēs

novietot apm. 2 km attālumā (lžm grupas pretaviacijas šaušanas

tālums 1000 m); tā tad vajadzēs 3 gr. Gaisa aizsardzībā norīkotās

ložmetēju grupas iedala bataljona galvā, no kurienes tās pakāpeniski

ieņem paredzētās pozicijas. Palaidušas bataljona kolonnu garām,

lžm. grupas pievienojas kolonnas astei, bet mazās atpūtnes laikā

atkal iepem savu vietu kolonnas galvā.

Rotā zemu lidojošu lidmašīnu apkarošanai katrā vadā

norīko pa patšautenes grupai, kuras virzas kolonnā,

izņemot patšautenes no ratiem. Lidmašīnu apkaroša-

nai pļaujošā lidojumā norīko pa strēlnieku grupai rotas

galvā un astē, bet, ja rota sadalīta pa vadiem — katrā

vadā pa grupai. Šīs grupas apkaro lidmašīnas ar ko-

pēju uguni — pēc grupas komandiera komandas.
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Lidmašīnu uzbrukuma gadijumā dod

signālu «lidotāju trauksnis — izvērsties!» Pēc šā sig-

nāla rotas izvēršas pa vadiem pēc rotas komandiera

iepriekš dotiem norādījumiem, bet vadi — pa grupām

(kā pēc komandas: vadam — izvērsties!). Ja starp

rotām neietur lidotāju atstates, rota parasti izvēršas

vadu līnijā; ja atstates ietur — trīsstūrī. Ja apstākļi

prasa citādu izvēršanās veidu, to iepriekš īsumā norāda.

Signālam atskanot, karavīri uzģērbj gāzmaskas, apse-

dzas ar teltenēm un tāpat apsedz zirgus un ratus

(pārtika, ieroči), lai nodrošinātos pret ienaidnieka iz-

smidzinātām ķīmiskām kaujas vielām.

Naktī.

Gaisa novērošanai posteņus ārpus kolonnas

uz apdraudētām vietām ceļā izsūta vēl gaismā, lai gaisa

novērošanu noorganizētu līdz tumsai. Novērotājus no-

rīko arī kolonnā. Lidotāju tuvošanos novērotāji uz-

tver galvenā kārtā ar dzirdi.

Pasivai aizsardzībai, pēc signāla «lidotāju

trauksnis — brīdinājums», karaspēks novirzās ceļa

malā. Visi uguņi nodzēšami vai aizsedzami, pīpošana

pārtraucama. Gāzmaskas ņemamas «sagatavošanās

stāvoklī» (ja tas nav darīts jau agrāk), teltenes saga-

tavojamas pārklāšanai. Ja lidotāji apgaismo ceļu vai

tiek dots «lidotāju trauksnis — izvērsties!», karaspēks

pieplok pie zemes, rati pārtrauc kustību. Ja reizē ar

«lidotāju trauksni — izvērsties!» tiek dots gāzu

trauksnis, karavīri uzģērbj gāzmaskas, apsedzas ar tel-

tenēm, kā arī apsedz zirgus un ratus.

Lidotāju apkarošanu izdara ložmetēji v. c.

speciālie ieroči, kas jau dienā novietoti pozicijā. Ar

pārējiem kājnieku ieročiem uguni neatklāj.

d. Gaisa aizsardzība novietojumā.

Gaisa novērošanu novietojumā galvenā kārtā velc vis-

pārējās gaisa novērošanas orgāni. Tās papildināšanai mītnē novle-
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totās vienības komandieris vai garnizona priekšnieks norīko gaisa

novērošanas posteņus ārpus mītnes un tieši mītnē.

Pasivai aizsardzībai karaspēka novietoša-

nai izmanto segtas vietas (apdzīvotas vietas, mežus,

krūmus). Atklātā apvidū karaspēku sadala un novieto

bez noteiktas kārtības nelielos grupējumos zem atse-

višķiem kokiem, cieši pie ēkām, žogiem, malkas kra-

vām, siena kaudzēm, labības laukiem, bedrēs, apēnotās

vietās v. t. 1. Pajūgus, ja tos nav iespējams novietot

zem jumta, grupē bez noteiktas kārtības zem kokiem,

gar ēkām (ēnā), dzīvžogiem v. c. un maskē. Novie-

tojot šādi pajūgus, jāraugās tomēr, lai netiktu traucēta

kustība. Lauka virtuves pēc iespējas novieto zem

jumta, vai vismaz to dūmus novada caur kādu skur-

steni vai jumtu. Zirgus novieto ēkās, zem kokiem,

krūmos, vai šim nolūkam ierīkotās zaru nojumēs.

Ateju vietas maskē ar zaru vai cita materiāla nojumi.

Teltis grupē un maskē tāpat kā vezumus.

Kustībai izmantojami segti ceļi. Drūzmēšanās un

staigāšana bez vajadzības laukumos, ielās un citās at-

klātās vietās noliegta. Cilvēkus uztura saņemšanai,

veļas mazgāšanai un peldēšanai, tāpat zirgu dzirdinā-

šanai ved nelielās grupās un noteiktās stundās. Veļa

žāvējama zem jumtiem vai kokiem. Raudzīties, lai

netiktu iemītas jaunas tekas.

Aizsardzībai pret lidotāju bumbām pielāgo pagra-

bus, bedres un grāvjus, vai izbūvē īpašus aizsarg-

grāvjus un patvertnes.

Pēc signāla «lidotāju trauksnis — brīdinājums» katra

kustība jāpārtrauc un jāslēpjas; tikai visnepieciešamā-

kos gadijumos priekšnieki var atļaut kustību nelielās

grupās, izmantojot segtus ceļus zem kokiem vai ēku

ēnā; naktī visi ārējie uguņi nodzēšami un ēku logi cieši

aizsedzami. Ugunskurus kurt bez garnizona priekš-

nieka atļaujas aizliegts.



414

Turami gatavībā ugunsdzēsības piederumi (ūdens,

bet pret aizdedzinošām bumbām — smiltis).

Aktivai aizsardzībai bataljonā norīko lož-

metējus; rotā
— patšautenes, bet pļaujošo lidmašīnu

apkarošanai arī strēlnieku grupas. Gaisa aizsardzībā

norīkotos ložmetējus un patšautenes pastāvīgi tur po-

zicijā. Uguns atklājama pēc katrreizējiem norādīju-

miem, sevišķi ja mītne labi maskēta, jo var gadīties, ka

novietojuma atklāšanai ienaidnieks ar nolūku grib

izsaukt mūsu uguni. Naktī no kājnieku ieročiem uguni

atklāj tikai dienā pozicijā novietotie un nakts šaušanai

sagatavotie ložmetēji.

c. Gaisa aizsardzība kaujā.

Gaisa novērošanu kaujas ešelona vienībās veic tiešās

novērošanas orgāni, bet dziļumā grupētās vienībās — vispārējās

gaisa novērošanas orgāni.

Pasivai aizsardzībai karaspēkam jāizmanto

visi iespējamie maskēšanās līdzekļi pret lidotāju no-

vērošanu. Atklātā apvidū tas maskējas ar zāli, telte-

nēm, zariem un tīkliem apvidus krāsās. Jāņem vērā,

ka par daudz mākslīgi un uzkrītoši maskējumi un

pēkšņas pārmaiņas apvidū saista lidotāju uzmanību.

lerakumus atklātā apvidū nodod asās kontūras un

ēnas, tāpēc jārūpējas par to novēršanu. Satiksme jā-

nokārto tā, lai iemītās tekas nenorādītu ienaidniekam

kājnieku smago ieroču pozicijas, novērošanas punktu

un komandpunktu atrašanās vietas. lenaidnieks mal-

dināms arī ar maldu būvēm. Dažreiz maskēšanai pie-

lietos apdūmošanu vai apmiglošanu.

Ja sagaidāmi lidmašīnu uzbrukumi, gāzmaskas tura-

mas «sagatavošanās stāvoklī», bet teltenes — tā, lai ar

tām ātri varētu apsegties.
Aktivā aizsardzībā parasti norīko vairāk

dziļumā novietotos ložmetējus un patšautenes, kā arī

strēlnieku grupas.
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2. Pretķīmiskā aizsardzība.

a. Vispārīgi aizrādijumi.

Pretķīmiskās aizsardzības organizēšanai nepieciešamās zinas par

ienaidnieku un apvidu ievāc ķīmiskā izlūkošana, kuru

veic sapieri un vienību ķīmiskā dienesta karavīri, darbojoties pat-

stāvīgi, vai kopā ar citu ieroču šķiru izlūkošanas orgāniem. Ķīmiskā

izlūkošana turpinās nepārtraukti, sniedzot savlaicīgi ziņas par ķī-

miskā uzbrukuma iespējamībām un jau iepriekš saindētiem rajoniem.

Savlaicīgi atklāt lenaidnieka ķīmiskā uzbrukuma sākumu ir ķ!-

miskās novērošanas uzdevums, kuru veic vispārējās

novērošanas orgāni. Vajadzības gadijumā tos pastiprina ar sapieru

vai ķīmiskā dienesta karavīru novērošanas posteņiem, kuru uzde-

vums galvenā kārtā savlaicīgi atklāt gāzbalonu un gāzmetēju uzbru-

kuma sākumu, kā ari sekot vietējo meteoroloģisko apstākļu maiņai.

Par ķīmiskā uzbrukuma sākumu karaspēku brīdina ar ķīmisko

trauks ni. Ķīmiskā traukšņa izziņošanai parasti nosaka skaņu

signālus, kurus dod ar sirēnu, vai kādu skandināmu priekšmetu (gon-

gu) palīdzību; taures un svilpes lieto tikai traukšņa beigu signālam.

Ķīmiskā traukšņa signālus dod novērošanas posteņi, tiklīdz pamana

ķīmiskā uzbrukuma sākumu. Traukšņa beigu signālu šie posteņi

dod tikai pēc priekšnieka pavēles. Ķīmiskā traukšņa signāliem no-

saka to izplatīšanās iecirkņus, t. 1. uz kādu vienību tie attiecas.

Par ķīmiskām kaujas vielām, ķīmiskā uzbrukuma līdzekļiem un

paņēmieniem, aizsargāšanās līdzekļiem un ķīmisko disciplinu, sk.

nodaļā «Ķīmiskais dienests*.

Karavīra galvenie savrupējās aizsardzības līdzekļi

pret ķīmiskām kaujas vielām ir gāzmaska un teltene

(pret lidmašīnu izsmidzinātām ķīmiskām kaujas vie-

lām). Tiklīdz jārēķinās ar ķīmiskā uzbrukuma varbū-

tību, gāzmaska jāņem sagatavošanās stāvoklī, bet tel-

tene jāizņem no mantu somas un satītā veidā jānēsā

pār plecu virs pārējā kaujtērpa.

Kara laikā karavīram gāzmaska arvienu jānēsā pie

sevis.

Ķīmiskā traukšņa gadijumā karavī-

riem stingri jāpilda visi rīkojumi,

kas paredzēti ķīmiskā uzbrukuma ga-

dījumam. Pēc ķīmiskā traukšņa signāla arvienu jā-

uzģērbj gāzmaska, bet lidmašīnu uzbrukuma gadijumā



416

jāpārsedzas arī ar telteni (aizsardzībai pret izsmidzi-

namāra ķīmiskām kaujas vielām).

Tāpat jārīkojas pēc signāla «lidotāju trauksnis —

izvērsties». Pēc signāla «lidotāju trauksnis
—

brīdi-

nājums» gāzmaska jāņem «sagatavošanās stāvoklī», bet

teltene jāizņem no mantu somas un jāpārliek pār plecu,

ja tas nav izdarīts jau agrāk.

b. Pretķīmiskā aizsardzība gājienā.

Ķīmisko izlūkošanu, varbūtējo ķīmiskā uzbrukuma un

iespējamo iepriekš saindēto vietu (šaurumu, tiltu, ceļa uzbērumu v.

t. 1.), kā ari to pārvarēšanas iespēju un apejcelu noskaidrošanai, iz-

sūta, atkarībā no apstākļiem, vai nu pirms gājiena — reizē ar ceļa

izlūkotajiem, vai uzsākot gājienu —
kopā ar priekšējām apsardzības

vienībām. Kopā ar ķīmisko izlūkošanu izsūta ari degāzētājus ar

nepieciešamām mantām un līdzekļiem.

Rotas ķīmiskā dienesta kaprālis, ja rota norīkota

apsardzībā (priekšrota, sānrota), virzas ar priekšgru-

pu, pretējā gadijumā — ar rotas komandiera grupas

ziņnešu novērotāju posmu.

Ķīmisko novērošanu veic un traukšņa sig-

nālus dod rotas un vadu novērotāji, kā minēts vispārī-

gos aizrādijumos.

Ķīmiskā uzbrukuma varbūtības gadijumā

gāzmaskas nesamas «sagatavošanās stāvoklī» un tel-

tene pār plecu, virs pārējā kaujtērpa.

c. Pretķīmiskā aizsardzība novietojumā.

Karaspēka novietošanai izrauga vietas, kuras mazāk apdraud ķī-

miskie uzbrukumi.

Apvidus ķīmiskai izlūkošanai, kopā ar vietraudžiem

izsūta arī sapierus vai ķīmiskā dienesta karavīrus.

Degāzētājus līdz ar mantām un materiāliem novieto svarīgākos un

vairāk apdraudētos rajonos. Paliekot mītnē ilgāk par diennakti,

telpas un patvertnes pielāgo aizsardzībai pret ķīmisko uzbrukumu.

Apdzīvotās vietās paredz ari aizsardzību pret ugunsgrēkiem (ūdens,

smiltis pret aizdedzinošām bumbām).

Ķīmisko novērošanu un traukšņa iz-

ziņošanu uzdod gaisa novērošanas posteņiem; vaja-
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dzības gadijumā tos pastiprina ar rotu ķīmiskā dienesta

vai sapieru novērošanas posteņiem; signālu uztverša-

nai un traukšņa tālākizziņošanai piesaista mītnes iek-

šējā dienesta karavīrus (dežurantus, dieniniekus un

sargu posteņus).

d. Pretķīmiskā aizsardzība kaujā.

Uzbrukumā kaujas ešelona vienības virzas ar

gāzmaskām un teltenēm «sagatavošanās stāvoklī». Ja

apstākļi pieļauj, ienaidnieka poziciju pieeju ķīmisko iz-

lūkošanu izdara jau laikus, lai konstatētu saindētos ra-

jonus. Ķīmiskā dienesta karavīri kopā ar sapieriem

(degāzētājiem) virzas reizē ar kaujas ešelonu, viņi ved

līdzi degāzēšanai vajadzīgās mantas un materiālus.

Kaujas ešelonam uzbrūkot, nebūs iespējams izdarīt pla-

šākus degāzācijas darbus, kādēļ saindēti laukumi jā-

pārvar karaspēkam pašam: iepriekš jāuzvelk speciālas

zeķes, bet ja tādu nav — zābaki jāaptin ar lupatām;

nogulstoties uz zemes, jālieto īpašas pītnes no salmiem

vai zariem, vai arī jāizmanto savas teltenes; redzami

saindētas vietas, tāpat vietas, kur ķīmisko vielu var

sevišķi daudz uzkrāties, kā, piem., krūmi, gara
zāle

v. t. t., jāapiet.

Rezerves rīkojas līdzīgi tam, kā gājiena laikā. Vaja-

dzīgās ejas saindētos laukumos sagatavo degāzētāji

kaujas ešelona apsardzībā.

Aizstāvoties noorganizē nepārtrauktu ķīmisko

un meteoroloģisko izlūkošanu un novērošanu, kurai jā-

konstatē vietas, kas noderīgas ķīmiskiem uzbrukumiem,

jānovēro šādu uzbrukumu sagatavošanas pazīmes, jā-

noteic to sākums, sevišķi uzmanoties naktī, kad visdrī-

zāk iespējami ķīmiskie uzbrukumi.

Degāzētājus ar mantām un materiāliem novieto

svarīgākos un vairāk apdraudētos rajonos.

izbūvē gāzdrošas patvertnes kaujas ešelonam un pie-
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lāgo telpas pret ķīmiskiem uzbrukumiem rezervēm, jo

gāzes var iedarboties līdz 12 km dziļumā aiz frontes.

3. Aizsardzība pret kaujas ratiem.

a. Vispārīgi aizrādījumi.

Galvenie līdzekli aizsardzībai pret kaujas ratiem ir:

—
dabiskie šķēršļi: upes, grāvji un dīķi ar stāviem un

staigniem krastiem, staigni purvi un biezi meži, gravas, stāvas

kraujas un nogāzes, stāvākas par 45°;
— mākslīgie šķēršļi: apvidus apūdenojumi vai mākslīgi

radīti purvi, aizsprostojot upes vai grāvjus; aizcirtuml; nogāžu slī-

pumu pastiprinājumi, grāvji, barjeri, barikādes (sk. nodalu «Apvidus

sagatavošana»), kaujas ratu slazdi (šaurumos); prettanku minas,

— maskēšanās: kaujas rati kaujā ir īsredzīgi (labas redzes

attālums no tanka — 300 m), tāpēc rūpīga maskēšanās var pasargāt

no kaujas ratu apkalpes redzes;

— uguns ieroči: galvenā kārtā speciālie prettanku ieroči

un artilērija; tuvākos attālumos cīņai ar kaujas ratiem var izmantot

arī ložmetējus, patšautenes un šautenes ar brunsitēju munīciju, kā

arī rokas granātu saišķus vai prettanku minas, sviežot tās zem

kaujas ratu kāpurķēdēm.

Kājnieki piedalās cīņā pret kaujas ratiem gal-

venā kārtā ar saviem speciāliem prettanku ieročiem.

Kājnieku galvenais uzdevums tomēr ir apkarot ienaid-

nieka kājniekus, kas uzbrūk kopā ar kaujas ratiem.

Ar ložmetēju, patšauteņu un šauteņu uguni kājnieki

kaujas ratus apkaro tikai tad, ja tie viņiem tieši uz-

brūk, pie kam kājnieki savu ieroču uguni vērš pret

kaujas ratu vārīgākām vietām (kur plānākas bruņas —

sānos, aizmugurē, apakšā, virsū), novērošanas lūkām

un spraugām. Ja novērošanas lūkas aizklātas ar ne-

cauršaujamu stiklu, ložu trāpijumi tomēr to padara

grūtāk caurredzamu. Trāpot ar parasto lodi neaiz-

segtu novērošanas lūku vai spraugu tuvumā, caur tām

kaujas ratu iekšienē ietriecas sašķīdušās lodes šķēpeles

vai svina pilieni, kas var ievainot apkalpi. Lodei

iesprūstot tanka ieroču balstu spraugās, var apgrūtināt

šo ieroču grozamību. Ar bruņsitēju municiju var ap-

karot kaujas ratus līdz 400 m, bet ar parasto municiju
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lidz 300 m attālumam. Lielākos attālumos kaujas ratu

apšaudei norīko dažus ložmetējus vai patšautenes, lai

piespiestu kaujas ratus jau laikus aizvērt lūkas.

Kaujas ratu uzbrukuma savlaicīgai atklāšanai no-

rīko novērošanu. Kaujas ratu uzbrukuma gadi-

jumā karaspēka brīdināšanai dod kaujas ratu

trauksni.

b. Aizsardzība pret kaujas ratiem gājienā.

Kaujas ratu novērošanu organizē visapkārt kolonnai.

Sānos izsūtītie novērošanas posteni, vai nu pārvietojas lēcieniem

no viena izdevīga novērošanas punkta uz otru, vai ari pavada ko-

lonnu pa līdztekus ceļiem. Lai kaujas ratu novērošanas posteni

varētu pārredzēt visu novērojamo apvidu, tie virzāmi apm. 2 km

viens no otra. Bez tam kaujas ratu novērošanu veic visi izlūkošanas

orgāni; ari visu apsardzības orgānu pienākums brīdināt apsargā-

jamo vienību par kaujas ratu parādīšanos.

Kaujas ratu trauksni izziņo ar gaismas (raķetes, signalrutki)

un skanu (taure, svilpe) signāliem.

Pilnīgākai gājiena aizsardzībai izmanto kaujas ratu mazāk

apdraudētus ceļus (caur mežiem, ar dabiskiem šķēršļiem ceļa vienā

vai abās pusēs) un vienibu virza lēcieniem no viena tanku darbībai

neizdevīga apvidus (prettanku rajons) uz otru, Ja iespējams — tos

iepriekš nodrošinot ar prettanku līdzekļiem.

Prettanku ieroči apsargā kolonnu, pārvietojoties lēcie-

niem no vienas pozicijas uz otru. Prettanku ieročus pēc iespējas

piedala ari apsardzības vienībām.

Kaujas ratiem uzbrūkot, kājnieki, jātnieki

un pajūgi ātri novirzās aizsegā — kaujas ratu darbībai

neizdevīgā apvidū, piem.: mežos, grāvjos (ne tieši ceļ-

malā), apdzīvotās vietās v. t. t. Kaujas ratu apkaro-

šanu uzņemas prettanku ieroči. Ložmetēji no labi mas-

kētām pozicijām, sākot ar 300 m attālumu, atklāj uguni

pret kaujas ratu novērošanas lūkām un spraugām. Ja

reizē ar kaujas ratiem uzbrūk arī aviācija, tad, nerau-

goties uz to, vai pa priekšu dots kaujas ratu vai lido-

tāju trauksnis, karaspēkam galvenā kārtā jāaizsargājas

pret kaujas ratiem, kamēr gaisa aizsardzība jāuzņemas

tikai aktiviem līdzekļiem.
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c. Aizsardzība pret kaujas ratiem novietojumā.

Novietojuma vietas pēc iespējas izvēlas kaujas ratu uzbrukumiem

neizdevīgā apvidū: mežos, apdzīvotās vietās ar mūra ēkām, aiz da-

biskiem šķēršļiem v. t. 1. Novietojuma apsardzības un tuvapsardzī-

bas vienībām piedala prettanku ieročus. Kaujas ratiem noderīgas pie-

ejas aizsprosto ar prettanku šķēršļiem, un to apšaudei novieto pret-

tanku ieročus.

Pēc kaujas ratu traukšņa karavīri slēpjas aizsegā un

prettanku ieroči sagatavojas kaujas ratu apkarošanai.

d. Aizsardzība pret kaujas ratiem kaujā.

Uzbrukumā kaujas ešelona vienības aizsargā prettanku ieroči,

kas pakāpeniski pārvietojas uz priekšu lēcieniem, un savējie kaujas

rati. lenaidnieka kaujas ratu uzbrukumi jeb pretuzbrukumi visvairāk

sagaidāmi pēc mūsu iebrukuma ienaidnieka novietojumā, tāpēc pēc

iebrukuma prettanku ieroči steidz ieņemt piemērotas pozicijas iebrū-

kušo vienību aizsardzībai. Kājnieki šajā posmā kā aizsegas pret kau-

jas ratiem bieži varēs izmantot ienaidnieka ierakumus.

Rezerves pret kaujas ratiem nodrošinās līdzīgi tam, kā gā-

jienā.

Aizstāvoties, pret kaujas ratiem pirmā kārtā cenšas nodro-

šināties, ieņemot poziciju aiz dabiskiem šķēršļiem vai kaujas ratu

darbībai neizdevīgā apvidū. Atkarībā no rīcībā esošā laika un lī-

dzekļiem, ierīko mākslīgos šķēršļus. Mākslīgie šķēršļi visātrāk pa-

nākami ar prettanku mīnu palīdzību. Tās izliek apm. 300 m attā-

lumā no G. K. L. vai nodrošināmā ierakuma, vai ieroča pozicijas. Pret-

tanku ieročus novieto tā, lai tie varētu apkarot kaujas ratus Q. K. L.

pt iekšā un pozicijas iekšienē. Lai prettanku ieročus vieglāk varētu

pasargāt no ienaidnieka novērošanas un uguns, tos nenovieto tieši pie

U. K. L., bet sākot ar 200—250 m aiz G. K. L. Nodrošināšanai pret

kaujas ratu uzbrukumiem prettanku ieroču pozicijas pēc iespējas iz-

rauga aiz dabiskiem šķēršļiem, vai ari šo ieroču priekšā un sānos

izliek prettanku minas. Lai atvieglotu prettanku ieroču darbību, to

apšaudes joslas dažreiz atstāj neieņemtas. Pret savējo prettanku

ieroču trāpijumiem kājnieki nodrošinās ierīkojot ierakumiem aizmu-

gures uzbērumus (mugursegas).

Kaujas ratu uzbrukumam sākoties, izziņo kaujas ratu

trauksni. Par kājnieku izturēšanos kaujas ratu uz-

brukuma laikā sk. 348. lpp.
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Strēlniecība.

A. Mācība par šāvienu.

1. Šāviens un lodes lidlīnija

Šāviens. Atbrīvojot pielādēta ieroča belzni, tas dodas uz

priekSu un dzelksnis iesit pa kapsulu. No sitiena uzliesmo kapsulas

sprāgstošais sastāvs, kas ar savu liesmu aizdedzina patronā ievietoto

pulveri. Pulverim strauji sadegot rodas gāzes, kas cenšas izplesties

un rada lielu spiedienu.

Gāzu spiediens ir tik liels, ka iespiež lodi stobrā, izspiež to cauri

stobram pa griežļiem ar lielu ātrumu un spēku, tā ka lode var aiz-

lidot apm. 4000 m. To ātrumu, ar kādu lode atstāj stobru, sauc par

pirmātrumu (14. g. šautenei 745 m/sek.), bet ātrumu, ar kādu

lode trāpa mērķi kādā zināmā attālumā, sauc par beigātrumu.

Atsit c. Gāzu spiediens atpakaļ uz čaulas dibenu un uz stobra

tievgala sienām izsauc šautenes kustību atpakaļ, ko sauc par a t s i t i.

No atsites šāvēja plecā stobrs nedaudz palēcās uz augšu, bet tas

notiek tikai tad, kad lode jau ir atstājusi stobru. Pareizi turot šau-

teni, atsitiens plecā ir niecīgs.

Lidlīnija. Lodes lidojuma ceļu gaisā sauc par lid 11 nij v.

Lidlīnija tikai pašā sākumā sakrīt ar stobra ass virziena turpinā-

jumu šāviena brīdī, bet pēc tam nepārtraukti noliecas uz leju no šī

virziena, jo to velk uz leju zemes pievikšanas spēks (lodes svars),

bet lidojumu aiztur gaisa pretestība (salīdzini braukšanu ar divri-

teni pa vējam un pret vēju).

Šo divu spēku iedarbības dēl lidlīnija ir izliekta līnija, un lodes

lidātrums nav vienāds; vislielāks tas ir tūliņ pēc izskrējās no stobra,

pēc kam tas kļūst pamazām un nepārtraukti mazāks. Tā kā lodes

lidātrums nepārtraukti samazinās, bet zemes pievilkšanas spēks

visā lidojuma laikā ledarbojas vienādi stipri, lidllnijas beigu dala —

kritiena zars (OM) ir stāvāka nekā sākuma dala — pac ē-
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-1u m a zars (SO), lidUnijas augstākais punkts (virsotne 0)

atrodas tuvāk mērķim, pacēluma leņķis (a) mazāks par kritiena

leoķi (X).

1. zīm.

Sānvlrze (derivaclja). Lai lodei būtu pietiekošs svars un tā

varētu labāk pārvarēt gaisa pretestību, tā ir iegarena ar smailu galu.

legarenās lodes līdzsvara punkts (smaguma centrs) neatrodas lodes

garuma vidū, bet vairāk uz pakaļgalu. Ja šādu lodi izšautu no gluda

stobra, tā kūleņotu, kāpēc tās lidlīnija būtu nenoteikta un lodes caur-

sišanas spējas mazas. Lai lode lidotu noteikti ar smailo galu uz

priekšu, stobrā ir ierīkoti griežli, kas, lodei ejot caur stobru, spiež

lodi loti ātri griezties (apm. 3000 apgriezienu 1 sekundē), kāpēc lode

Udo pa gaisu griezdamās ap savu asi un vienmēr ar smailo galu uz

priekšu.

šāda lodes griešanās lidlaikā novirza lodi sānus no stobra ass

virziena uz to pusi, uz kuru tā griežas. Šo parādību sauc par sā n-

virzi jeb deriva ci j v. Līdz 800 m sānvlrze nav vērā jāņem.

2. zīm.

Atlēce. Slīpi atsitoties pret zemi vai citu kādu priekšmetu, lode

atlēc un turpina lidojumu citā virzienā. Šo parādību sauc par at-

lēc i. Pēc atlēces lode nenoteikti maina savu virzienu, pie kam

mazinās arī lodes lidātrums. Tādēļ nevar rēķināties ar atlēci trāpīt

mērķī. ja atlēce notiek mērķa nriekšā.
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2. Mērķēšana.

Ja nebūtu gaisa pretestības un zemes pievilkšanas spēka, kuru dēl

iode lido pa izliektu līniju, lode trāpītu tur, kur novadīts stobrs.

TS kā lode nelido pa stobra ass turpinājumu, bet abu iepriekš minēto

apstākļu dēl noliecas uz leju no stobra ass virziena (3. zīm.), tad,

lai trāpītu vēlamā punktā, stobra virziens par tik jāpaceļ uz augšu,

par cik lode šinī attālumā noliecas zem stobra ass virziena (4. zīm.).

Lai šāvējam nebūtu katru reizi jādomā, par cik jāpaceļ stobra ass

virziens virs mērķējamā punkta, ieročiem ir pievienots mērķēklis un

grauds. Nostatot mērkēkla bi&s«li pret šaušanas attālumam atbil-

stošu dalījumu un, nomērķējot izvēlētā punktā, stobra ass virziens

tiek pacelts par tik virs šī punkta, par cik lode šinī attālumā noslīd

zem stobra ass virziena (4. zim.).

3. zīm.

4. zīm.

Lai ar kādu ieroci varētu trāpīt, tas ir jā no m ē r ķ ē; tas nozīmē

novadīt ieroci kādā punktā tādā pacēlumā un virzienā, lai izšautā

lode trāpītu mērķi. Šo punktu sauc par mērķējamo punktu.

Ta kā katrai šautenei ir savas īpatnības un šaušanā katrreiz ir citādi

ārējie apstākli (vējš, apgaismojums v. t. t.), šāvējs parasti netrāpīs

mērķējamā punktā. Mērķējamo punktu izvēlas tā, lai lodes trāpītu

mērķa vidū.
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Mērķējot jāskatās caur mērķēkja lodziņu (robiņa) vidu pār graudu

uz izvēlēto mērķējamo punktu. Līniju, kas savieno mērķēkja lodziņa

(robiņa) vidu ar grauda virsotni, sauc par mērķēkla liniju.

Mērķēkla līnijas pagarinājumu līdz mērķēšanas punktam sauc par

mērķējamo līniju. Leņķi starp mērķējamo liniju un stobra

ass virzienu sauc par mērķējamo leņķi.

Dažādu šāvēja kļūdu dēl (mēlītes noraušana, elpošana v. c.) mēr-

ķējamā līnija šāviena bridi dažreiz nebūs ievirzīta mērķējamā punktā,

bet kaut kādā citā punktā. Šo punktu sauc par šāviena punktu;

to punktu, kur lode trāpa, sauc par trāpījuma punktu.

Mērķēkla dalijumi ir tikai ik simts metriem — 2, 3, 4, v. t. t.

Tāpēc, lai varētu trāpīt ari tādu mērķu vidū, kas atrodas uz

starpattālumiem, šāvējam jāprot izvēlēties mērķējamo punktu: zem

mērķa, mērķi vai virs mērķa. Sakarā ar Izteikto, ir komandas:

«ņemt uz grauda!» «ņemt mērķī!» (apakšdaļā, vidū) un «ņemt

virs mērķa!» (sk. zīm. Nr. 5.).

5.zīm.

Ņemt uz grauda! Ņemt virs mērķa! Ņemt mērķi!

Ja ir sānvējš, tad šis punkts nebūs mērķa apakšējās malas vidū,

bet būs attiecīgi izvirzīts uz vēja pusi: ja vējš no labas —

uz labo.

Ja vējš no kreisās
— uz kreiso.

3. Izkliede.

Pat vislabākais šāvējs ar vislabāko ieroci un visrūpīgāk nomēr-

ķējot un izdarot šāvienus, nevar visas lodes trāpīt vienā punktā, bet

lielākā vai mazākā laukumā. Šo parādību sauc par izkliedi, bet

caururbumn laukumu par izkliedes laukumu. Izkliedes lau-

kuma apmēri ir jo mazāki, jo labāks ir šāvējs un ierocis.
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Ja Izkliedes laukumu sadala krustām ar līmenisku un svērtenlsku

līniju (6. zlm.) tā, lai katrā daļā ir vienāds trāpījumu skaits, tad

šo abu līniju krustošanās punktu sauc par trāpījumu centru.

Izkliedes laukumā trāpijumi nesadalās vienmērīgi, bet ap centru

daudz blīvāk un uz malām retāk.

6. zīm

Ja trāpijumu centrs sakrīt ar mērķa vidu, mērķis tiek vissekmīgāk

apkarots. Šādu Šaušanu sauc par trāpīgu Šaušanu. To var

sasniegt, izvēloties mērķējamo punktu tā, lai trāpījumu centrs būtu

mērķa vidū.

4. šaušanas trāpīgums.

Šaušanas trāpīgums atkarīgs no šāvēja, ārējiem apstākļiem un no

ieroča un munīcijas.

A. Šāvējs visbiežāk izdara kādu no zemāk minētām kļūdām vai

vairāk kļūdu reizē: 1) neuzstāda pareizu mērķēkli, kas rodas no tā,

ka nepareizi novērtē attālumu līdz mērķim; 2) pareizi neievēro šā-

viena punktu, Īpaši pirmām šāvienam, kāpēc nevar pareizi labot mēr-

ķējamo punktu nākošam šāvienam; 3) pareizi neizvēlas mērķējamo

punktu; 4) vienādi nenomērķē; 5) nevienādi vai nepareizi nospiež

mēlīti (rauj); 6) nevienādi vai nepareizi aiztur elpu (vairāk vai
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mazāk gaisa plaušās); 7) nevienādi iepleco šauteni (dažreiz spala pa-

kausis augstāk, dažreiz zemāk); 8) nevienādi atbalsta šauteni ar kreiso

roku vai neatbalsta to vienmēr vienā vietā uz atbalsta; 9) nevienādi

izvērš elkoņus; 10) nevienādi tur atvērtu labo aci (dažreiz atver

šaurāk, dažreiz platāk); 11) sašķieb] šauteni uz sāniem (dažreiz vai-

rāk, dažreiz mazāk), kāpēc trāpījumi novirzās uz saškiebuma pusi un

zemāk; 12) mēlītes nospiešanas bridi, baidīdamies no atsites, pagrūž

labo plecu uz priekšu.

Šis kļūdas var novērst ar neatlaidīgu gribu, rūpīgi novērojot pats

sevi katra šāviena izdarīšanas laikā un pareizi novērojot katra šāviena

punktu.

B. No ārējiem apstākļiem trāplgumu ietekmē laiks un apgaismojuma

apstākli: 1) Pretvējā lodes trāpa zemāk (tuvāk), bet ceļa vējā augstāk

(tālāk). Sānvēja letekme ir daudz stiprāka par ceļa vai pretvēja

ietekmi. 2) Sānvējš no labās novirza trāpījumus pa kreisi, bet sān-

vējš no kreisās — pa labi. 3) Karstā un mitrā laikā gaisa pretestība

ir mazāka, kāpēc lodes trāpa augstāk (tālāk). 4) Aukstā un sausā

laikā gaisa pretestība ir lielāka, kāpēc lodes trāpa zemāk (tuvāk).

5) Apgaismojums ietekmē trāpīgumu tādējādi, ka: a) no augšas

spilgti apgaismots grauds šķiet lielāks, kāpēc šāvējs oem graudu par

smalku un trāpa zemāk; b) no sāniem spilgti apgaismota grauda

gaišā puse mērķētajam šķiet lielāka nekā ēnas puse, kāpēc mērķē-

tais gaišo pusi pieņem par vidu un trāpa apgaismojumam pretējā vir-

zienā; c) vāji apgaismots grauds (krēslā, dūmos, miglā, mežā) šķiet

mazāks, kāpēc trāpa par augstu.

Sānvēja novirzumus var aprēķināt pēc sekojošas tabulas, kas sa-

stādīta vēja ātrumam 1 m/sek.

Slipam vējam jāņem tikai 7 /io no sānvēja novirzuma. Ja vējš ir

stiprāks, novirzums būs tikreiz lielāks, cik reizes vēja ātrums ir lielāks

par 1 m sekundē, piem.: attālums 300 m, vējš 7 m/sek. sllpl no krei-

sās no priekšas. Novirzums būs 5X7 .07 = apm. 25 cm.

Attālums Novirzums Attālums Novirzums

metros cm metros cm

100 1 500 17

200

300

400

3

5

12

600

700

28

41

800 57
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6) Apvidus ietekmē trapīgumu tādējādi, ka:

a) līdzenā apvidū trāpāmais laukums ir lielāks, t. i. tā apvidus jos-

las dala, kurā lldlinija nepaceļas virs mērķējamās līnijas augstāk par

mērķa augstumu, ir garāka (7. zīm.). Līdzenā apvidū trāpāmā lau-

kuma lielums ir atkarīgs no mērķa augstuma un lidlinljas klājeniskuma.

b) Nelīdzenā apvidū, īpaši ja tas ir kāda ieplaka, trāpāmais lau-

kums ir mazāks, turpretim netrāpāmais laukums, t. i. tā josla,

kurā lldlinija paceļas augstāk par mērķi, ir lielāks. Ja mērķis atro-

das uz kāpjošas nogāzes, trāpāmais laukums Ir mazāks, bet ja uz

krītošas nogāzes — lielāks, bet vislielāks tas ir tad, ja lidlīnijas iz-

liekuma slīpums ir vienāds ar apvidus slīpumu.

7.zīm.

c) leroča un municijas ietekme uz trāpīgumu izpaužas

sekojoši:

1) leroča ietekme: a) sānus nobīdīts grauds novirza trā-

pījumus pretējā virzienā; b) uz sāniem saliekts mērķēkla rāmis no-

virza trāpijumus uz noliekuma pusi; c) saliekts stobrs novirza lodes

uz liekuma pusi; d) sameties spals, vaļīgas skrūves, aprobežota nor-

mālā stobra tievgala brivkustlba palielina Izkliedi; c) izdilis stobra

kanālis, īpaši tievgali, palielina izkliedi; i) ja stobrs ieeļļots, pirmās

lodes trāpīs zemāk.

2) Municijas ietekme:

a) netīras, smilšainas lodes bojā stobru un trāpa zemāk; b) bojāta

municlja (ilgi stāvējusi, izmirkuši) dod kļūmes un izkliede ir lielāka.

5. Lodes iedarbība.

Trāpot kādā priekšmetā, lode tajā iedziļinās un tur paliek, bet ja

priekšmets plāns vai mīksts, iziet tam cauri. Trāpot cietā priekšmetā

(akmenī, bruņu platē), lode sašķīst un sīkās šķēpeles skrien uz visām

pusēm.

Lai varētu no lodes pasargāties, jābūt šāda biezuma aizsegām: ve-

lēnas —
70 cm, smilšu maisi

— 45 cm, smilšu uzbērums — 100 m,

ķieģeļu mūris ar kaļķu javu — 41 cm vai lVi ķieģeļa biezs, priedes

koks — apm. 100 cm, ozola koks — 85 cm, tērauda plate tālāk par

200 m — 3—5 cm.
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B. šaušanas mācība.

I. šaušanā ar šauteni un karabīnu.

1. Pielādēšana, mērķēkla uzstādīšana, pārlādēšana un

izlādēšana.

Vingrinoties pielādēšanā jālieto tikai mācības patronas,

a) 14. g. šauteni pielādē šādi:

1) turot šauteni ar kreiso roku no apakšas pirkstrlevi, pagriež ar

labās rokas īkšķi nodrošinātāja kloķi uz priekšu;

2) aizslēgu attaisa ar pagrieztu uz augšu labās rokas delnu un

viegli saliektu plaukstu, raujot aizslēga kloķi slīpi uz augšu un atpakaļ

līdz atmetnei.

3) Atpogā ar labo roku patronu somu un paņemt aptveri starp īkšķt

un diviem pirkstiem, pēc kam to ieliek aizslēga kārbas aptveres sēžā;

4) pēc tam, uzliekot saliektu labās rokas īkšķi stateniski virsējai

patronai pie aptveres un aizķerot ar pārējiem 4 pirkstiem magazīnu,

ar spēcīgu un vienādu spiedienu spiež patronas, kamēr augšējā patrona

ieiet magazīnā (sk. 8. zīm.);

8.zīm.

5) aizslēgu aiztaisa ar labās rokas delnu, bīdot aizslēga kloķi uz

pi lekšu un uz leju līdz atmetnei;

6) ja nav tūliņ jāšauj, pagriež ar labās rokas ikšķi nodrošinātāja

kk.ķi atpakaļ.



429

Mērķēklis jāuzstāda pēc šautenes pielādē-

-5 a n a s.

Lai uzstatītu mērķēkli, šautene jāpavelk no pielādēšanas stāvokļa

atpakaļ, lai mērķēkla dalijumi būtu skaidri saredzami.

Pēc tam:

14. g. šautenei ar labās rokas rāditāja pirkstu pacel mērķēkla rāmi

un spiežot uz bidekla aizķerlem ar rādītāja pirkstu un īkšķi no sā-

niem, nostāda bidekli vajadzīgā augstumā tā, lai aizķēris lelēktu at-

tiecīgā robā. Pēc šautenes izlādēšanas mērķēkla bldeklls Jānolaiž un

rāmis Jānoliec uz priekšu.

b) «Kanādas Ross» šauteni pielādē tāpat kā 14. g. šauteni, tikai ar

to izņēmumu, ka:

1) nodrošinātāja kloķi ar labās rokas īkšķi vai rādītāja pirkstu pa-

griež atpakaļ pirms pielādēšanas un, ja vajadzīgs, pagriež uz priekšu

pēc pielādēšanas (nodrošina);

2) aizslēga attaisišanai atvelk to aiz roktura spēcīgi atpakaļ, bet

aiztaisīšanai — bīda uz priekšu rokturi nepagriežot.

Mērķēkla uzstatišanai ar labās rokas rādītāja pirkstu pacel mēr-

ķēkla rāmi un, griežot skrūves galviņu, nostata bidekli uz vajadzīgā

dalījuma.

c) «Lī-Enfilda» Mk. I karabīnu pielādē tāpat kā 14. g. šauteni, ar to

Izņēmumu, ka:

1) pirms aizslēga atvilkšanas izvelk atdalītāju (ja tas ir slēgts),

spiežot to ar īkšķi;

2) spiežot patronas no aptveres kārbā, aizķer ar rādītāja pirkstu

atdalītāju; pēc patronu iespiešanas kārbā, izsviež aptveri.

Piezīme: Magazīnā ieiet 2 aptveres patronu (10 gab.), bet pa-

rasti karabīnu pielādē ar vienu aptveri, lai otro varētu ielādēt

pēc vajadzības. Gājienā vēlams pielādēt magazīnu, atstājot

stobru tukšu. Tādā gadijumā augšējo patronu iespiež magazīnā

ar īkšķi un aizspiež atdalītāju.

Mērķēkļa uzstādīšanai «Lī-Eniilda» Mk. I karabinam ar labās rokas

Tādltāja pirkstu un īkšķi atgriež bidekla sprostuzgriezni un, bīdot uz

priekšu bidekli, uzstāda uz attiecīgo attālumu tā, lai bidekla priekšējā

mala sakristu ar iezīmi uz mērķēkla pamata (šim nolūkam var pagāzt

karabīnu uz sāniem); pēc tam piegriež sprostuzgriezni. Pēc karablna

Izlādēšanas atgriež bidekla sprostuzgriezni, atvelk bidekli un piegriež

sprostuzgriezni.

«LI-Enfilda» Mk. II karabīnu pielādē šādi:

1) uzliek patronu aptveri atvilkta aizslēga priekšā uz alzslēga kār-

bas malas, pagāžot karabīnu drusku uz kreiso pusi;
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2) turot aptveri ar labās rokas Īkšķi un vienu vai diviem pārējiem

pirkstiem, ar kreisās rokas īkšķi (turot citus pirkstus zem magazīnas)

iespiež patronas magazīnā. Pārējais kā Mk. I karabīnam.

Mērķēkla uzstādīšanai ar labās rokas rādītāja pirkstu un īkšķi

spiež uz bidekla alzķeriem un uzstata bidekli pret attiecīgu dalījumu

tā, lai aizķēris ielēktu savā robā.

Pārlādēšana un izlādēšana.

a) Pārlādēšana.

Lai pēc viena šāviena varētu izdarīt nākošos šāvienus, šautene ir

jāpārlādē. To izdara šādi: atvelk aizslēgu atpakaļ, kā pielādē-

jot, un, grūžot strauji uz priekšu, levada nākošo patronu stobrā un

noslēdz stobru. Atrā šaušanā lietderīgi pārlādēšana! šauteni no pleca

neatņemt.

b) Izlādēšana.

1) Tāpat kā pielādējot, ātri padod aizslēgu atpakaļ un pēc tam uz

priekšu, nepagriežot kloķi uz leju, kamēr patronas nav Izsviestas.

2) Pēc visu patronu izsviešanas aiztaisa aizslēgu, nolaiž gaili (ka-

rabīnam aizspiež atdalītāju), nodrošina un pēc tam aizpogā patronu

somu.

Piezīme: Zemē nokritušās patronas pēc izlādēšanas jāsavāc un

jānoslauka.

2. Stāvokļa ieņemšana, mērķējamā punkta izvēle un

ieplecošana.

A. Šaušanas stāvoklis «guļus».

Stāvokli šaušanai guļus ieijem pēc komandas — «gulties!», saskaņā

ar Kājnieku apmācības reglamentu.

Pielādēšanai šāvējs pagriežas uz kreisiem sāniem, pabīda šauteni

uz priekšu, ar labo roku attaisa aizslēgu, izņem aptveri no patronu

somas un, pagriežoties uz abiem elkoņiem, pielādē šauteni (skat.

9. zīm.).

9.zīm.
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Pēc pielādēšanas jāuzstāda mērķēklis, atvelkot šauteni mazliet at-

pakaļ un jānovieto ķermeņa stāvoklis, kā norādīts 9. un 10. zim.

10.zīm.

leplecošana:

1) ŠauSana guļus no rokas. ŠauSana guļus no rokas

(bez atbalsta) ir šaušanas pamatveids kaujā. Slnl stāvokli šāvējs gul

pieplacis pie zemes un visvairāk pasargāts no ienaidnieka skata un

uguns nekā šaujot no ce[a un stāvus.
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leplecošanal šautenes spala resgali ievelk pleca ieplakā, lai

spala pakausis atbalstītos pret muskuļiem, bet ne pret pleca atslēgas

kaulu. Spala pakausis plecā jāatbalsta vienmēr vienādi, jo pretējā

gadijumā palielinās izkliede. Galvu noliec uz priekšu un uz labo

pusi, labais valgs pieskaras spalam un skatās mērķi. Kreisā roka

atbalsta šauteni no apakšas pirkstrievī tā, lai kreisās rokas apakš-

delms pēc iespējas būtu svērteniski (11., 12. zīm.). Jācenšas kreiso

roku visos šaušanas stāvokļos turēt vienā vietā, pirkstrievī, jo nevie-

nādība palielina izkliedi. Labā roka aptver spala kaklu, satur šauteni

un ievelk to plecā.

11.zīm.

12.zīm.

13.zīm.

2) Šaušanai no atbalsta šauteni iepleco tāpat kā šau-

šanai no rokas, tikai kreiso roku uzliek uz atbalsta. Ja nav iespējams

atbalstīt kreiso elkoni, šauteni ar to pašu vietu, kur jātur kreisā

roka, noliek uz atbalsta, bet ar kreiso roku sapem spala resgali no

apakšas tieši pie pleca (13., 14. zlm.).
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Pēc komandas «nodrošināti» («gaili!»), šāvējs nodrošina šau-

teni un, ja nav cita uzdevuma, atvelkas aizsegā un novēro ienaid-

nieku.

Pēc komandas «izlādēt!», jāieņem stāvoklis, kā pēc komandas

«nodrošini tl».

14.zīm.

B. Šaušana» stāvoklis «ceļos».

Stāvokli lauianai «ceļos» ieņem pēc komandas — «ceļos!» —

saskaņā ar kājnieku apmāc, reglamentu.

15.zīm.

Pēc komandas «pielādēt!» šāvējs atsēžas uz labās kijas

papēža, pārņem šauteni kreisā rokā, atbalstot spala pakausi kreisā

ciskā un pielādē (15. zīm.), kā agrāk norādīts.

leplecošanu izdara tā: ar labo roku satver spala kaklu un

ievelk šauteni pleca ieplakā, bet ar kreiso roku atbalsta šauteni no
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apakšas pirkstrievi. Kreisās rokas elkoni atbalsta kreisās kājas ciskā

jeb pāri celtan, kā ērtāk un vēri stobru pret mērķi (16. zīm.). Kreisās

kājas stilbs stāv svērteniski. Stāvoklis ir pareizs, ja šāvējs jūtas,

ērti nn stabili.

16.zīm.

Šaujot ceļos no atbalsta, šautene jānovieto uz at-

balsta, kā šaujot guļus no atbalsta.

PEc komandām «nodrošināt!» un «izlādēt!» rīkojas kā no-

rādīts stāvoklim guļus.

C. Šaušanas stāvoklis «stāvus».

Stāvokli «stāvus» parasti ieņem šaujot pāri augstai aizsegai vai

izdarot metšāvienu.

Stāvokļa ieņemšanai pagriezties pus uz labo un, nepieliekot kreiso

kāju pie labās, izlikt to nelielā soli pa kreisi, jaunā plecu virzienā, kā

ērtāk; ķermeņa svaru sadalīt vienlīdzīgi uz abām kājām. Reizē ar to

ar labo roku izsviest šauteni mērķa virzienā, ar stobra galu uz augšu

un spala pakausi pret labo cisku, satverot ar kreiso roku pirkstrievi.

Stāvoklis Ir pareizs, ja šāvējs stāv stingri uz abām pēdām, nesa-

sprlndzinot muskuļus, galva — mērķa virzienā.

Turot šauteni kreisā rokā, pielādē un uzstāda mērķēkli, kā agrāk

norādīts (skat. 17. zīm.).
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17.zīm.

leplecošanu izdara tā: pēc šautenes pielādēšanas un mēr-

kēkla uzstādīšanas ar labo roku satver spala kaklu, cieši ievelk

spala resgali pleca ieplakā, vērš stobru pret mērķi. Kreisā roka tur

šauteni no apakšas pirkstrievi. Skats vērsts mērķī (skat. 18. un 19.

zim.). Mēlīti nospiežot jāuzmanās, lai nepagrūztu labo plecu uz

priekšu, jo tad lodes trāpīs par zemu.

18. zīm. 19. zīm.
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Šaujot no atbalsta, šautene Jātur un elkoni jāatbalsta,

piemērojoties šaušanai guļus no atbalsta.

Pēc nodrošināšanas vai izlādēšanas rīkojas kā stāvokli «ceļos».

D. Šaušanas stāvoklis «sēdus».

Stāvokli «sēdus» parasti ieņem šaujot no nogāzes. Šinī stāvoklī

labo plecu atvelk atpakaļ, elkoņus atbalsta kāju cisku mīkstumos ne

iekšpuses (skat. 20. zim.).

Pārējais — piemērojoties stāvoklim ceļos.

20. zīm.

E. Šaušanas stāvokļa ieņemšana dažādos apvidus apstākļos.

Kaulā kareivim jāprot izmantot ērtākam šaušanas stāvoklim katra

apvidus kroka, katrs nelīdzenums, grāvji, granātu bedres, žogi, mūri,

koki, labība, ēkas, lai šaušanu padarītu sekmīgāku un pats negulētu

atklātā vietā, kur ienaidnieks var redzēt, Jo ienaidnieks apšauda visu,

ko tas redz. Jācenšas atrast piemērotu atbalstu, bet ja tāda nav, ie-

rīkot to ar lāpstas palīdzību. Lāpsta kaujā ir tikpat bieži jālieto kā

šautene. Uzbrukumā ejot jāšauj guļus no rokas jo bieži nebūs laika

a' lāpstu rīkoties. Labāk šaut guļus no rokas nekā no slikta un ne-

piemērota atbalsta. Meklējot apvidū atbalstu un segtibu, rūpīgi jā-

izvairās no uzkrītošām vietām, piem-, atsevišķu koku stumbriem, at-

sevišķiem krūmiem v. t. t. To vietā daudz drošāk izmantot kaut

mazus zāles kušķus, viršu pudurus, ja to ir daudz un tie ienaidniekam

neuzkrīt.
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3. Mērķēšana.

Pareiza mērķēšana ir viens no trāpīga šāviena priekšnoteikumiem

— ja neprot pareizi un vienādi mērķēt, nevar trāpīgi šaut. Mācoties

ātri un pareizi nomērķēt, jāievēro sekojošais: 1) nekad nemērķēt

otram kareivim aci; 2) mērķēt var ar labo aci, kreiso aizverot, vai

arī turot abas acis vaļā, kā ērtāk un labāk var nomērķēt; kas ar

kreiso aci redz labāk, tam jāmērķē ar kreiso aci; 3) pirms mērķē-

šanas vienmēr jāizvēlas mērķējamais punkts; parasti tas būs mērķa

apakšējās malas vidū; 4) liekot aci pie šautenes un sākot mērķē-

šanu, vispirms jāskatās uz grauda virsotni, lai

tā būtu mērķēkla lodzipa vidū (vai robiņa vidū un

lidz ar robiņa malām); pēc tam mērķēkla liniju, turot

graudu lodziņa vidū, ievirzīt mērķējamā punk-

tā, t. i. grauds, atrazdamies lodzipa vidū, pieskaras mērķējamam

punktam; 5) ja spilgtā saulē vai no noguruma acis sāk miglot vai asa-

rot, pārtraukt uz īsu bridi mērķēšanu un «atpūtināt» acis, skatoties uz

kādu tumšu priekšmetu — mežu, krūmiem, vai aizverot acis; 6) mēr-

ķēt var iemācīties katrs, kas to grib; 7) kas labi neredz (tuvredzīgs),

lai ziņo apmācītājam.

4. Šāviena izdarīšana.

Šāviena izdarīšanai no loti liela svara ir divas darbības — a) Pa-

reizi aizturēt elpu un b) pareizi nospiest mē-

līti.

Mazas mērķēšanas kļūdas tikai nedaudz novirza trāpījumu no mēr-

ķējamā punkta, turpretim šautenes izkustināšana mēlītes nospiešanas

brīdī var loti stipri novirzit trāpijumu, pat ja visrūpīgāk nomērķēts.

Mācoties mēlītes nospiešanu, jāievēro sekojošais:

1) pirms spala ielikšanas plecā — dziļi ie-

elpot; 2) ievelkot šauteni plecā — izelpot; 3) ar

labās rokas rādītāja pirksta pirmo locītavu slaidi un droši

nospiest pirmo nolaidienu (šautenei!), reizē ar to

viegli ieelpot un aizturēt elpu; 4) ceļot stobru uz

augšu, uzmanīt visu laiku, lai grauds atrastos lodzipa vidū, un ievirzīt

mērķēkla liniju mērķējamā punktā, pamazām ar vienu stiprāk spiest

mēlīti (2. nolaidiens); 5) kad mērķēkla līnija pieskaras mērķējamam

punktam, mēlītes 2. nolaldienam jābūt tiktālu nospiestam, lai tūliņ,

bez sevišķas mēlītes spiešanas, notiktu šāviens; 6) šāviena brīdī ar

visu uzmanību skatīties caur lodzipa vidu un graudu uz mērķējamo

punktu un ievērot, kur tieši mērķējamā līnija atradās šāviena bridi,

lai varētu pareizi pieteikt apmācītājam šāviena punktu; 7) šaujot
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kaujas apstākļos, jāievēro sekojošais: a) nekad

negulēt bez šaušanas ienaidnieka acu priekšā, tāpēc: sagatavoties šā-

vienam aizsegā, ātri izklupt pozīcijā, ātri nomērķēt un izšaut pare-

dzēto patronu skaitu, pēc kam ieplakt aizsegā un novērot ienaidnieku

vai pārskriet uz priekšu; b) kur vien iespējams, ierīkot atbalstu šau-

tenei un aizsegu no ienaidnieka skata un lodēm; c) taupīt patronas,

zināt izšauto patronu skaitu un, kad puse izšauta, zinot grupas ko-

mandierim; d) vajadzīgā brīdī patronas nežēlot, bet šaut ātri un

trāpīgi, lai īsākā laikā nodarītu ienaidniekam lielākus zaudējumus;

8) pēc katras šaušanas vispirms rūpēties par ieroci un municiju

un tikai tad pašam par sevi.

5. šaušana dažādos apstākļos un pa dažādiem mērķiem.

1. Metšāvienu Izdara šādi: ejot, lidz ko ierauga mērķi, veikli

iesviežot šauteni plecā atdrošina, nomērķē un reizē ar kreisās kājas

pielikšanu pie zemes, izšauj.

2. Šaujot kustošos mērķos:

a) ja mērķis tuvojas solos, vai rikšos — jāmērķē kā parasts, bet

ja skrien vai auļo — kājās, bet ja attālinās — tad plecos;

b) Ja mērķis kustas sāniski, mērķējamais p. jāiznes normālā mērķē-

jamā p. priekšā mērķa kustības virzienā, Ja:

kājnieks iet — 15— 20 cm \

„
skrien — 30— 40

~ ļuz katriem 100 m

jātnieks rikšo — 50— 60
„ ļ attālumos līdz 300 m.

„
auļo — 100—160

„
J

3. šaujot vējainā laikā:

a) līdz 200 m nav jāpem vērā sānvējš,

b) līdz 600 m nav jāņem vērā pret- vai ceļa vējš.

Nakti var šaut tad, ja dienā šautene ir novadīta vajadzīgā vir-

zienā un augstumā. Tam nolūkam izmanto dažādas ierīces: spīles

no koka zariem, atbalstu no velēnām v. t. t.

4. Pāri savējo galvām ar šauteni drikst šaut tikai tad,

ja šāvējs atrodas daudz augstāk par tiem, kam šauj pāri, piem., kokā,

ēkā, kalnā. Miera laikā ar šauteni noliegts šaut

pāri savējo galvām.

6. Lidmašīnu apšaude.

L i d m a š i n a s, ja tās nelido augstāk par 500 m, var loti sekmīgi

apkarot ar šautenēm.

Lai trāpītu lidmašīnā, stobra kanāla ass šāviena bridi ir jānovada

pai tik lielu gabalu lidmašīnai priekšā tās lidojuma virzienā, cik
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lielu gabalu lidmašīna nolido pa to laiku, kamēr lode aizlido līdz lid-

mašīnai. Šo mērķējamā punkta lznelanu uz priekšu lidmašīnas ku-

stības virzienā sauc par apsteigumu. Apstelguma lielumu Iz-

saka metros vai lidmašīnas garumos (21. zlm.).

21. zīm.

7. Attāluma noteikšana.

Attālumu var noteikt ar acumēru, izmērot ar tālmēru, pēc kartes

un note'kt pēc skaņas.

Strēlniekiem jāprot noteikt attālumus lidz 800 m, patšautniekiem un

snaiperiem līdz 1200 m, ložmetējniekiem un lielgabalniekiem — līdz

2000 m.

Attāluma noteikšanai var lietot šādus paņēmienus:

1) salīdzināšanas paņēmiens — salīdzina novērtējamo attālumu ar

kādu zināmu attālumu; 2) mērlšauas paņēmienu — noteicamā attālumā

atliek kādu labi iegaumētu pamatmēru, piem., 100 vai 200 m un vērti,

cik reizes šis pamatmērs levietojas; 3) saredzamlbas paņēmiens —
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spriežot pēc mērķa saredzamām pazīmēm vērtē, cik tālu mērķis var

būt.

Der iegaumēt sekojošo priekšmetu saredzamibu: a) 80 metros sa-

redzami cihēka pirksti, acis, deguns; b) 200 metros visas cilvēka

ķermeņa daļas un sejas apveidi skaidri saredzami; c) 300 metros se-

jas apveidi nav skaidri saredzami; d) 400 metros saredzamas tikai

ķermeņa ārējās līnijas, bet seja nav saskatāma; c) 500 metros cilvēka

ķermenis, sākot no pleciem, izskatās tievāks, roku un kāju kustības

vēl saskatāmas; f) 600 metros galva izskatās kā punkts, ķermeņa sa-

šaurināšanās kļūst ievērojamāka; g) 700 metros vēl var atšķirt kāju

kustības; h) mērķējot grauda augstums aizsedz cilvēku stāvus 400 met-

ros, bet cilvēku ceļos — 250 metros.

Jāatceras, ka sīkumu saredzamiba loti lielā mērā ir atkarīga no

apgaismojuma.

Lidz lidmašīnām attālumus uz acumēru vērtē pēc šādām pazīmēm:

lidz 300 m redzama lidotāja galva, seja, ietērps, lidmašīnas ložme-

tējs, piekabinātās bumbas; 600 m redzamas lidotāja kustības un troses

starp plākšņiem; 800 m redzami skrituli, balsti starp plākšņiem; 1000—

1200 m redzamas lidmašīnas valsts nozīmes.

II. šaušana ar patšauteni.

1. Šaušanas stāvokļa ieņemšana.

Ar patšauteni parasti šauj guļus. Var arī šaut citos stāvokļos,

piem., ceļos, sēdus, stāvus, tāpat kā ar šauteni.

Zināmos apstākļos (augstā zālē, labības laukā v. t. 1.) nepieciešami

ieņemt šaušanas stāvokli ceļos, sēdus vai stāvus no rokas, ko var

izpildīt spēcīgs un labi apmācīts šāvējs. Ar patšauteni iespējams šaut

ari ejot.

Šaušanas stāvokļa ieņemšanai: a) patšautene jāuzstāda šaušanai

piemērotā stāvoklī, un b) 1. un 2. num. jāieņem tādas vietas un stā-

voklis, lai varētu ērti rīkoties ar patšauteni un sekmigi šaut.

Šaušanas stāvoklis «guļus». Patšauteni uzstāda pēc

grupas komandiera komandas: «pozicijā!»»

Pēc šis komandas: a) atklātā apvidū 1. num. ātri nogulas

mērķa virzienā, atliec patšautenes kājas un uzstāda patšauteni šau-

šanas virzienā, šādos gadijumos uguns jāatklāj nekavējoties, lai ne-

dotu ienaidniekam laiku pirmām atklāt uguni; b) apvidū, kur

pozicijas tuvumā ir aizsega. 1. num. nogulas aiz-

segā, uzstāda patšauteni, uzstāda mērķēkli, pielādē, nodrošina un pēc

tam ar patšauteni neuzkrītoši izvirzās pozicijā (skat. tālāk «šau-

šana) ;
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2. num. gu| 1 soli pa kreisi no 1. num. un iespiež zemē patšautenes

balsta kājas.

Piezīme. Vikersa-Bertjē patšautenei, pēc tās uzstādīšanas, I-

num. attaisa vaļā kārbas vāku.

Pēc ievingrināšanās ieņemt šaušanas pamatstāvokli, jāmācas šauša-

nas stāvokļa leņemšana sēdus, ceļos, stāvus no atbalsta (piemēram:

no uzbēruma, ierakuma vai bedres) v. t. t. (skat. 22. zīm.).

22. zīm.

Jāvingrinās uzstādīt patšauteni šaušanai no kokiem, ēkām, mūriem,

žogiem v. t. t. Ja šādos šaušanas stāvokļos nebūtu iespējams atbal-

stīt elkoņus pret zemi, augšdelmi stingri jāpiespiež pie krūtim.

2. Pielādēšana un izlādēšana.

Patšauteni parasti pielādē pats šāvējs (1. num.), bet 2. num. padod

vlpam magazīnu.

Luisa patšauteni 1. num. pielādē šādi:

1) uzmauc magazīnu centrālai rēdzei tā, lai aizķēra mēlīte būtu la-

bajā pusē.

Piezīme. Šo darbību var izdarīt arī 2. num.

2) Kustinot magazīnu uz abām pusēm, nospiež to uz leju, kamēr

aizķēris ielec robā; pēc tam pagriež magazīnu no labās uz kreiso

pusi lidz atmetnei;

3) atvelk lidz galam uzvelkamo pogu. Patšautene pielādēta;

4) ja vajadzīgs, ar labās (kreisās) rokas īkšķi pabīda patšautenes

nodrošinātāju uz augšu.

Piezīme. Pirms katras pielādēšanas šāvējam jāpārliecinās, var

uzvelkamā poga ir priekšējā stāvokli.

Vikersa-Bertjē patšauteni 1. num. pielādē šādi:

1) atvelk lidz galam atpakaļ uzvilcēju un aizgrūž to priekšējs*

stāvoklī;

2) saņem magazīnu kreisā rokā ar patronu logu uz leju un ar li-

kumu uz priekšu, iekabina magazīnas priekšējā apakšējā stūra iz-

cilni aiz kārbas augšējā iegriezuma priekšējās malas, pēc tam no-
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spiež magazīnas pakaļgalu aiz magazīnas aiztura. Patšautene pielā-

dēta.

Piezīme:

1) Vikersa-Bertjē patšauteni var pielādēt arī pretējā kārtībā, t. -i.

vispirms uzlikt magazīnu un tad atvilkt uzvilcēju;

2) magazinas iekabināšanu magazinas izgriezumā var izdarīt ari

2. num.

Pirms pielādēšanas un šaušanas pārslēdzēja kloķim jābūt noslēgtā

stāvokli (t. i. pagrieztam uz leju) un tas uzstādams automātiskai

ugunij vai atsevišķiem šāvieniem tikai Isl pirms šaušanas.

Izlādēšana. Pēc komandas «izlādēt», patšauteni parasti

izlādē pats šāvējs.

Luisa patšauteni izlādē šādi: 1) ar labās rokas īkšķi nospiež uz

labo pusi magazinas aizķēri, bet ar pārējiem pirkstiem, ceļot maga-

zīnu uz augšu, noņem to no centrālās rēdzes un nodod 2. num.

Piezīme. Magazīnu var noņemt ari 2. num. Tas var arī

palīdzēt 1. num. noņemt magazīnu, spiežot gliemēzi no apakšas

uz augšu.

2) Ja magazīna izšauta un zem patronu nospiedēja nav patronas,

atvelk atpakaļ uzvelkamo pogu, apskata stobru, nospiež mēlīti, nolaiž

mērkēkla bidekli un noliec mērkēkli uz priekšu.

Ja pēc magazinas noņemšanas zem nospiedēja paliek patrona, to

var izšaut vai izņemt neizšaujot. Ja dota komanda «izlādēt bez

šāviena!», 1. num., rīkojoties loti uzmanīgi, pietura ar labo roku

uzvelkamo pogu, nospiež ar kreiso roku nolaižamo mēlīti un, kustinot

uzvelkamo pogu uz priekšu un atpakaļ, lēni bīda patronu uz priekšu,

kamēr tā iekrīt kārbā. Pēc tam atvelk uzvelkamo pogu, noslēdz pat-

šauteni un pagāž to uz sāniem: patrona izkritis no kārbas caur iz-

griezumu čaulu izsviešanai.

Kustinot uzvelkamo pogu, jāievēro, lai tā neizslldētu no rokas.

Pogu nedrīkst galīgi aizbīdīt uz priekšu, jo tad notiks šāviens.

Vikersa-Bertjē patšauteni izlādē šādi:

1) ar kreisās rokas delnu nospiež magazīnas aizturi, noņem maga-

zīnu un nodod to 2. num.

Piezīme. 1. num. darbību magazīnas noņemšanā var izpildīt

2. num.

2) Apskata stobru, nospiež mēlīti, pagriež pārslēdzēja kloķi uz leju,

nolaiž mērķēkli un, ja vajadzīgs, aiztaisa kārbas vāku un slēģi;

3) 2. num. novieto visas magazīnas somās (atsevišķi pilnās un

rukšās magazīnas); ja vīnam nebūtu laika to izdarīt, to Izdara 3. nurr.
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3. Mērķēkļa uzstādīšana.

Kareivjiem jāvingrinās mērķēkla uzstādīšanā līdz 1200 metriem.

Uzstādot mērķēkli, patSautene jātur pielādēšanas stāvokli tā, lai

mērķēkla dalījumi būtu skaidri saredzami.

Pēc tam: Luisa patšautene! ar labās rokas rādītāja pirkstu un

ikšķi pacel mērķēkla rāmi un griež virzāmās skrūves galviņu, līdz

bldeklis nostājas vajadzīgā augstumā.

Vikersa-Bertjē patšautene) ar kreisās rokas pirkstiem griež

mērķēkla kūleni, līdz kamēr mērķēkla robs nostāias vajadzīgā

augstumā.

4. Patšautenes ieplecošana.

Pēc patšautenes pielādēšanas un mērķēkla uzstādīšanas šāvējs sa-

ņem patšautenes rokturi ar labo roku un uzliek rādītāja pirkstu uz

mēlītes. Ar kreiso roku aptver patšautenes spala kaklu no kreisās

puses tā, lai 4 pirksti atrastos spala virspusē, bet īkšķis apakšā (sk.
24. zīm.). Labo vaigu piespiež pie rokas, kas tur patšauteni no aug-

šas. Patšautenes kājām jābūt svērtenlski. Jāraugās, lai balsta kāju

pēdas nebūtu šķībi attiecībā pret stobra virzienu.

Piezīme. Var ari turēt patšautenes spala resgali ar kreiso

roku no apakšas, blakus plecam (skat. 23. zim.).

Elkoņus atbalsta pret zemi, un spala resgali ievelk pleci tāpat kā

šaujot ar šauteni (karabīnu). Šāvējam jāzina, ka patšautenes trāpī-

gums galvenā kārtā atkarīgs no stingras un vienādas patšautenes

ieplecošanas šaušanas laikā.

23.zīm.

24.zīm.
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5. Mērķēšana un šaušana.

Parasti patšautene Jānomērķē zem mērķa.

Pareizi nomērķētai Luisa patšautenei grauds atrodas mērķējamā

cauruma vidū, tāpat kā 14. g. šautenei.

Pareizi nomērķētai Vikersa-Bertjē patšautenei grauds atrodas mēr-

ķēkla roba vidū un vienā augstumā ar malām.

šaušana. Patšautenes šāvējs atklā] uguni pēc grupas koman-

diera pavēles (komandas, signāla v. t. t.). Parasti patšauteni saga-

tavo šaušanai vēl aizsegā. Kad patšautene sagatavota šaušanai,

šāvējs zipo: gatavs!, pēc kad grupas komandieris dod vajadzīgo

komandu, piem.:

patšautenei 6! tieši pretim nokaltis krūms, viena

pirksta platumā pa labi no krūma ienaidnieka

ložmetējs — uguni!

Šāvēj9 mērķēkli uzstāda atrodoties vēl aizsegā. Grupas koman-

dierim norādot mērķi, šāvējs uz acumirkli izbāž galvu no aizsegas,

ieskatās mērķi un apstiprina pareizā mērķa saskatlšanu, nosaucot

kādu pazīmi mērķa tuvumā, piem.: «pie ložmetēja 3 ienaidnieka ka-

reivji! vai — «pirksta platumā pa labi no ložmetēja gaišzalš pau-

gurs». Pēc komandas uguni! šāvējs izbāž patšauteni uguns

pozicijā, pēc kam: a) Luisa patšautenei ar ikšķi pabīda aizsargu uz

leju, b) Vikersa-Bertjē patšautenei pagriež pārslēdzēja kloķi vaja-

dzīgā stāvokli, pareizi iepleco patšauteni un šauj kārtām apm. pa

3—5 patronas kārtā, ja grupas komandieris komandā nav norādījis

citādu uguns veidu.

Pēc katras kārtas šāvējs ātri nomērķē ieroci un turpina šaušanu

lidz komandai «s tā t», vai līdz mērķa nozušanai.

Grupas komandieris novēro uguns rezultātus un, ja redz, ka lodes

nekrit noteiktā vietā, komandē šāvējam: «augstāk», «zemāk», «pa

labi» vai «pa kreisi», vai norāda citu mērķēkla augstumu. Pēc šādas

komandas šāvējs nomērķē ieroci saskaņā ar grupas komandiera no-

rādījumiem un turpina šaušanu.

Piezīme. Uguns rezultātus novēro un koriģē ne tikai grupas

komandieris, bet ari pats šāvējs.

2. num. (šāvēja palīgs) tur pilnu magazīnu, lai vajadzīgā bridi to

varētu padot 1. num.

Plata mērķa apšaudīšanai grupas komandieris komandē:

«mērķēklis ....», «mērķis ....», «no.... līdz ....
(norādot robe-

žas), kārtām — uguni!»

Šāvējs izšauj kārtu vienā mērķa daļā, tad ātri pārnes uguni uz

otru, trešo v. t. t. mērķa dalu, apšaudot visu mērķa platumu, un pēc

tam otrādā virzienā līdz komandai «stāt» vai mērķa nozušanai.
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Visu laiku jāpiegriež vēriba pareizai patSautenes turēšanai šauša-

nas laikā, lai izkliede būtu mazāka.

Uguns sekmes bieži var novērot pēc ienaidnieka izturēšanās (pār-

skrējiena pārtraukšana, uguns atslābums v. t. I.).

Ja ložu trāpīšanas vietu nav iespējams novērot un no ienaidnieka

izturēšanās nav lespējams spriest par uguns sekmēm, jāpiešauj cita

piemērota vieta, kur ložu krišana labi redzama, pēc kam pārnes

uguni mērķi.

Kavēkļu novēršana.

Lai izvairītos no uguns spēka zaudēšanas kaujas laikā, kareivjiem

jāprot ātri novērst kavēkļus.

Patšautene labi strādās bez kavēkļiem tikai tad, ja tā būs labi

uzturēta un rūpīgi sagatavota šaušanai un šaušanas pārtraukumos

pārbaudīta un piemēroti ieeļļota.

Parasti kavēkļus ātri novērš pats šāvējs pozicijā, bet ja rodas

sarežģīts kavēklis, kuru nav iespējams ātri novērst, viņš nodrošina

patšauteni un atvelk to aizsegā, kur kavēkļa novēršanā viņam palīdz

2. num. vai ari grupas komandieris.

Uguns pārtraukšana.

Pēc komandas: «stāt», uguns jāpārtrauc, patšautenes spals jāat-

balsta zemē, un ar labās rokas īkšķi patšautene jānodrošina.

Uguns pārtraukumos jāatvelkas aizsegā, jāapskata, jāpārbauda,

jāieeļļo patšautene un, ja vajadzīgs, jāpārmaina pusizšautā magazīna

pret pilnu.

Magazīnu ms'r.iJana.

Pēc magazīnas izšaušanas Luisa patšautenei aizslēgs paliek priek-

šējā stāvokli, bet Vikersa-Bertjē patšautenei — uzvilktā stāvokli

Magazīnu mainīšanu izdara šādi: Luisa patšautenei: 1. num., turot

ar kreiso roku plecā ielikto patšautenes spalu, noņem magazinu.

Pēc magazinas noņemšanas no centrālās rēdzes, 1. num. to nodod

2. num., turot ar magazīnas vāku uz leju.

2. num. padod pilnu magazinu 1. num., kas pielādē patšauteni un

turpina uguni, vai tur patšauteni šaušanas gatavībā (sk. 25. zim.).

25.zīm.
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Vikersa-Bertjē patšautenei: 1. num. ar labo roku tur patšau-

tenes rokturi un ievelk spalu plecā, ar kreiso roku noņem ma-

gazīnu un nodod to 2. num., tad saņem no 2. num. pilnu magazīnu,

iekabina no magazīnas izgriezumā, pēc kam turpina uguni, vai tur

patšauteni šaušanas gatavībā (skat. 26. zīm.).

26. zīm.

6. Pretaviacijas šaušana.

Patšautenes var sekmīgi apkarot lidmašīnas līdz 1000 m augstu-

mam. Šis šaušanas veids ir visgrūtākais un prasa no patšautnieka

labu pretaviacijas šaušanas pamatu izpratni, loti lielu veiklibu mēr-

ķēšanā un apķērību pieskares punkta izvēlē.

Pretaviacijas šaušanas pamatjēdzieni atrodami 438. lp.

Patšautenēm, sekmīgākai lidmašīnu apšaudīšanai, lieto īpašu

graudu un mērķēkli (27. un 28. zīm.).

27. zīm.

Luisa ptš. pretaviacijas

grauds un mērķēklis.

28. zīm.

Vikersa-Bertjē ptš. pretaviacijas

grauds un mērķēklis.
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Lidmašīnai atrodoties līmeniskā sānlidumā

— no labās puses jāņem ārējā ovāla labā mala (pieskares punkts)

mērkēkla lodziņa vidū, bet kreisā mala, ja lidmašīna lido no kreisās

puses. Turot attiecīgo ovāla malu lodziņa vidū un mērķējot lidma-

šīnas priekšgalā, stobram būs dots vajadzīgais apsteigums. Lidma-

šīnas lidojuma virzienam jāiet caur grauda vidu.

Ja lidmašīna atrodas kāpjošā sānlidumā — pieskares

punkts jāņem zemāk par grauda līmenisko šķērsi, bet ja nosēša-

nās sānlidumā — pieskares punkts jāņem augstāk tā, lai lid-

mašīnas lidojuma virziens ietu caur grauda vidu.

Ja lidmašīna atrodas uzlidumā — pieskares punkts

jāizvēlas ārējā ovāla apakšējā malā tā, Uai lidmašīnas lidojuma vir-

ziens ietu caur grauda vidu, bet ja lidmašīna atrodas a iz 1 1 d v m ā,

pieskares punkts jāizvēlas ārējā ovāla augšējā malā.

Šaušana lidmašīna jāizdara sekojoši: uzķert lidmašīnu pieskares

punktā, velkot līdzi pareizi nomērķēt, apturēt patšautenes kustību un

izšaut kārtu, apm. 10 patronas, noturot patšauteni nekustīgi. Var arī

palēkt lidmašīnai priekšā, pareizi nomērķēt augstumā un, kad lid-

mašīnas priekšgals pieskaras ārējam ovālam, izšaut kārtu, noturot

ptš. nekustīgi.

III. šaušana ar ložmetēju.

1. Ložmetēja apkalpes pienākumi.

Ložmetēju un tā ratus apkalpo ložmetēja priekšnieks-kapralls, 6 nu-

muri un viens braucējs-kareivis.

1. numurs — šāvējs; 2. numurs — šāvēja pailgs; 3. numurs
—

piegādātājs; 4. numurs — novērotājs — attāluma noteicējs; 5. nu-

murs —
piegādātājs; 6. numurs — lentu pildītājs. Parasti 1. un 4.

numurs ir dižkareivji.

Ložmetēja priekšnieka pienākumi.

Ložmetēja priekšnieks ir visas apkalpes priekšnieks. Viņš atbild

par kārtīgu ložmetēja darbību. Kaujā vīnam pienākas: 1) pievest

ložmetēju grupas komandiera norādītai pozicijai, pielāgojoties apvi-

dum; 2) izmeklēt vietu savam ložmetējam un gādāt par tā novieto-

šanu pozicijā un maskēšanu; 3) uzmanīt grupas komandiera pavēles

vai norunātās zīmes; sekot pareizai numuru darbībai; 4) gādāt par
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municijas piegādāšanu ložmetējam; 5) uzraudzīt ložmetēja materiālās

daļas kārtīgu stāvokli un gādāt par bojājumu novēršanu; 6) novērot

kaujas lauku, uguns rezultātus un kaimiņus; par svarīgāko zinot

grupas komandierim un, ja vajadzīgs, ari kaimiņiem; 7) norīkot no

ierindas izgājušo numuru vietā vietniekus; 8) virzīt ložmetēja ratus

tur, kur būs norādīts; 9) gājienā vest ložmetēju, ieturot kārtību

starp numuriem, un atbildēt par ložmetēja novietošanu ratos; 10) ja

pats ir vecākais grupā, tad, grupas komandierim izejot no ierindas,

ieņem viņa vietu, bet savus pienākumus uzdod 4. numuram.

1. numura pienākumi: 1) nostādīt ložmetēju pozicijā, maskēt un,

ļa vajadzīgs, ierakt to: 2) pielādēt ložmetēju, nomērķēt un šaut;

3) gādāt par ložmetēja pastāvīgu gatavību darbībai; rūpēties, lai lož-

metējs un visi piederumi būtu vienmēr kārtībā; ātri novērst kavēkļus;

4) rūpēties par ūdens papildināšanu apvalkā pēc 2 lentu izšaušanas un

ložmetēja iee||ošanu, izmantojot uguns pārtraukumus; 5) Izejot no

lerindas, savus pienākumus nodot 2. numuram.

2. numura pienākumi: 1) palīdzēt 1. numuram darbībā ar ložme-

tēju, kā ari kavēkļu novēršanā; 2) pārbaudīt piepildītās lentas;

3) raudzīties, lai pie ložmetēja atrastos rezerves daļas, vajadzīgais

patronu skaits, ūdens un ella; 4) novērot ložmetēja priekšnieka noru-

nātās zīmes; 5) 1. numuram Izejot no lerindas, leņemt tā vietu, bet

savus pienākumus nodot 3. numuram.

3. numura pienākumi: 1) piegādāt ložmetējam vajadzīgā vairumā

patronas un ūdeni; nogādāt tukšās kastes 5. numuram; 2) pārejot

uz jaunu poziciju, raudzīties, lai vecā pozicijā nepaliktu patronas,

rezerves daļas un piederumi; 3) 2. numuram izejot no ierindas,

ieņemt tā vietu, bet savus pienākumus nodot 5. numuram.

4. numura pienākumi: 1) noteikt attālumus lidz mērķiem ar tālmē-

ru, vai citiem līdzekļiem un sastādīt pārskata kartiņu; 2) novērot

kaujas lauku; 3) ja parādās jauns mērķis — ziņot par to ložmetēja

priekšniekam vai grupas komandierim, un noteikt attālumu līdz

mērķim; 4) ja nav aizņemts ar novērošanu vai attāluma noteikšanu,

izpildīt piegādātāja pienākumus un palīdzēt darbā pie ložmetēja;

5) ložmetēja priekšniekam izejot no ierindas, ieņemt viņa vietu.

5. numura pienākumi: 1) pienest patronas 3. numuram, savākt

tukšās lentas un kastes, un nogādāt tās ložmetēja ratos; 2) 3. numu-

ram izejot no ierindas, ieņemt tā vietu, bet savus pienākumus nodot

6. numuram.
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6. numura pienākumi: 1) atrasties pie ložmetēja ratiem vai mu-

nicijas punktā, pildīt ar lentu pildmašīnu lentas un izdot tās

piegādātājiem; vajadzības gadijumā palīdzēt pienest lentu kastes;

2) rūpēties par ložmetēju ratu un tajos ievietoto mantu uzturēšanu

kārtibā, par pareizu lentu pildīšanu, pareizu ielikšanu kastēs un

pēdējo ievietošanu ratos.

Braucēja pienākumi: 1) rūpēties par zirga kopšanu un tā ve-

selību, kā arī par ratiem un zirglietām; 2) zirga saslimšanas ga-

dijumā, vai kad rati un zirglietas sabojātas tā, ka viņš pats tās

nevar izlabot — nekavējoties ziņot par to ložmetēja priekšniekiem;

3) palīdzēt 6. numuram piepildīt lentas.

Pienākumi, kas jāzina visiem numuriem: 1) visiem numuriem

jāzina arī pārējo numuru pienākumi, bet 3 labākiem arī ložmetēja

priekšnieka pienākumi, kas nepieciešams, ja kāds no numuriem iziet

no ierindas; 2) visiem ložmetēja numuriem un braucējiem jāizpilda

pēc ložm. priekšnieka norādījumiem ložmetēja un tā balsta izjauk-

šana, tirišana un salikšana, ratu un zirglietu uzturēšana pilnā kār-

tībā, lentu pildīšana un pārējie darbi pie ložmetēja.

2. Pielādēšana un izlādēšana.

Pielādēšanai 1. num. atvelk kloķi; 2. num. iz-

bāž lentu caur pieņēmēju no labās uz kreiso; 1. num.

satver lentu ar kreiso roku tā, ka, lai īkšķis būtu no

augšas, bet pārējie 4 pirksti no apakšas, strauji ar īsu

sitienu pavelk lentu uz kreiso uz priekšu (n cvi 1 k t

slīpi atpakaļ un reizē ar kloķi!), atlaiž klo-

ķi, atvelk kloķi, otrreiz pavelk lentu pa kreisi un atlaiž

kloķi. Ložmetējs pielādēts šaušanai automātiski.

2. num. tura lentu ar kreiso roku tā, lai roka būtu

pieņēmēja augstumā un lenta ar nelielu līkumu brīvi

nokarātos starp roku un pieņēmēju. Lentai pār roku

jāslīd brīvi. Pēc pielādēšanas uzstāda komandēto mēr-

ķēkli.

Izlādēšanai 1. num. 2 reiz atvelk kloķi un at-

laiž to; nospiež ar īkšķi aizturpirkstus un ar pārējiem
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pirkstiem bīdpirkstus; 2. num. izvelk lentu; 1. num,

noliec ar kreiso roku mērķēkli, nolaiž belzni, bet ar

labo tajā pašā laikā aiztaisa slēģīti.

3. Pozicijas ieņemšana.

Kad balsts uzstādīts, ložmetējs pievienots un pielā-

dēts, mērķēklis uzstādīts, 1. un 2. num., saņemot lož-

metēju katrs no savas puses aiz priekš- un pakaļkājas,
izbīda to pozicijā, pēc kam 1. un 2. num. ātri ieņem

paredzēto stāvokli šaušanai, lai jo ātrāk varētu sākt

šaut.

4. Šaušana.

1. num. nosēžas aiz ložmetēja, pievelk kājas, atbalsta

elkoņus cisku mīkstumos no iekšpuses, satver ar kreiso

roku ložmetēja kreiso rokturi, bet ar labo roku ceļamās

ierīces rokratu; 2. num. atgriež virziena sprostu; 1.

num. rūpīgi nomērķē virzienā un sauc «sprostu!», pēc

kam 2. num. piegriež sprostu; kad 1. num. nomērķējis
arī augstumā pareizi, ziņo — «gatavs», un pēc ložm.

pr-ka komandas — «uguni!» šauj kārtām pa s—lo5 —10

patronām, vai, kā tas bija komandā norādīts. Šaujot

jānovēro trāpījumi un šāviena punkts; pēc katras kār-

tas ložmetējs par jaunu rūpīgi jānomērķē. Šāvējam

jāprot novērot ložu krišana, kāpēc var šaut ar abām

acīm vaļā: ar labo (kreiso) mērķēt, bet ar kreiso

(labo) novērot.

Šaujot rokturi nav jātur pārāk stingri, jo ložmetēja

dabīgo drebēšanu nevar noturēt. Jāuzmanās, lai ne-

vilktu rokturus uz leju, vai nespiestu uz augšu, kas

palielinās izkliedi tālumā. Lai elkoņi nekarātos gaisā,
bet būtu ērti atbalstīti cisku mīkstumos no iekšpuses-
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(29. zīm.), cisku augstumā pielāgo ar saliektu kāju

šaurāku vai platāku stāvokli: platāk — zemāk, bet šau-

rāk — ciskas augstāk). Šaušanu turpina līdz koman-

dai stāt! vai kamēr 2. numurs uzsit uz pleca.

29.zīm.

6. Pozicijas maiņa.

Pārlēcienam uz priekšu jaunā pozicijā ložmetēju at-

velk aizsegā, izlādē, atdala no balsta; balstu var pār-

nest saliktu vai nesaliktu (Mk. II balstu pārvelk uz

riteņiem vai pārnes).
Pārnesot vai pārskrienot ložmetēju nes 2. num., bet

balstu l. num. Jāuzmanās, lai atspara stiprinātājā ne-

iekļūtu smiltis, tāpat lai pārējās daļas nesavārtītos

smiltīs vai dubļos, jo tad būs grūti uzstādīt, šaušanā

radīsies kavēkli un var sabojāt stobru.

7. Pretaviacijas šaušana.

Vispārējie pamati lidmašīnu apšaudīšanai ar ložme-

tēju tādi paši kā ar patšautenēm. Grauds tāds pats un

mērķēšana (pieskares punkta izvēle) tāda pati, tikai

mērķēklis nedaudz citāds. Ložmetēji var sekmīgi ap-

šaudīt lidmašīnas līdz 1000 m augstumam. Labākai

ložmetēja saturēšanai un vadīšanai, apšaudot lidmašī-

nas, ložmetējam pievieno plecturi. Plecturi atbal-

sta plecā, bet rokturus satver un šauj kā pa zemes

mērķiem, bet tikai stāvus vai no ceļa (30. zīm.).



30. zīm.
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30a.zīm.

Vikersa ložmetēja pretaviacijas

grauds un mērķēklis.

IV. šaušana ar prettanku lielgabalu.

1. Apkalpes sastāvs un pienākumi.

Prettanku lielgabalu apkalpo lg. priekšnieks-kapralis, 6 numuri

un 1 braucējs. Apkalpes numuriem šādi pienākumi:

1. num. — šāvējs atbild par lielgabala pareizu nomērkēšanu

un savlaicīgu šāviena izdarīšanu, tas ir lg. priekšnieka vietnieks;

2. num.
— slēdzējs, darbina aizslēgu, atbild par savlaicīgu

šāviena izdarīšanu, pareizu atgrūdiena nolasīšanu; no 2. num. sadar-

bības ar 1. num. atkarājas šaušanas ātrums;

3. num.
— lādētājs, pielādē lielgabalu, atbild par lielgabala

savlaicīgu pielādēšanu ar komandēto granātu;

4. num. — sagatavotājs, sagatavo un piegādā lādētājam

municiju;

5. un 6. num. — piegādātāji, piegādā lg. municiju un palīdz

4. num. to sagatavot; tie atbild par to, lai lg. netrūktu municijas.
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2. Lielgabala apkalpošana.

No priekšratiem lg. atkabina pēc k-das «Lielgabalu pa

labi (kreisi) no priekšratiem!» šādi: 1. num. satver kreiso,

2. num. labo zaru pie lemeša; 1. num. atbrīvo kāša sprostu; abi num.

nocel lg. no piekabes, nostāda ar stobru norādītā virzienā un nolaiž

lemešus zemē; 3. num. izņem lāpstu, 5. un 6. — municijas cibas.

Pārvilkšanai ar apkalpi komandē «jostās!»: 1. num.

atvāž kreiso, 2. — labo velkamo rokturi; 3. un 4. piekabina jostas,

pārliek tās pār ārējiem pleciem; 5. un 6. iestiprina cibas jostās.

Kustību uzsāk pēc k-das «solos — marš!» (31. zīm.).

31.zīm.

Pozicijas ieņemšanai lg. ar stobru šaušanas virzienā

apkalpe piebīda pie pozicijas, atkabina jostas, pieloka rokturus un

noņem segas: 1. un 2. noņem locītavu segas; 3. num. atbrīvo lg.

segas 2 labās, 4. — 2 kreisās, 5.
— 3 pakaļējās sprādzes; 3. un 4.

noņem lg. segu; 5. noņem tievgala segu. Tālāk 1. num. izvelk zaru

sajūgtapu un atbrīvo kreisā, bet 2. num. labā zara sprostbultu, iz-

vērš un nosprosto zarus; 4. nostāda priekškāju kaujas stāvoklī; 2.

aiz kreisā zara, 3. aiz šūpuļa priekšgala pagāž lg. uz labo; 4. no-

mauc kreiso riteni un noliek 2 solos ar stilbu uz augšu; 1. pievieno

skatikli un pārliek kreiso sēdekli kaujas stāvoklī; 2. num. aiz labā

32. zīm.

zara pagāž lg. uz kreiso; 3. nomauc labo riteni; 4. sakārto municiju;

2. pārliek labo sēdekli kaujas stāvoklī un nostāda atgrūdiena rādī-

tāju garam atgrūdienam. Pēc k-das «pozīcijā!» L num. aiz

kreisā, 2. — aiz labā, 3. un 4. zem šūpuļa priekšgala, 5. aiz šūpuļa

siles iegrūž lg. pozicijā; 2. un 3. num. ierok lemešus. Pozicijā ap-

kalpe novietojas kā norādīts 32. zlm.

Lielgabalu pielādē pirmo reiz pēc k-das «uguni!», bet

turpmāk tūliņ pēc šāviena bez komandas. 2. num. attaisa aizslēgu.
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3. ielādē granātu, 2. aiztaisa aizslēgu. Mērķēšanu l. num.

uzsāk pēc k-das, piem., «Pa labi mežmalā 3 tanki, pa vidējo, 9!

priekšgalu uz grauda, uguni!» — 1. num. uzstāda okulāra sietiņā

9 un, darbinot ceļamo un grozāmo ierīci, seko tanka kustībām, cenšo-

ties pareizi nomērķēt un kad tas panākts, neapstādinot sekošanu

tankam, sauc «raut!» 2. num. tūliņ īsi un sparīgi parauj rautni

tizdara šāvienu). Ja tanks trāpīts, šauj nākošā un tā turpina šau-

šanu, kamēr visi tanki iznīcināti. Ja 1. num. levainots, 2. acumirkli

stājas tā vietā, jo šaušanu ne uz mirkli nedrīkst pārtraukt. Kad

■tanku uzbrukums atsists un nav citu mērķu, lg. pr-ks komandē

■«s tā t!»

Lielgabalu jaunā pozicijā pārvelk pēc k-das

«vilkšanai!» — 1. num. noņem mērķierīci un nodod lg. pr-kam,

pārējie num. sakārto lg. pārvilkšanai — uzmauc riteņus, uzliek un

piesprādzē segas (pretējā kārtībā kā noņemot). Kustību uzsāk kā

norādīts pārvilkšanai.

Municijas cibu pārnešanu Izdara 5. un 6. num., kas reizē

ar kaujtērpu uzģērbj cibu nesamās jostas un tajās iekabina cibas:

vienu uz muguras un katrā padusē pa vienai.

V. Šaušana ar 7cm kājnieku lielgabalu.

Kājnieku lielgabala apkalpes sastāvs sekojošs: lielgabala priekš-

nieks-kapralis un 7 numuri: 1. num. — mērķētājs; 2. num.
— slē-

dzējs; 3. num. — lādētājs; 4. num. — lādētāja pailgs; 5. num. —

municijas sagatavotājs; 6. un 7. num. — piegādā lielgabalam mu-

niciju.

1. Numuru pienākumi.

Lielgabala priekšnieks apmāca sava lielgabala numu-

rus un vada lielgabalu kaujā.

1. num.
— nomērķē lielgabalu un atbild par komandēto nostatumu

pareizu uzlikšanu un pareizu nomērķēšanu;
2. num. — rīkojas ar aizslēgu, atslēdz un noslēdz to; tam jābūt

gatavam atvietot t. num.; palidz 1. num. pagriezt lafeti; tam jāzina

derivacijas novirzumi, un pēc tabulas tie skali jāizsauc;

3. num. — pielādē lielgabalu ar komandēto granātu;

4. num. — palīdz lādēt un sagatavot granātu;

5. num. — sagatavo granātu pēc dotās komandas,

6. un 7. num. piegādā granātas lielgabalam.

VI. Rokas granātu sviešana.

Milsa granāta jātur labā rokā ar dibenu uz leju

tā, lai belžņa svira būtu pret delnu, īkšķis tieši zem
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pildāmā cauruma; visai rokai stingri jāaptver granāta.

Tā turot granātu, vieglāk ar otrās rokas rādītāja pirk-
stu izvilkt šķelttapas gredzenu (skat. 33. zīm.).

Uzbrukuma granātas sagatavošana sviešanai.

Jāieņem sviešanas izejas stāvoklis. Jāsaņem granāta

ar labo roku aiz koka kāta gala un jāatskrūvē ar

kreiso roku aizsargvāciņš. Jāsaņem auklas podziņa

starp kreisās rokas rādītāja un vidējo pirkstu. Gra-

nāta ar labo roku sparīgi jāpadod uz leju, raujot aiz

auklas. Pēc tam granāta jāizsviež.

Granātas sviešanas paņēmieni tādi paši, kā aizstā-

vēšanās rokas granātai.

33.zīm.

Milsa granātas turēšana rokās.

Sviešana stāvus. (34. zīm.)

1. Izejas stāvokļa ieņemšana: nostāties

ar granātu pamatstājā pretim mērķim, pagriezties uz
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labo un tanī pašā laikā izlikt kreiso kāju garā solī

mērķa virzienā (1).

2. Šķelttapas izvilkšana: noliekties maz-

liet uz kreiso, atbalstīt roku virs kreisās kājas ceļgala;

ar kreisās rokas rādītāja pirkstu saņemt aiz šķelttapas

gredzena un ar labo roku spraigi padot granātu uz leju,

izvelkot šķelttapu (2).

34.zīm.

3. Sviešana: pēc šķelttapas izvilkšanas augums

un rokas strauji jānostāda, kā parādīts (3); pēc tam

ar sparīgu labās rokas vēzienu uz priekšu izsviest

granātu tanī brīdī, kad roka atrodas virs galvas (3a).

(34. zīm.)

Sviešana no ceļa.

1. Izejas stāvokļa ieņemšana: nostāties

pamatstājā, pagriezties uz labo un, nepieliekot kreiso

kāju, nolaisties uz kreiso celi; labo kāju izstiept sāņus

uz labo un skatīties mērķī.

2. Šķelttapas izvilkšana: izvilkt šķelttapu,

piespiežot kreiso roku pie kreisās kājas.

3. Sviešana: pēc šķelttapas izvilkšanas izstiept
kreiso roku slīpi uz augšu mērķa virzienā, bet labo

roku atvēzt atpakaļ un noliekties uz labo pusi, reizē ar

to saliekt labās kājas celi.

Sparīgi pārnest ķermeņa svaru uz priekšu, izstiepjot

labo kāju, un ar lokveidīgu labās rokas vēzienu uz



458

augšu un uz priekšu izsviest granātu tanī brīdī, kad

roka atrodas virs galvas.

Tiklīdz granāta izsviesta, krist uz priekšu

uz rokām, pievelkot labo kāju pie kreisās un pie -

plakt pie zemes.

Lai pastiprinātu sviedienu, pārnesot ķermeņa svaru

atpakaļ, var kreisās kājas celi pacelt uz augšu un pa-

dot to atpakaļ, tanī laikā atbalstīties zemē ar kreisās

kājas pēdas purngalu.

Sviešana guļus. (35. zīm.)

1. Izejas stāvokļa ieņemšana: nogulties

mērķa virzienā (1).

2. Izvilkt šķelttapu (2).

3. Sviešana: atgrūžoties no zemes ar kreisās

rokas delnu, piecelties sēdus un atliekt vidūkli uz labo

pusi, saliecot labo kāju; ar vēzienu izstiept labo roku

sāņus atpakaļ, bet kreiso roku izstiept mērķa vir-

zienā (3).

35.zīm.

Tālāk izpildot to pašu, kā sviežot granātu no ceļa

(3a). Ja kādu apstākļu dēļ nav iespējams sviežot gra-

nātu pacelt vidūkli no zemes, tad sviediens jāizdara

tikai ar rokas vēzienu, guļot uz vēdera, sāniem vai

muguras.



Sviediena pamatnoteikumi.

Rokas granātas īpašības prasa, lai to izsviestu leņķī

ap 45°.

Sviešanas apmācību sāk stāvus, tad turpina ceļos un

beidzot guļus.

Sviešanā jāvingrinājas arī ar kreiso roku (paņēmieni

pretēji, kā aprakstīts augšā).

Sviešanas pamatpaņēmiens ir sviediens ar iz-

stieptu roku, kā norādīts augstāk.

Otrs sviešanas paņēmiens — sviediens ar saliektu

roku. Šis sviediens iespējams tikai tiem, kam labi

attīstīti pleci. To nav iespējams izdarīt guļus (skat.

36. zīm.).

36. zīm.

Granātas sviešana ar saliektu roku.

459



VII. šauteņu granātu šaušana.

šaujot granātas ar granātstrobru, jālieto tikai
speciālas granātpatronas.

Parastā garuma degļi ar 5—6 sek. degšanas ilgumu
dod sprādzienus gaisā, attālumos no 140 līdz 200

metriem.

Lai granāta sprāgtu, nokrītot zemē arī lielākos at-

tālumos, granātai jāieliek pagarinātais deglis ar 7—B
sek. degšanas ilgumu.

Pagarināta degļa kapsulturis nokrāsots zaļā krāsā.

Šaušanas stāvoklī «guļus».

(Skat. 37. zīm.)

1. Stāvokļa ieņemšana.
Šinī stāvoklī šāvējs guļ kā redzams 37. zīm. Labā

roka pie spala kakliņa, kreisā roka pilnīgi izstiepta, un

atspiežas pret kreisā ceļa iekšpusi; kreisā roka, aptve-
rot šautenes spalu pie spala priekšgala, to atbalsta,
mēlītes aizsargosa pagriezta uz augšu, šautenes stobra
pacēlums 45°.

37.zīm.

šaušanas stāvoklis «guļus»

460
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2. Šautenes pielādēšana ar granāt-

patronu. Pagriezt šauteni, lai aizslēgs būtu uz

augšu. Attaisīt aizslēgu, ielikt patrontelpā granāt-

patronu, noslēgt stobru, nodrošināt šauteni un pagriezt

to tā, lai mēlītes aizsargosa būtu uz augšu.

3. Granātstobra slēģīša nostādīšana

attiecīgam attālumam. Atvilkt šauteni atpa-

kaļ zem labās paduses, lai būtu ērti nostādīt granāt-

stobra slēģīti attiecīgam attālumam. Turēt šauteni vai

granātstobru, ar kuru roku ērtāk, un nostādīt slēģīti

vajadzīgam attālumam.

4. Granātas ielādēšana granātstobra.

Uzlikt šauteni uz labās rokas priekšdaļas tā, lai at-

balstītu šauteni un atstātu abas rokas brīvas. Izņemt

granātu no somas ar kreiso roku un pārbaudīt, vai

dibena ripa cieši ieskrūvēta dibena aizskrūvi.

Satvert ar labo roku šautenes spala priekšgalu vai

granātstobru un ar kreiso roku ielikt granātu granāt-

stobrā tik tālu, kamēr granātas šķelttapa būs mazliet

augstāk par granātstobra virsmalu. Liekot granātu

granātstobrā, raudzīties, lai granātas svira ieietu gra-

nātstobra iekšpusē. Izbāzt rādītāja pirkstu caur gre-

dzenu un izvilkt šķelttapu, atbalstot pārējos pirkstus

pret granātstobra sāniem, lai tie darbotos līdzīgi svirai;

nospiest granātu pilnīgi granātstobrā un paturēt va-

ļējo šķelttapu pirkstā. Uzmanīgi pagriezt šauteni

šaušanas stāvoklī.

5. Granātstobra izlādēšana, neizšau-

jot granātu. Atvilkt uzmanīgi šauteni granātas

ielādēšanas stāvoklī. Ar kreiso roku izvilkt granātu
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no granātstobra tik tālu, lai granāta būtu vēl granāt-
stobrā un lai varētu iebāzt atpakaļ šķelttapu. Turēt

granātu tādā stāvoklī ar lielo un rādītāja pirkstu, pā-

rējos pirkstus atbalstīt pret granātstobra malu. lebāzt

atpakaļ šķelttapu un izņemt granātu no granātstobra.

Izlādēt šauteni, t. i. attaisīt aizslēgu un izsviest gra-

nātpatronu.

6. Mērķēšana. Nostādīt šautenes sānmērķēkli

pret sarkano iezīmi un uzkārt sānmērķēkļa podziņai

svērteni. Pie 45° pacēluma svērteņa tievgalis atradīsies

uz sarkanas iezīmes1 ). Šautene ir nomērķēta, ja šau-

tenes stobra un granātstobra vidus līnija sakritīs ar

mērķēšanas punktu; pie tam no svara, lai šāvēja acs

būtu tieši virs un aiz šautenes, t. i. mērķējamam punk-

tam, šautenes asij un šāvēja acij visiem jābūt vienā

svērteniskā plaknē.

7. šaušana. Atsvabināt labo roku no spala

kakla un atdrošināt šauteni; viegli saliekt dūri, izstiept

rādītāja pirkstu un uzlikt to uz mēlītes, raugoties, lai

neviena cita labās rokas daļa nepieskārtos šautenei.

Izdarīt pirmo novilcienu, kad šautene pareizi nomērķēta,

un nākošā brīdī izdarīt otru novilcienu, t. i. šāvienu.

8. Pielādēšanas atkārtošana. Apgriezt

šauteni, attaisīt aizslēgu, pielādēt šauteni ar granāt-

patronu, nodrošināt šauteni un turpināt darbību, kā

agrāk norādīts. Pielādējot šauteni pēc kļūmes, paņē-

mieni tie paši, bet jāraugās, lai granātstobrs netiktu

sakustināts, t. i. lai granāta neizkristu no granāt-

stobra.

') Svērtenis lietojams tikai šaušanas pirmapmācībā,
vēlāk šāvējam jāvingrinās dot šautenei attiecīgu pa-

cēlumu ar acumēru.
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Šaušana stāvoklī «ceļos».

(Skat. 38. zīm.)

Stāvoklis «ceļos» jāieņem, kā parādīts 38. zīm. Krei-

sās rokas elkonis uzlikts uz kreisās kājas ceļa; kreisā

roka satver šautenes spala priekšgalu, šauteni nostāda

45° pacēlumā, blakus labās kājas celim, ar magazīnu

uz augšu; šautenes spals atbalstīts uz zemes. Labā

roka pie šautenes spala kakliņa.

38. zīm.

Šaušanas stāvoklis «ceļos»

Šautenes pielādēšana ar granātpatronu, granāt-

stobra slēģīša nostādīšana attiecīgam attālumam, gra-

nātas ielādēšana, izlādēšana, neizšaujot granātu,
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mērķēšana, šaušana un pielādēšanas atkārtošana — iz-

darāma tāpat kā stāvoklī «guļus».

Pāriešana no šaušanas ar lodi uz šaušanu ar granātu.

Stāvoklī «guļus»: 1) izlādēt šauteni, izņemt

visas patronas no magazīnas un no patrontelpas, un at-

taisīt aizslēgu; 2) pielādēt šauteni ar granātpatronu

un nodrošināt; 3) atvilkt šauteni zem labās paduses,

noņemt durkli, uzlikt šauteni uz labās rokas priekš-

daļas un ielikt durkli makstī; ar kreiso roku iespiest

durkli makstī līdz galam; 4) izņemt no somas jeb

turēkļa granātstobru un pievienot to šautenei; 5) no-

stādīt granātstobra slēģīti norādītam attālumam, bet

ja attālums nav norādīts, tad novērtēt to pašam;

6) pagriezties uz labo pusi un ieņemt stāvokli «guļus».

Stāvoklī «ceļos»: 1) izlādēt visas patronas no

magazīnas un no patrontelpas, un attaisīt aizslēgu;

2) pielādēt šauteni ar granātpatronu un nodrošināt;

3) atvilkt šauteni nedaudz atpakaļ un spalu atbalstīt

uz zemes; noņemt durkli, paņemt labo roku zem šau-

tenes un ielikt durkli makstī; 4) izņemt no somas

granātstobru un pievienot to šautenei; 5) uzstādīt

granātstobra slēģīti norādītam attālumam; 6) ieņemt

stāvokli «ceļos» šaušanai ar granātu.

Pāriešana no šaušanas ar granātu uz šaušanu ar lodi.

Stāvoklī «guļus»: 1) ieņemt stāvokli «guļus»

šaušanai ar šauteni; saņemt šauteni zem labās paduses;

2) noņemt granātstobru un ielikt to somā; 3) uzlikt

durkli; 4) pielādēt šauteni ar 5 patronām.

Stāvoklī «ceļos»: 1) noņemt granātstobru un

ielikt to foraā jeb turēklī; 2) uzlikt durkli; 3) ieņemt

stāvokli «ceļos» šaušanai ar lodi; 4) pielādēt šauteni

ar 5 patronām.



X.

Ķīmiskais dienests.

I. Jēdziens par ķīmiskām kaujas
vielām un to iedarbību.

Vispārējais jēdziens.

Ķīmiskās kaujas vielas (indīgās vielas) ir ķīmiskas

vielas, ko pielieto kaujā ar nolūku nonāvēt vai sazāļot

pretinieku, lai to padarītu kaujas nespējīgu. Indīgās

kaujas vielas var būt cietā, šķidrā un gāzveidīgā stā-

voklī. Lielākā daļa indīgo kaujas vielu ir bezkrāsainas,

bet ir arī dzeltenā, zaļgani-dzeltenā, brūnā un zaļā

krāsā, pat ļoti tumšās, kas dod iespēju dažas šīs vielas

atšķirt pēc krāsas.

Daudzām indīgām kaujas vielām piemīt īpatnēja

smaka, kas atgādina dažādus augus, piem., sīpolus, ķip-

lokus, ģerānijas, rūgtās mandeles, sapuvušu olu un augu

smaku. Bet ir arī bez smakas, vai ar asu, nepatīkamu

(dzēlīgu) smaku.

Ķīmisko kaujas vielu iedarbība uz cilvēka organismu un

kustoņiem.

Ķīmiskās kaujas vielas iedarbojas uz redzes, elpoša-

nas un iekšējiem orgāniem, asinīm, visu cilvēka ķermeni,

traucējot un paralizējot atsevišķu orgānu darbību, kāpēc

cilvēks uz laiku zaudē darba spēju, vai arī — nopietnākā

sazāļošanās gadijumā — iestājas nāve.

Atkarībā no iedarbības, indīgās kaujas vielas parasts

iedalīt sekojošās grupās:
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I. Smacējošās — iedarbojas uz elpošanas orgā-

niem. Izsauc klepu un cilvēks jūt gaisa trūkumu, elpo-

šana apgrūtināta. Uzturoties sazāļotā apvidū, klepus

paliek smagāks un elpošana arvien grūtāka, līdz iestā-

jas nāve. ledarbojas arī uz redzes orgāniem, izsaucot

asarošanu.

Nozīmīgākās šīs grupas vielas: chlors, fosgens, difos-

gens un chlorpikrīns.

11. Kairinošās — kuras sadaļas divās apakšgru-

pās:

1. Asarošanas — iedarbojas uz acu gļotādu un asaru

dziedzeriem. Izsauc stipru asarošanu un pat sāpes,

traucējot redzes spēju. Pie ilgas uzturēšanās sazāļotajā

apvidū rodas acu iekaisums. Gļotādas un plakstiņi uz-

pampst, atsevišķos gadijumos iestājas pārejošs aklums.

Nozīmīgākās šīs grupas vielas: benzilbromids, chlor-

acetofenons un ksililbromids.

2. šķaudīšanas vielas — iedarbojas uz elpošanas or-

gānu augšējām daļām, t. i. degunuun rīkli un bez tam

arī uz acīm. Stipri kairina deguna un rīkles gļotādas,

izsaucot stipru klepu un šķaudīšanos. Pie stiprākas sa-

zāļošanās iedarbojas arī uz plaušām. Bieži izsauc arī

vemšanu. Sazāļotais jūt stipru nogurumu un baiļu sa-

jūtu.
/

Nozīmīgākās šīs grupas vielas ir: arzēna organiskie

savienojumi — arsini.

111. Kodīgās — iedarbojas uz visu cilvēka ķer-

meni. Sūcas cauri parastam apģērbam un apaviem. Nā-

kot saskāros ar cilvēka ķermeni, izsauc miesas niezē-

šanu, sūrstēšanu, tulznas un augoņus, kas ļoti lēnām

dzīst. Sevišķi bīstami iedarbojas uz tām miesas daļām,
kur ir mīkstāka āda un kas vairāk svīst. Ļoti bīstama

iv šo vielu iedarbība uz elpošanas un gremošanas orga-
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niem un acīm. ledarbojoties ilgāku laiku uz acīm, var

izsaukt pilnīgu redzes zaudēšanu.

Nozīmīgākās šīs grupas vielas: iprits un luizits.

IV. Paralizējošās — iekļūstot organismā, pa-

ralizē elpošanas centrus un nervu, kas regulē sirds dar-

bību. Nāve iestājas nedaudz minūtēs. Pie vieglākas

sazāļošanās izsauc dūrienus deniņos, stipras galvas sā-

pes, vemšanu un samaņas zaudēšanu.

Nozīmīgākās šīs grupas vielas: zilskābe un tvans.

Indīgo kaujas vielu iedarbība uz dzīvniekiem, ar ne-

lieliem izņēmumiem, līdzīga iedarbībai uz cilvēka or-

ganismu.

Ķīmisko kaujas vielu iedarbība uz pārtikas līdzekļiem,

elpi un ūdeni.

Nonākot uz pārtikas līdzekļiem, ķīmiskās kaujas vielas

tos vai nu saindē, vai arī piedod tiem nelabu garšu.

1. Smacējošās vielas — pārtikas līdzekļus, elpi un

ūdeni nesaindē, bet pasliktina to garšu. Vielas pēc iz-

vēdināšanas vai vārīšanas var lietot.

2. Kairinošās vielas: a) asarošanas vielas, izņemot

chloracetofenonu, — pārtikas līdzekļus, elpi un ūdeni ne-

saindē, pēc izvēdināšanas tos var lietot; b) šķaudīša-

nas vielas — saindē pārtikas līdzekļus, elpi un ūdeni.

Stipri saindēti pārtikas līdzekļi jāiznīcina. Arī uzvā-

rīts ūdens ir indīgs.

Ar arsiniem apdūmotu elpi nedrīkst lietot. Elpes

virskārta, līdz jūtama arsinu smaka, jāiznīcina, pārējo

var lietot pēc ilgstošas vēdināšanas saulē (apm. 2

dienas).

2. Kodīgās vielas
—

saindē pārtikas līdzekļus, elpi

un ūdeni. Ar šķidru vielu saindēti produkti un elpe jā-

iznīcina. Saindētus pārtikas līdzekļus un elpi atseviš-

ķos gadijumos var lietot, bet tikai ar ārsta vai vete-

rinārārsta atļauju.
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Saindētu ūdeni nedrīkst lietot arī mazgāšanai. Vis-

nepieciešamākos gadijumos ūdeni var lietot, pēc ne ma-

zāk kā 1 stundas vārīšanas pie 100° C. Sazāļotā apvidū

lietot ūdeni noliegts no šāviņu bedrēm arī pēc vārīšanas.

Ar kodīgām vielām sazāļotā apvidū ūdens lietošana no

akām atļauta tikai ar ārsta atļauju. Tāpat bīstami lie-

tot tekošu ūdeni lejāk (apm. B—lo8—10 km) no uzbrukuma

vietas, kur pielietotas kodīgās vielas.

Ķīmisko kaujas vielu iedarbība uz ieročiem un apģērbu.

Uz ieročiem iedarbojas galvenā kārtā smacējošās indī-

gās vielas, radot uz metāliskām daļām rūsu. Uz metā-

liem, kas pārklāti ar eļļas krāsu jeb stipri ieeļļoti, neie-

darbojas. Jāņem vērā, ka ķīmiskās vielas eļļā izšķīst

un, lai gan uz metālu neiedarbojas, tomēr var sazāļot

pašu lietotāju.

No smacējošām kaujas vielām apģērbs zaudē daļu no

savas izturības un arī krāsu. ledarbība pavairojas mitrā

laikā. Pārējās vielas uz apģērbu neiedarbojas, bet var

iesūkties apģērbā un tādā ceļā apdraudēt tā lietotāju.

Ar kodīgām vielām sazāļots apģērbs tūlīt jānoģērbj uti

jādezinficē. No pārējām vielām var atsvabināties, ja

apģērbu izvēdina jeb, ja apģērbs ir slapjš, —
izžāvē.

H. Ķīmisko kaujas vielu pielie-
tošana kaujā.

Ķīmisko kaujas vielu pielietošanas līdzekļi.

Indīgās kaujas vielas pielieto kaujā ar sekojošiem lī-

dzekļiem:

1. Gāzbaloni. Ķīmiskās vielas ievieto speciālos

balonos, kurus novieto ierakumos. Vējam pūšot uz pre-

tinieka pusi, balonus atdara. Izplūstošās vielas iedzel-

tēni-zaļganā vai baltā gāzmākoņa veidā ar vēju tiek ne-

stas uz pretinieku. Uzbrukumā pielieto chloru vai
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chlora un pārējo smacējošo vielu maisijumu. Uzbru-

kums iespējams pie vēja stipruma no 1,5 līdz 7 m/sek.

2. Artilērija. Parastos šāviņos ievieto indīgās

kaujas vielas, šāviņam plīstot rodas gāzu mākonis, kā

arī vielas tiek izsvaidītas uz visām pusēm un sazāļots

apkārtējais laukums. Uzbrukumā var pielietot visas

vielas.

3. Gāzmetēji. Mīnas, pildītas ar ķīmiskām vie-

lām, līdzīgi artilērijas šāviņiem, pārsviež pretinieka no-

vietojumā ar speciāli mazu lielgabalu (gāzmetēju) pa-

līdzību. Mīnai plīstot tiek saindēts tuvākais apvidus.

Darbības attālums līdz 2,5 km. Uzbrukumā var pielie-

tot visas vielas.

4. Mīnumetēj i. Parastās mīnās ievieto ķīmis-

kās vielas un no mīnumetējiem izšauj uz pretinieka no-

vietojumu līdzīgi artilērijas šāviņiem.

5. Rokas un šauteņu granātas. Kaujas
vielu pielietošanai rokas un šauteņu granātās nav lie-

las nozīmes. Rokas granātas var pielietot pretinieka
izsišanai no ierakumiem, slēptuvēm un blokmājām.

6. Ķīmiskās sveces. Cilindriskas formas

skārda ķermenis, pildīts ar termitu (degoša viela) un

ķīmiskām kaujas vielām, parasti cietām. Termitam de-

got, ķīmiskās vielas rada indīgu miglu un dūmus, kas

no vēja tiek nesti uz pretinieku. Uzbrukumā pielieto

kairinošas vielas, galvenā kārtā arsinus. Uzbrukums

sekmīgs pie vēja stipruma no 1 m/sek. — 5 m/sek.

7. Aviācijas bumbas. Pildītas ar ķīmiskām

vielām, kas, līdzīgi artilērijas šāviņiem, plīstot sazāļo

apvidu.

8. Pulverizatori. Ar pulverizatoru palīdzību

iespējams sazāļot lielākus apvidus pretinieka kustības
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un darbības traucēšanai. Var pielietot vienkāršus ro-

kas pulverizatorus jeb arī izsmidzināt ķīmiskās vielas

no auto cisternām un lidmašīnām.

Ķīmisko kaujas vielu noturība apvidū.

Ķīmiskā uzbrukumā var panākt ilgstošāku vai īslai-

cīgāku apvidus saindēšanu. Apvidus saindēšanas il-

gumu nosaka: uzbrukumā pielietotās kaujas vielas īpa-

šības, uzbrukuma veids, meteo un apvidus apstākļi.

Atkarībā no īpašībām visas kaujas vielas iedala di-

vās grupās: noturīgās un nenoturīgās kaujas vielās. Pie

noturīgām vielām pieder kodīgās vielas (iprits, luizits)

un dažas asarošanas vielas (brombenzilcianids), pie ne-

noturīgām visas pārējās.

Auksts laiks kavē šķidro vielu izgarošanu, !
laiks to paātrina. Tamdēļ arī aukstā laikā apvidus sa-

indēšana ar noturīgām vielām būs ilgstošāka.

Mežā, ar labību vai krūmiem apaugušā rajonā sain-

dētā gaisa mākonis ilgstošāk aizturēsies nekā atklātā

laukā, jo mežs un ki*ūmi kavē gaisa plūsmi. Saindētā

gaisa mākonis, pateicoties piejauktām kaujas vielām, iv

smagāks par apkārtējo gaisu, kamdēļ viņš plūst līdzīgi

ūdens straumei, ieplūstot zemākās vietās, kur arī ilg-

stošāk aizturas. Ķīmiskā uzbrukumā nav neķerlauku

Saindētā gaisa mākoņa noturība apvidū svārstās no

3 5 min. līdz 6 stundām. Ar šķidrām noturīgām vielām

saindēts rajons var būt vairākas dienas, pat nedēļa?

bīstams.

III. Aizsardzība.

Aizsargāšanās līdzekļi pret ķīm. kaujas vielām.

Visus aizsargāšanās līdzekļus sadala divās grupās:

1) Savrupējās aizsargāšanās līdzekļi, pie kuriem pie-

der: gāzmaska, aizsargtērps (pretgāzu apģērbs) un pie

rokas esošie palīglīdzekli.
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2) Kopējās aizsardzības līdzekļi un ierīces telpu no-

drošināšanai pret saindētā gaisa mākoņa ieplūšanu un

gaisa atsvaigošanai pielāgotā telpā.

Savrupējie aizsargāšanās līdzekļi.

Gāzmaska.

Mūsu armijā lieto arsenālā pagatavoto tā saukto «A»

masku.

Gāzmaska sastāv no respiratora, sejsegas un somas

(paņem savu gāzmasku, lasi un salīdzini).

Gāzmaskas glabāšana.

1. Gāzmaska jāsargā no mitruma, pelējuma, uguns,

sala, pārmērīga siltuma, grauzējiem, taukiem, eļ-

ļas, benzīna un katra mechaniska bojājuma.
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2. Slapja gāzmas-

ka rūpīgi ap-

slaukama ar lu-

patu un izžā-

vējama paka-

rot, bet nekādā

ziņā pie krāsns

vai tieši saulē.

Sasalusi gāzt-
maska jāatkau-
sē tādā pašā

kārtā.

3. Respirators jā-

sargā no lielas

kratīšanās, bet

sevišķi no ie-

spiešanas, tāpat

no iespiešanas

jāsargā visas

metaldaļas. So-

mā drīkst nē-

sāt tikai tos

priekšmetus, kas

tajā paredzēti.

Krietns kareivis rū-

pīgi glabā un kopj

savu gāzmasku, apzL

nādamies, ka tā var

glābt viņa dzīvību*

Ķīmiskā kaujas vie-

las nav bīstamas, ja

gāzmaska kārtībā un

pareizi uzģērbta!
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1. Respirators. Respiratora skārda kārbā ie-

vietota aktivā ogle un putekļu filtrs. Aktivā ogle uz-

sūc gāzveidīgās kaujas vielas, filtrs aiztur dūmus un

putekļveidīgas vielas. Kārbas apakšējā daļā ievietots

ieelpošanas vārstonis, kas laiž gaisu cauri tikai pie ie-

elpošanas, bet pie izelpošanas noslēdzas. Respiratora

augšējā daļa ar kakliņu un rievaino šļūteni savienojas

av sejsegu.

2. Sejsega. Sejsega aizsargā seju, elpošanas un

redzes orgānus. Sejsega pagatavota no gumijotas drē-

bes un tajā ierīkotas acenes. Ārpusē pie virsējās metal-

daļas caurules pievienota rievainā šļūtene, bet iekšpusē

pretsvīšanas caurule. Pretsvīšanas caurule novada ie-

plūdušo gaisu uz acenēm, caur ko mazina svīšanu. Ār-

pusē, metaldaļas apakšējā daļā, ierīkots izelpošanas vār-

stonis. Sejsegas ārējās malas iekšpuse apšūta ar mīkstu

ādu, lai sejsega labāk piekļautos sejai. Pieres, deniņu,

pakauša un kakla lentas piestiprina sejsegu sejai, kā

arī notur respiratoru. Lentu garumu regulē ar saīsi-

nātāju palīdzību. Kakla lentas cilpu pie uzģērbšanas

aizkabina sejsegas labā pusē aiz kāša. Pie ieelpošanas

gaiss no ārienes caur ieelpošanas vārstoni nokļūst res-

piratorā, še tiek attīrīts no kaitīgo vielu piemaisījumiem

un pa rievaino šļūteni novests pretsvīšanas caurulēs, no

kurienes, apskalojot acenes, nokļūst elpošanas orgānos.

Pie izelpošanas gaiss caur izelpošanas vārstoni tiek iz-

vadīts ārā.

3. Soma. Soma pagatavota no brezenta un noder

sejsegas un respiratora glabāšanai un nēsāšanai. Somā

divi nodalijumi — labā nodalijumā glabājas respirators,

kreisā sejsega. Starpsiena nesniedzas līdz apakšai, kas

atvieglo gaisa ieplūšanu respiratorā. Tādam pašam no-

lūkam noder arī atspere, kas tur respiratoru 2 cm pa-

cilus. Soma noslēdzas ar vāku. Somas nēsāšanai pie-

stiprināta nesamā lenta ar saīsinātāju garuma regulē-
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šanai. Somas labā pusē atrodas austiņa, ar kuras pa-

līdzību somu pacel uz augšu un piepogā pie nesamās

lentas pogas. Ķermenim somu piestiprina ar ļeku, bet

vecā parauga somām ar saiti.

Somas kreisā pusē piestiprināta atzīmju grāmatiņa,
kurā atzīmē laiku, cik ilgi respirators ir bijis darbā.

Somā vēl atrodas kārbiņa ar pretsvīšanas smēres tūbiņu

siikla tīrīšanai un slaukāmā drāna.

Gāzmaskas sejsegas ir četros lielumos. Pie izdošanas

gāzmaska jāpielāgo katrai sejai tā, lai gaiss neietu ga-

rām sejsegai.

Dažādi pulveri un smēres — arī pieder pie savrupē-

jiem aizsargāšanās līdzekļiem. Tie tiek izdoti karavī-

riem un ir jāpielieto, apsmērējot vai apkaisot saindēto

vietu. Pretlīdzeklis jāpielieto nekavējoties, jo vēlāk tas

var arī nelīdzēt.

Gāzmaskas pārbaudīšana.
Somas pārbaudīšana: —

vai audumānav caurumu, ie-

plīsumu, atirumu un vai nesamā lenta, austiņas, pogas,

cilpas, saīsinātājs un atspere labi piestiprināti un nav

bojāti ?

Respiratora un rievainās šļū-

tenes pārbaudīšana: — vai uz

respiratora nav saskatama rū-

sa, iespiedumi, caurumi un

mīkstas vietas; vai respiratora

saturs pie kratīšanas negrab?
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Izelpošanas vārstoņa un sejsegas pārbaudīšana. Ap-

skatīt: — vai nav plīsumu un caurdūrumu, kas viegli

atrodami, izstiepjot vārstoņa gumiju; vai vārstonī nav

netīrumu un smilšu, vai tas labi pievienots metaldaļai

un vai vārstoņa aizsargs nav vaļīgs; vai sejsegā nav

plīsumu, atirumu, citu kādu bojājumu audeklā vai metal-

daļās; vai acenes nav ieplīsušas un vai tās labi iestip-

rinātas; vai pretsvīšanas caurules un visas sejsegas len-

tas labi piestiprinātas un derīgas lietošanai, vai šuves

un vīles nav atirušas un izolācijas lenta nav atgājusi

vaļā; vai rievainā šļūtene vesela un labi piestiprināta

abos galos.

Gāzmaskas blīvuma pārbaude.

Katram kareivim jāprot pārbaudīt sava gāzmaska,

jo iet ar bojātu gāzmasku kaujā ir vieglprātība, kas

var maksāt dzīvību.

Ja gāzmaska nav kārtībā — nekavējoties ziņo savam

grupas komandierim!
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Gāzmaskas nēsāšana un uzģērbšana

Pamatstāja.

Pamatstājā gāzmaska

nēsājama kreisajos sānos ar

somas vāka malu pie ķermeņa

un nesamo lentu pāri labajam

plecam. Gāzmaska uzkarama

plecā tikai tad, kad pārējais

apbruņojums un kaujtērps jau

uzģērbts.

Sagaidot ķīmisko uzbrukumu,

gāzmaska jāņem «sagatavoša-

nās stāvokli» uz paša ierosmi

vai pēc komandas «sagatavo-

ties gāzēm!» sekojošā kārtībā:

— ielikt šauteni starp ceļiem,

ja ceļos vai guļus stāvoklī, tad

nolikt to zemē; — ar labo roku

pieturot nesamo lentu, izvilkt

caur to kreiso roku un nostādīt

somu ķermeņa priekšā; — sa-

tvert ar labo roku somas au-
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stiņu, ar kreiso nesamo lentu

virs pogas, vilkt to uz leju, ar

labo roku paceļot somu uz

augšu un sapogāt; — aizbāzt

nesamās lentas vaļējo galu aiz

somas; — piekabināt ļeku pie

vidusjostas; ja soma vecā tipa,

tad apņemt ķermeņa saiti ap-

kārt mugurai, izvērt cauri so-

mas kreisās puses cilpai un

rūpīgi to piesiet.

Gāzmaska no sagatavošanās

stāvokļa jāņem «kaujas stā-

voklī» (jāuzģērbj) uz paša ie-

rosmi, signāla vai pēc koman-

das «gāzes!» sekojoši:

— aiztaisīt muti un aizturēt

elpu;

— novietot šauteni starp ce-

ļiem; ja ceļos vai guļus stā-

voklī, tad nolikt to zemē;

— ar kreiso roku attaisīt so-

mas vāku, ar labo noņemt

bruņu cepuri un uzkārt uz

kreisās rokas (ceļos vai gu-

ļus stāvoklī — nolikt zemē);

— ar labo roku satvert sejse-

gas metaldaļu;
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— izņemt sejsegu no somas,

pacelt to sejas augstumā;

— ar kreiso un tūliņ pēc tam

ar labo roku satvert ādas

paplāksni;

— pacelt zodu uz augšu un ie-

likt to pēc iespējas dziļi sej-

segā, uzvilkt ādas paplāksni

virs galvas, līdz tā stingri

piegūlusi;

— aizkabināt kakla lentu aiz

kāša.

— aptaustīt ar rokām sejsegas

malas, lai pārliecinātos, vai

tās labi pieguļ sejai;

— aptaustīt vai sejsegas lentas

nav vaļīgas un sagriezušās;

— ar labo roku aizspiest rie-

vaino šļūteni tā, lai nejautu

ieplūst ārējam gaisam;

— pūst stipri sejsegā, izelpot

pilnīgi gaisu no plaušām

(gāzmaskas izpūšana);

— atbrīvot labo roku no rievai-

nās šļūtenes un sākt elpot;
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— uzlikt bruņu cepuri un sa-

ņemt šauteni rokā.

Piezīme.

Ja bruņu cepure ar vecā parauga

pagarināmu siksnu, kura nav aizpo-

gājama, tad jāievēro sekojošais:

— «sagatavošanās stāvokli» pēc somas

piekabināšanas pie vidusjostas pa-

garināt bruņu cepures zoda saiti;

— gāzmasku ņemot «kaujas stāvokli»

bruņu cepuri nenoņemt, bet aiz-

grūst aiz pakauša;

— pēc sejsegas uzlikšanas uzlikt bru-

ņu cepuri un saīsināt zoda saiti.

Ķīmiskās kaujas vielas esamību var noteikt sekojoši:

— nenoņemot gāzmasku, raudzīties vai nav saskatāmi

gāzu mākoņi, vai arī indīgās vielas rasas veidā (redzes

pārbaude); — noliecoties pie zemes (nenometoties uz

ceļiem, ja ir stāvējis kājās), pabāzt labās vai kreisās

rokas rādītāja un vidējo pirkstu zem labās vai kreisās

sejsegas malas starp pakauša saiti un kāsi. Pacelt maz-

liet sejsegas malu un nedaudz ieelpot (ožas pārbaude).

Ja gāzes smaka saožama, izņemt pirkstus un dot sej-

segai iepriekšējo stāvokli, bet ar labo (kreiso) roku aiz-

spiest rievaino šļūteni un stipri izelpot, lai iztīrītu plau-

šas un sejsegu no gāzēm.

Tikai pareizi uzģērbta gāzmaska var pasargāt Tevi

no saindēšanās!

Tamdēļ, pirmā vietā — pareiza gāzmaskas uzģērb-

šana, bet tikai otrā
— uzģērbšanas ātrums.
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Aceņu svīšanas novēršana.

Pretsvīšanas smēri lietojot, vispirms notīrīt acenes

ar klātpielikto lupatiņu. Uzsmērēt drusku smēres

aceņu iekšpusē, ļaut dažas sekundes stāvēt un pēc tam

ierīvēt ar drēbi, kamēr smēre ir vienlīdzīgi izplatīta. Ja

smēre ir par daudz sacietējusi un pēc uzsmērēšanas

viegli neizplatās, tad padarīt to mīkstāku, uzpūšot elpu.

Lietot tik daudz smēres, lai nepadarītu acenes miglainas.

Pretsvīšanas smēre jāsmērē pirms maskas lietošanas.

lespējamā vārstoņa aizsargāšana no aizsalšanas.

Lai izelpojamo vārstoni aizsargātu no aizsalšanas,

starp vārstoņa augšējām šķirbām ieliek ar sērkociņa

palīdzību 2—3 pilienus glicerina. leelpojamais vārsto-

nis ar glicerīnu nav smērējams. Glicerīns jāizsmērē tā,

lai izelpojamā vārstoņa maliņu sakļaušanās pie ieelpo-

šanas netiktu traucēta.

Kā izmantot gāzmasku aizsardzībai, ja atsevišķas daļas

bojātas.

Ja respiralors cauršauts, tad caurumu aizsmērēt ar maizi, māliem

ii. t. t. un turpināt elpot. Ja respirators Ir pilnīgi bojāts, tad to

atvieto ar melnzemi, mitru drēbi v. t. t. un elpo caur tiem, ņemot

tikai tik biezu zemes vai drēbes kārtu, lai neapgrūtinātu elpošanu.

Ja sejsega ir bojāta: 1) piespiest bojāto vietu pie sejas un turpināt

elpot; 2) ja sejsega vai rievainā šļūtene stipri bojāta, izoemt res-

piratoru no somas, atvienot to no rievainās šļūtenes, Izņemt ieelpo-

šanas vārstoni un ieņemt respiratoru mutē (lūpām blīvi jāpiekļaujas

kakliņam!) un elpot caur respiratoru, aizspiežot pie ieelpošanas

degunu.

Ja bojāts izelpošanas vārstonis: l) ieelpojot vārstoni aizspiest ar

roku, 2) ja vārstoni nevar aizspiest, tad noņemt un izelpošanas ka-

nāli aizspiest ar pirkstu vai citādi noblīvēt un ļaut gaisam pie izel-

pošanas plūst gar sejsegas malām.

Šādi aizsargāšanās paņēmieni pilnīgi nenodrošina aizsardzību un tie

jāuzskata tikai kā palīglīdzekli līdz derīgas gāzmaskas saņemšanai.
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Aizsargtērps. (Pretgāzu uzvalks.)

Darbojoties saindētā apvidū, jāaizsargā ari viss ķermenis no ko-

dīgo vielu iedarbības, jo kodīgās vielas sūcas cauri parastam apģēr-

bam un apaviem.

Ķermeņa aizsardzībai pielieto īpašu aizsargtērpu, kas sastāv no

aizsarguzvalka, zābakiem (zeķēm) un cimdiem. Uzvalku izgatavo

vai nu viengabala, bikses un svārkus kopā, vai divdaļīgu — bikses un

svārkus atsevišķi. Galvas aizsardzībai noder kapuce, kas piešūta pie

svārkiem.

Aizsargtērps pilnīgi noslēdz ķermeni, izņemot seju, no ārējā gaisa,

kādēļ šāda uzvalka lietošana stipri nogurdina.

Kā aizsargāties no ķīm. kaujas vielu iedarbības, ja

aizsardzības līdzekļu nav.

Šādos gadijumos ir jāizlieto pie rokas esošie līdzekli, kas ma-

zina kaujas vielu iedarbību.

Elpošanas un redzes orgānu aizsardzība: 1) Pārklāt elpošanas

orgānus ar vairākkārt saliktu mitru drēbi; ja ir pie rokas marli. Drē-

bes kārtu neņemt par biezu, lai neapgrūtinātu elpošanu. Drēbi ne-

drīkst arī par daudz saslapināt, bet padarīt tikai miklu. Jāraugās, lai

drēbe labi pieklautos sejai, citādi saindētais gaiss plūdis gar malām.
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2) Drēbi var atvietot ar melnzemes kārtu, ievietojot ausu zemi

kabatas lakatiņā vai citā drēbē. Neņemt par daudz biezu kārtu, lai

neapgrūtinātu elpoSanu.

3) Acis pārklāt ar mitru drēbi. Acu aizsardzībai labi var izmantot

ari putekļu brilles, ja tādas ir pie rokas.

Kermepa aizsardzībai pret kodīgām kaujas vielām:

1) Pret indigo vielu «lietus» (ja vielas tiek izsmidzinātas no lidma-

šīnas) var aizsargāties izmantojot tuvumā esošās ēkas vai arī izvei-

dojot pārsegu no teltenes, saellota linu auduma, loti labi aizsarga

jumta pape. Ari mēteli var izmantot kā pārsegu, kas aizsargās daudz

labāk nekā ja nebūs uzģērbts.

2) Pārejot saindētu apvidu, kājas var aizsargāt, aptinot tās ar

salmu vai sienu grīstēm (tikai jāraugās, lai salmi un siens nav sain-

dēti!), noder ari ellota drēbe.

Izmantojot palīglīdzekļus un apvidus apstākļus, jārīkojas tā, lai

kaujas vielas mazāk iekļūtu organismā vai nāktu ar to saskāros.

Aizsardzībai jārīkojas sekojoši: 1) izvairīties no vietām, kur saindēta

gaisa mākonis ilgāk varētu aizturēties; 2) pēc iespējas lerobežot

kustības un katru darbību; 3) neiet pa saindētu apvidu un nepieskār-

ties saindētiem priekšmetiem.

Savrupējās aizsardzības pamati.

Savrupējā aizsardzībā katram karavīram pienākas: 1) biežāk

vingrināties aizsardzības līdzekļu (gāzmaskas) pielietošanā; 2) rau-

dzīties, lai aizsardzības līdzekli būtu vienmēr pilnīgā lietošanas kār-

tībā; 3) neatrunājoties pildīt visas priekšnieka pavēles; 4) pi&

traukšņa signāla, komandas vai, ja pats sajūt kaujas vielu klātbūtni,

nekavējoties pielietot aizsardzības līdzekļus (gāzmasku), bet noņemt

tos tikai pēc priekšnieka pavēles; 5) aizsardzībai pielietot visus pie

rokas esošus līdzekļus un izmantot visus apstākļus.

Kas jādara saindēšanās gadijumā.

Katram kareivim, kas jūt, ka viņš saindējies, pienākas: 1) Ja

apkārtnē vēl manāmas gāzes, tad gāzmasku nedrīkst noņemt, bet ja tā

bojāta, tad jāapmaina vai jāsaved kārtībā un jāizpalidzas ar papildus

līdzekļiem; 2) mierīgi nogulties uz muguras, noņemt kauj tērpu,

paliekot to zem galvas; 3) atpogāt apkakli vai arī visu apģērbu un

mierīgi lēnām elpot: 1) ja ir klāt ūdens pudelē tēja vai kafija, tad to

var dzert nelieliem malkiem; loti labs ir piens; 5) šķidra iprita piles

no miesas jānoņem ar drēbi vai vati un pēc tam sazāļotās vietas ap-
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smērējamas ar šim nolūkam izdotu smēri vai apkaisāmas ar attiecīgu

pulveri. Sazāļotās vietās (ari acis) ipritu nedrīkst izsmērēt uz miesas,

jo tad brūce palielināsies; 6) staigāšana atļauta tikai viegli sazāļo-

tiem, un tad ari tikai loti lēnām. Pārējiem jāguļ mierīgi līdz sanitāru

pienākšanai, kas tos aiznesis.

Zirga gāzmaska.

Zirga gāzmaska veidota uz tā saucamo miklo gāzmasku principa,

piesātinot to ar neitralizējošām vielām, kas pie elpošanas neitralizē

saindētam gaisam piejauktās kaujas vielas. Gāzmaska sastāv no;

purnsegas un purnsega alzsargvāka.



XI.

Apvidus sagatavošana.

Vispārīgie aizrādījumi.

Sevišķi svarīga nozīme ir apvidus reljefam (kalni, le-

jas v. t. t.), sedz c i (augi un celtnes) un dabiskiem

šķēršļiem (upes, ezeri, purvi, kalni, meži v. t. t.).

Pēc reljefa izšķir:

1. Līdzenu apvidu.

2. Nelīdzenu apvidu.

Pēc sedzes izšķir:

1. Segtu apvidu — kas segts mežiem, krūmiem, ēkām v. t. t.

un sargā no ienaidnieka novērošanas un uguns. Šo visu sauc

par apvidus sedzi.

2. Atklātu apvidu — kam nav apvidus sedzes.

Pēc pārejamības iespējām izšķir:

1. Šķēršļotu apvidu, t. i. grūti pārejamu.

2. Nešķēršlotu, t. i. viegli pārejamu.

Apvidus sagatavošana ir apvidus pielāgo-

šana kaujai, lai caur to pavairotu mūsu kaujas spējas un sa-

mazinātu zaudējumus.

Apvidus sagatavošana ietver:

— apvidus nocietināšanu,

— nometpu būves,

— ceļu un pāreju uzturēšanu un ierīkošanu,

— sprostošanu un

— maskēšanu.

Apvidus nocietināšana, savienata ar maskē-

šanos, dod iespēju sekmīgāk izmantot savus

uguns ieročus un samazina zaudējumus kā uz-

brukumā, tā aizstāvēšanā.
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MaskēSanai vislielākā nozīme lauka nocietinājumos. Maskēša-

nās ir pilnīga, ja lidotāji un zemes novērotāji nevar būves atšķirt

no pārējās apkārtnes. Jāmaskējas jau pirms nocietināšanās darbu

vai citu darbu iesākšanas.

Kaut ari vāja, bet labi maskēta uguns pozī-

cija ir tomēr labāka par visstiprāko būvi, kura

nav maskēta un kuru ienaidnieks var saskatīt

un tādēļ ari sašaut.

Ar maskēšanu vien ienaidnieka uzmanību nevar novērst, jo

pilnīgs tukšums var radīt aizdomas. Kaut ari viss būs labi mas-

kēts, ienaidnieks tomēr sāks meklēt un beidzot atradīs. Tamdēļ

nevar ierobežoties tikai ar maskēšanu (slēpšanu), bet ienaid-

nieks ir ari jāmaldina.

Maldināšana aptver visus līdzekļus, ar kuru palīdzību var iz-

saukt pretiniekā nepareizu jēdzienu un novērtējumu par mūsu pozī-

ciju un nodomiem.

Kā izdarāma atsevišķu karavīru maskēšanās no zemes

un gaisa novērošanas, atrodoties uz vietas.

Atklātā apvidū kareivim jāpieņem stāvoklis, kas ne-

ļauj pazīt cilvēka figūru: apsēsties, pietupties, ievilkt

galvu plecos, uzmest sev virsū mēteli, telteni, speciāli

pagatavotus audumus, nosmērēt ar zemi seju, rokas un

spīdošās tērpa daļas; stāvokļa mainīšanu izdarīt lēni.

Pielietojami arī zari, siena un salmu kušķi, maskēšanās

tepiķi (skat. 1. līdz 3. zīm.).

1. zīm.

Maskēšanās tepiķis, zem kura paslēpies kareivis.
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2.zīm.

Novērotājs, maskējies ar maskēšanās tepiķi.

3.zīm.

Strēlnieks zem maskēšanās tepiķa.
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Maskēšanās tepiķa pagatavošana.

Maskēšanās tepiķi pagatavo, iepinot tīklos apm. 30 cm

garas lupatu, lūku vai rafijas nokrāsotas strēmeles.

Var iepīt arī zāli un zarus (sk. 4. zīm.).

4. zīm.

Maskēšanās tīkla aizpīšana.

Kaujā strēlniekam savas bedres pārklāšanai parasti

l)ūs pie rokas tikai teltene. To var viegli pielāgot ap-

kārtējam apvidum, apliekot ar zāli, rugājiem, lapām, kā

arī apkaisot ar smiltīm; ziemā ar sniegu.

Teltenes pareizo formu var pārveidot, uzklājot to

vaļīgi, kā arī vietām ieliecot vai ar zemi apberot malas.

Pārklājot strēlnieku bedri ar telteni, jāraugās, lai

nerastos ēnas, jo tās viegli uztver novērotāji no

lidmašīnām.

Maskēšanās tīkli.

Katram kareivim vēlams pagatavot un lietot:

1. Galvas maskēšanas tīklu, kuru pār-

klāj pār bruņu cepuri, lai maskētu un aizsegtu seju,

kuras baltā krāsa tālu redzama (labs mērķējamais

punkts).
Galvas maskēšanas tīkls ir noteiktas formas. To pār-

klāj pār bruņu cepuri un piestiprina nosienot. Tīklā,

ja vajadzīgs, iepin lupatas, zāli vai zarus (skat. 5. zīm.).
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2. Ja kareivim nav teltenes, tad var izgatavot un

pielietot auguma maskēšanas tīklu, kurā

tāpat var iepīt dažādus priekšmetus. Tīkla lielums ap-

mēram IX2 m ar cilpām viņa piestiprināšanai (skat.
6. zīm.).

5.zīm.

Kareivis ar galvas maskēšanas tīklu.

6.zīm.

Auguma maskēšanas tīkls

Kā atsevišķiem karavīriem jāmaskējas no zemes un

gaisa novērošanas, atrodoties kustībā:

Te galvenā kārtā jāizmanto apvidus un

ēnas.
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Parādoties ienaidnieka lidmašīnai, ja nav kaujas uz-

devuma, kas prasa steigšanos, jānogulstas ēnainās vie-

tās, piemēram, grāvjos, pie kokiem, sētām un tml., bet

ja ēnainu vietu nav — nogulties un nekustēties. Ziemā

no ceļa nav jānoiet.

lenaidnieka zemes novērotājs labi uztver kustības

gar fronti, bet grūtāk — kustības virzienā tieši uz

novērotāju vai no tā. Atsevišķam strēlniekam, izdarot

kustības atklātā apvidū dienas laikā, jāmaskējas ar

tiem līdzekļiem, kādi atrodas pie rokas un kas saskan ar

darbības iecirkņa krāsu, piem.: virzoties pa pļavu,

strēlniekam pie savas cepures un mantu somas, un pie

savām krūtīm jāpiestiprina zāles kušķi; virzoties pa

nopļautu labības lauku, jāmaskējas tādā pašā kārtā ar

attiecīgas labības rugājiem. Ir vēl daudz citu maskēša-

nās līdzekļu un paņēmienu.

Apšaudes sagatavošana.

lerīkojot aizstāvēšanās pozicijas, jāievēro pamatno-

teikums: «vispirms gādāt par sekmīgu

ieroču izmantošanu un pēc tam tikai

par segšano s». Tādēļ arī no paša sākuma jādomā

par labas uguns pozicijas izvēli un atbalsta ierīkošanu

savam ierocim (karabīns, šautene, patšautene vai lož-

metējs), kā arī par apšaudes sagatavošanu uguns sek-

mīgai palielināšanai.

Apšaudes sagatavošanā ietilpst:

1. Attāluma izmērīšana un atzīmēšana līdz redzamā-

kiem vietējiem priekšmetiem. Ja tādu priekšmetu

apvidū nav, tad tos var radīt sakraujot kokus, siena

vai žagaru čupas, novietojot laukā it kā aizmirstus

arklus, ecēšas, ratus v. t. t.

2. Pārskata kārtiņas pagatavošana, kurā jāatzīmē iz-

mērītie attālumi.
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3. Apšaudes notīrīšana no apvidus sedzes (labība,

krūmi, koki, ēkas v. t. t.), kas varētu traucēt uguni.
Parasti krūmus un kokus tikai izretina, jo pilnīga
izciršana prasa daudz darba un bieži atklāj mūsu

poziciju.

Svarīgāko aizsegu biezums pret uguni.

Zīmējumā parādīti aizsega biezumi, kas sargā no

šauteņu uguns uz apmēram 400 m. Uz mazākiem at-

tālumiem aizsegas vajag stiprākas, uz lielākiem — tās

var būt vājākas (sk. 7. zīm.).
Pret ložmetēja uguni vajadzīgas drusku biezākas aiz-

segas, kā parādīts zīmējumā (apmēram par %).

7.zīm.

Strēlnieku bedre šaušanai guļus.

Strēlnieku bedri šaušanai guļus (sk. 8. zīm.) rok kaujā

pie apstāšanās uz īsu brīdi, šādu bedri rok

parasti tikai tad, kad ienaidnieks ar
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savu uguni traucē rakt citāda veida

ierakumu (piem., str. bedres šaušanai ceļos vai

stāvus).
Darba laiks šādas bedres izrakšanai Vz—% stundas;

maskēšanai bedre jāpārklāj ar telteni vai tīklu. Berma

noder roku un municijas uzlikšanai, kā ar! uzbēruma

aizsargāšanai no nogruvumiem; padziļinājums aizsargā

ķermeni no trāpijumiem.

Rakšanu izdara guļus; racējs vispirms izveido, sarau-

šot zemi ar lāpstu, kapli, katliņu vai rokām, atbalstu

šautenei un aizsegu pret novērošanu. Aizsegas aizsar-

dzībā viņš izrok sev blakus, sākot no priekšas, 40—50

cm platu iedobumu, kuru pagarina rāpdamies atpakaļ.

8.zīm.

Strēlnieku bedre šaušanai guļus.

Strēlnieku bedre šaušanai ceļos (sēdus, tupus).

Darba laiks šādas bedres izrakšanai 34—1 stundai;

maskēšanos izdara ar telteni vai tīklu, vai arī citu

materiālu. Trūkums tas, ka ierakums dod patvērumu

tikai tad, kad sasniegts Yz m dziļuma (skat. 9. zīm.).
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Strēlnieku bedre šaušanai ceļos

Strēlnieku bedre šaušanai stāvus.

Atrodoties ilgāk uz vietas, strēlnieku bedres šaušanai

guļus vai ceļos ir jāpadziļina. Tā iegūst bedri šaušanai

stāvus. Darba laiks — IV2—2 stundas. Bedre maskē-

jama ar telteni, tīklu vai citiem materiāliem (sk. 10.

zīm.).

10.zīm.

Strēlnieku bedre šaušanai stāvus.

Pilna profila strēlnieku bedre.

Strēlnieku bedri var padziļināt un ierīkot šaušanai

stāvus no pakāpes (sk. 11. zīm.). Darba laiks apm.

3—4 stundas. Šāda bedre, padziļināta līdz 1,8—2 m,

vidējā un cietā gruntī dod labu aizsegu pret ienaidnieka

kaujas ratiem.
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11. zīm.

Pilna profila strēlnieku bedre.

Kādēļ vajadzīga mugursega.

Mugursega (pakaļējais uzbērums) aizsargā strēlnieku

no mūsu dziļuma poziciju ložu tuvlidojumiem un at-

vieglo šaušanu pāri galvām un caur atstarpēm, kas

nākotnes kaujā būs parasta lieta. Bez tam mugursega

apgrūtina ienaidniekam novērošanu, kādēļ tā vienmēr

jāuzber (sk. piemēru 12. zīm).

12.zīm.

Mugursegas izbūve.

Strēlnieku grupas ierakums.

Strēlnieku grupas ierakums var sastāvēt no atseviš-

ķām strēlnieku bedrēm. Savienojot šīs bedres savā

starpā ar līdgrāvjiem vai satiksmes ejām, mēs dabū-

jam nepārtrauktu str. grupas ierakumu. Lai bedres

javienotu, katram kareivim jārokas virzienā uz savu
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kaimiņu pa labi. Tomēr, ja kaujas apstākļi to atļauj,

var jau no paša sākuma sākt būvēt nepārtrauktu gru-

pas ierakumu. Vispārīgi str. grupas ierakuma veids

atkarājas no apvidus un taktiskā stāvokļa, kādēļ tie

var būt ļoti dažādi (skat. 13. un 14. zīm.).

13. zīm.

Grupas ierakums no atsevišķām strēlnieku bedrēm.

14.zīm.

Strēlnieku bedres, savienotas ar līdgrāvi nepārtrauktā grupas

ierakumā.
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Patšautenes ierakumi.

Patšautenes ierakumi, atkarībā no rīcībā esošā laika

un taktiskā stāvokļa, var būt dažādi (skat. 15. un 16.

zīm.).

Patšautenes grupas ierakums var sastāvēt no patšau-

tenes ligzdas un atsevišķām strēlnieku bedrēm. Ja

mēs šīs bedres savienojam ar līdgrāvjiem vai satiksmes

ejām, tad dabūjam nepārtrauktu patšautenes grupu

ierakumu, kas pēc veida līdzīgs strēlnieku grupas iera-

kumam. Ja apstākļi atļauj, tad jau no paša sākuma

var sākt būvēt nepārtrauktu ierakumu.

Darba laiks pilna profila ligzdas pagatavošanai —

9 stundas, maskēšanai apm. — 3 stundas — kopā —

12 st.

15.zīm.

Patšautenes ligzda šaušanai guļus
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16. zīm.

Pilna profila patšautenes ligzda.

Ložmetēja ierakumi

Ložmetēja ierakumi, atkarībā no taktiskā stāvokļa

un rīcībā esošā laika, var būt ļoti dažādi (skat. 17., 18.

un 19. zīm.). Sevišķa vērība jāpiegriež ložmetēja

maskēšanai.

Ložmetēju grupas ierakums var sastāvēt no 2 ložme-

tēju ligzdām un 10 atsevišķām strēlnieku bedrēm, kura

tālākā izveidošana ir līdzīga strēlnieku grupas iera-

kuma izveidošanai.

Darba laiks pilna profila ligzdas pagatavošanai —

10 stundas, maskēšanai apm. — 4 stundas, kopā — 14

stundas.



17.zīm.

Ložmetēja ligzda šaušanai guļus.

18.zīm.

Pilna profila ložmetēja ligzda.
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Darba laiks zenīta ložmetēja ligzdas pagatavošana*

— 15 stundas, maskēšanai apm. — 5 stundas, kopā —

20 stundas.

19.zīm.

Zenīta ložmetēja ligzda.

Flankējošo ložmetēju ligzdas jācenšas šķēpeldrošl

pārsegt. Segšanas pakāpenību skat. 20., 21. un 22.

zīmējumā. Darba laiks segtas ligzdas pagatavošanai

— 13 stundas, materiālu sagatavošanai apm. — 13

stundas un maskēšanai apm. — 4 stundas, kopā — 30

stundas. Koka materiāli nepieciešami 2 divjūga trans-

porta ratu kravas.



20. zīm. 21. zīm.

22.zīm.

Šķēpeļdroši segta ložmetēja ligzda
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Prettanku lielgabala pozicija.

Prettanku lielgabala pozicijā sastāv no patvertnes un

ieroča ligzdas (skat. 23. zīm.). Vispirms jāierīko šķē-

peļdroša patvertne lielgabalam un apkalpei (skat. 24.

zīm.) un pēc tam ieroča ligzda (skat. 25. zīm.).

23. zīm.

Prettanku lielgabala pozīcija

24.zīm.

Prettanku lielgabala patvertne.

Darba laiks patvertnes pagatavošanai — 33 stundas,

materiālusagatavošanai apm. — 13 stundas un maskē-

šanai apm. — 10 stundas, kopā — 56 stundas.
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Koka materiāli nepieciešami 2 divjūga transporta

ratu kravas.

Darba laiks prettanku lielgabala ligzdas pagatavo-

šanai — 3 stundas, maskēšanai apm. — 1 stunda, kopā
— 4 stundas.

25.zīm.

Prettanku lielgabala ligzda.

Līdgrāvji un satiksmes ejas.

Par līdgrāvi (26. zīm.) sauc lēzenu grāvi apm. pus

metra dziļumā, kas izrakts satiksmei no vienas strēl-

nieku bedres uz otru, kā arī satiksmei ar aizmuguri.

26. zīm.

Līdgrāvis.



502

Par satiksmes eju (27. zīm.) sauc apm. 2 metri dziļu

izraktu grāvi satiksmei pa fronti un uz aizmuguri. Iz-

rakto zemi var sviest uz ienaidnieka vai arī ierakuma

abām pusēm. Tā labi jāmaskē krāsas un formas ziņā.

Uzbērumi nedrīkst radīt ēnas, kuras no gaisa ļoti labi

saskatāmas un atklāj ierakumu.

27. zīm.

Satiksmes eja.

Lai pozicijā iebrukušais ienaidnieks nevarētu virzīties

tālāk, satiksmes ejas atsevišķās vietās jāpielāgo kā

ārējai, tā iekšējai aizstāvēšanai (skat. no 28.—31. zīm.).

28.zīm.

Satiksmes eja, pielāgota ārējai aizstāvēšanai, ierīkojot strēlniekiem

pakāpi šaušanai.



29.zīm.

Satiksmes eja, pielāgota ārējai aizstāvēšanai, iebūvējot dēli kā

pakāpi strēlniekiem.

30. zīm.

Satiksmes eja, pielāgota iekšējai aizstāvēšanai.

31. zīm.

Satiksmes eja, pielāgota iekšējai aizstāvēšanai.

Aizsarggrāvji.

lerakumu tuvākā aizmugurē, satiksmes ejās, no-

metnēs, rezervē, komandpunktu un transporta novieto-

jumā vidējā un cietā gruntī jāizrok aizsarggrāvji ka-

503
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ravīru paslēpšanai no ienaidnieka aerobumbām, artilē-

rijas apšaudīšanas un kaujas ratu uzbrukumiem (skat*

32. zīm.).

32.zīm.

Aizsarggrāvji.

lerakumu papildināšana.

Poziciju nekad nevar uzskatīt par galīgi izbūvētu un pabeigtu.

Nocietināšanās un maskēšanās darbi nepārtraukti jāturpina, lai po-

ziciju izveidotu un papildinātu.

Galvenie ierakumu papildināšanas darbi ir sekojošie:

1. leroču papildu poziciju ierīkošana ne tuvāk par 40 m no pamata

pozīcijām, kuras ieņemamas, kad ienaidnieks sāk pamata pozīcijas

stipri apšaudīt ar artilēriju.

2. Plecsegu (traversu) ierīkošana, lai aizsargātos no ga-

reniskās uguns.
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3. Saujlodziuu ierīkošana strēlnieku galvu un plecu

aizsargāšanai no lenaidnieka skatiem un uguns. Saujlodzlni ir

atklāti un segti. To pagatavošanai var lietot dažādus materiālus:

dēļus, žagarus, smilšu maisus, velēnas.

4 Izeju un pāreju ierīkošana. Izejām no ierakumiem ierīkojamas

pakāpes vai trepītes priekšējās vai pakaļējās nogāzēs; izejām uz

aizmuguri var ierīkot ari apareles. Satiksmes ērtības labā pār

lerakumiem un satiksmes ejām pārliekamas laipas no dēliem vai

kārtīm.

5 Nišu ierīkošana munīcijas, dažādu rīku un pārtikas glabāšanai.

Nišas parasti ierīko lerakuma priekšējā nogāzē.

6 lerakuma apģērbšana, lai tie nesabruktu, sevišķi ir-

denā grunti. Kā apģērbšanas materiālus var lietot: velēnas, dēlus,

žagarus, zemes maisus, dažādus pinumus v. t. I.

7. Ūdens novadīšana (atūdeņošana), lai ierakumos nesakrā-

tos Odens un tā neapgrūtinātu dzīvi tajos. Tāpat tas ir vaja-

dzīgs, lai ierakumi neizmirktu un nesagrūtu. Liekā ūdens nova-

dīšanai ierakuma dibenā un uz apvidus nogāzēm tiek ierīkotas

ūdens noteces un krātuves. Vajadzības gadijumā ūdens jāizpumpē"

vai jāizsmel no krātuvēm.

8. Ateju vietu un atkritumu bedru ierikošana, lai

ierakumos varētu ieturēt vajadzigo tirību un izsargāties no lipī-

gām slimībām. Atejas ierīkojamas pozicijas aizmugurē, aprē-

ķinot uz 30 cilvēkiem 1 m atejas bedres garumu.

Bez minētiem darbiem pie lerakumu papildināšanas var būt vēl

loti daudz citu darbu: dažādu patvertņu un speciālu būvju ierīko-

šana, maskēšana, maldu būves v. t. t.

Ar ierakuma sastāvdaļām lepazīties parauga ierakumos, kas iz-

būvēti pulkā.

Piezīme. Darba normas rakšanas darbos uzrādītas, strādājot

normālos apstākļos vidējā gruntī ar sapieru lāpstu. Strādājot

ar kājnieku lāpstiņu, darba laiks palielināsies apm. par
50°/o.

Kādēļ mūsu aizstāvēšanās pozicijas priekšā ir nepie-

ciešami šķēršļi.

Šķēršļi ir nepieciešami, lai apgrūtinātu ienaidniekam

piekļūšanu mūsu pozicijām un izsargātos no nejaušiem

uzbrukumiem, bet ienaidnieka uzbrukuma gadijumā to

ilgāk aizturētu zem mūsu sprostuguns un iznīcinātu.

Šķēršļi ir:

1. Dabiskie — upes, ezeri, purvi, lielie meži v. t. t.

2. Mākslīgie — drāšu žogi, cilpas, bedres, aizcir-

tumi v. t. t.
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šķēršļus gatavo pret ienaidnieka kājniekiem un kaujas
ratiem. Sevišķi pēdējiem jāpiegriež nopietna vērība.

Galvenie mākslīgie šķēršļi, kuri jābūvē pašiem kājnie-

kiem.

Galvenie mākslīgie šķēršļi, kas jābūvē pašiem kāj-

niekiem, ir sekojošie:

— Pret ienaidnieka kājniekiem:

1. Drāšu žogi (skat. 33. zīm.). Tos var būvēt arī

no dzeloņdrāts vien, kas vēl vairāk pastiprina šķēr-

šļa nozīmi.

33.zīm.

Drāšu žogs.

2. Klūpdrāts, t. i. 10—20 cm virs zemes uz mie-

tiem izstiepta drāts (skat. 34. zīm.).

Klūpdrāti var piestiprināt ar dzeloņdrāti, kuru gre-

dzenveidīgi piestiprina pie tiem pašiem mietiem

(skat. 35. zīm.). Klūpdrāti var būvēt arī no dze-

loņdrāts vien.

8. Drāšu cilpas, kuras noder citu šķēršļu pastipri-
nāšanai (skat. 36. zīm.).



34.zīm.

Klūpdrāts.

35. zīm.

Klūpdrāts pastiprināšana ar dzeloņdrāti.

4. Ragaiņi un eži, kurus lieto, ja nākas ierīkot

šķēršļus zem ienaidnieka uguns, izlabot sapostītus

drāšu žogus vai ātri aizsprostot kādu eju. Tos

pielieto arī tur, kur grunts īpašības nejauj būvēt

citus šķēršļus (purvā, akmeņainā vai sasalušā grun-

tī). Ragaiņus un ežus sauc par pārnesamiem

šķēršļiem (skat. 37. un 38. zīm.).

15. Aizcirtumi, kurus taisa no kokiem un zariem.

Jāraugās, lai apšaude un novērošana netiktu trau-

cēta. Zari (koki) jāliek ar tievgali uz ienaidnieka

pusi un jāpiestiprina pie zemes (kokus neatdala no

celma). Aizcirtumus pastiprina, iepinot drātis.

(Aizcirtumi parādīti 39. un 40. zīm.)
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36. zīm.

Drāšu cilpas.

37.zīm.

Ragainis.

38. zīm.

Ezis
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39.zīm.

Aizcirtumi no gulošiem zariem.

40.zīm.

Alzcirtums no kokiem.

— Pret ienaidnieka kaujas ratiem:

1. Paaugstinājumu, grāvju, ceļu un dzelzceļu uzbērumu,

upju krastu, gravu v. t. t. nogāžu slīpumu pastiprinā-

šanu caur eskarpēšanu. Nogāžu pastiprināšanu var

pielietot kā uz priekšējās, tā pakaļējās nogāzes

(skat. 41. zīm.). 1 tek. metra 20° līdz 25° slīpuma

pastiprināšana prasa apm. vienu stundu.

2. Grāvji, kurus var izrakt apvidū ar maziem pa-

augstinājumiem, vislabāk pakaļējās nogāzēs vai iele-

jās un uz ceļiem (skat. 42. un 43. zīm.).

8. Nogāžu barjeri, kurus var ierīkot cietā vai sasa-

lušā gruntī (skat. 44. un 46. zīm.). 100 tek. metru

nogāzes barjera ierīkošana no diviem baļķiem prasa

apm. 50 stundas, bet no viena baļķa — apm. 30

stundas, bez materiālu sagatavošanas un piegādes.



41. zīm.

Nogāzes slīpuma pastiprinājums.

42. zīm.

43. zīm.

Grāvji pret kaujas ratiem.

44. zīm. 45. zīm.

Nogāžu barjeri.
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Barjeri, kurus var ierīkot mežā, dārzā un gar ko-

kiem apstādītām ceļa malām (skat. 46. un 47. zīm.).

5—6 tek. metru barjera pagatavošana prasa apm.

divas stundas.

46. zīm.

47. zīm.

Barjerl.
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5. Barikādes, kuras var ierīkot dažādos šaurumos: uz

meža ceļiem, stigām, ielām v. t. t. (skat. 48. un 49.

zīm.).

Apdzīvotās vietās var ierīkot barikādes arī no ci-

tiem, 1,5 līdz 2 metri augstumā cieši sakrautiem un

sastiprinātiem priekšmetiem.

48.zīm.

49.zīm.

Barikādes.

Apūdeņošana ir viens no vislabākiem kaujas ratu

šķēršļiem, bet viņa izveidošana prasa ilgāku laiku. Vis-

ātrāk ierīkojams kaujas ratu šķērslis ir prettanku mīnu

lauks. Abus šos šķēršļus ierīko sapieri.
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Pie šķēršļu būves jāievēro sekojo-

šais:

1. Mākslīgiem un dabiskiem šķēršļiem ir tikai tad no-

zīme, ja tos uzrauga un tie atrodas zem mūsu sek-

mīgas, pēc iespējas, flankējošas uguns. Pretējā ga-

dijumā ienaidnieks tos var netraucēts iznīcināt vai

pārvarēt.

2. Mākslīgie šķēršļi nedrīkst aizsegt apšaudi, nedz arī

kalpot ienaidniekam par gatavām pozīcijām.

8. Visi mākslīgie šķēršļi rūpīgi jāslēpj (jāmaskē) no

ienaidnieka skata, lai tos priekšlaikus neatklātu un

neiznīcinātu. ledobumos un krūmos paslēpti un no

ienaidnieka neatklāti šķēršļi var to pārsteigt un

sagādāt tam lielas neveiksmes.

4. Pie šķēršļu ierīkošanas pirmā kārtā jāizmanto vie-

tējie priekšmeti, kā žogi, sētas, koki, krūmi, alejas,

ēkas, kurus pielāgojot un pastiprinot ar dzeloņ-

drātīm, var iegūt vērtīgus šķēršļus.

Patvertnes.

Patvertnes ledala:

!. Sķēpeļdrošās— ja tās aizsargā no šāviņu šķēpelēm.

2. Šāviodr o šā s — ja tās aizsargā no vairākiem trāpījumiem,

pat no 15 cm artilērijas.

3. Bumbdrošās — Ja tās aizsargā no 21 cm un pat smagākas

artilērijas trāpijumiem.

Būves sauc par trieciendrošām, ja tām apkārt šķēršļi

(dabīgi vai mākslīgi), kuri aizsargā no ienaidnieka kājniekiem

un kaujas ratiem.

Parastās patvertnes, kuras patstāvīgi būvē paši kājnieki, aizsar-

dzībai pret negaisu un šāviņu šķēpelēm, ir sekojošās:

1. lerakumu pārklāšana dēlu vairogiem, kuri no-

der ari maskēšanai. Dēlu vietā var izlietot gatavas durvis,

slēgus un citu pie rokas esošu materiālu (skat. 50. un 51. zīm.).
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50. zīm.

Ierakumu pārklāšana dēļiem.

51. zīm.

Šaušanas laikā pacelts rāmis

2. Lapsu alas strēlnieku ierakumu priekšējā nogāzē. Alas lie-

lumu un veidu noteic pats strēlnieks, bet jo lielākas (dziļākas;
šis lapsu alas. jo drīzāk tās iebrūk vai aizbirst (skat. 52. Ut»

53. zīm.).

52. zīm.

Lapsas ala strēlnieku ierakumu grāvja priekšējā nogāzē



515

53.zīm.

Lapsas ala

3. Patvertne pie stāvas nogāzes. Viņa noderīga aiz

priekšējām līnijām komand- un sakaru punktiem un rezervēm.

Patvertne 1 grupai ir 4—5 m gara. Starp atsevišķām patvertnēm

jābūt vismaz 8 m atstarpei (skat. 54. zīm.).

54. zīm.

Patvertne pie nogāzes.

4. Sķēpejdroša patvertne priekšējām dalām un arī re-

zervēm (skat. 55. zīm.). Mīkstā gruntī patvertnes iekšējās sie-

nas jāapģērbj, lai tās nesabruktu. Darba laiks patvertnes paga-
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tavošanai — 6 stundas, materiālu sagatavošanai — 6 stundas un

maskēšanai apm. — 2 stundas, kopā — 14 stundas,

koka materiāli nepieciešami 1 divjūga transporta ratu krava.

55zīm.

Sķēpeļdroša patvertne.

Bez minētām patvertnēm var būt vēl loti daudz un dažādu cita tipa

patvertņu, atkaiibā no uzdevuma un rīcibā esošā laika. Nekad

nepieturēties pie Šablona, bet izmantot visus līdzekļus, lai pa-

gatavotu vajadzīgās patvertnes. Lai samazinātu darbu, jāizmanto

mūra ēkas, pagrabi, akmeņu lauztuves, ceļu caurbrauktuves, stāvas

nogāzes v. t. t.

Mākslīgo šķēršļu iznīcināšana un pārvarēšana.

Ejas uzbrukumam drāšu žogos sagatavo artilē-

rija. Ja kādu nebūt iemeslu dēļ artilērija to nav vei-

kusi vai sagatavojusi nepilnīgas ejas, uzbrūkošie

kājnieki paši tās sagatavo vai paplašina ar drāšu grie-

žamām šķērēm. Katram uzbrūkošam vadam jāsagatavo

vismaz 1 eja. Drāšu griešanu izdara divi kareivji,

no kuriem viens griež drātis tuvu pie mieta, bet otrs
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pietur drāts galu (skat. 56. zīm.). Uzkrītoši stingri no-

vilktas drātis var būt savienotas ar mīnām, kādēļ to

nogrieztie gali jātur novilkti un, neatlaižot, jāpiestiprina
pie mieta. Ejas var radīt arī drāšu žogus saspridzi-

not, ko veic sapieri. Ar spridzināšanas palīdzību var

radīt ejas arī aizcirtumos, iznīcināt mīnu laukus un

ūdens aizsprostus.

56. zīm.

Drāšu griešana.

Drāšu žogus, aizcirtumus, dziļus grāvjus, ierakumus,

šāviņu bedres un citus šķēršļus var pārvarēt arī iz-

mantojot dažādus vietējos priekšmetus, kā: dēļus, tre-

pes, kārtis vai īpaši pagatavotus pinumus un laipas no

kārtīm, žagariem un dēļiem. lenaidnieka pārnesamos

mākslīgos šķēršļus ir viegli aizvilkt, iesviežot tajos virvs

iesietus dzelzs kāšus (enkurus).

Dabīgo šķēršļu pārvarēšana.

Purvainās vietas, strautus un uzpludinājumus kāj-

nieki pārvar tāpat kā mākslīgos šķēršļus, izmantojot

dažādus vietējos priekšmetus. Ātrai un nejaušai dziļu
ūdens šķēršļu pārvarēšanai jāpagatavo peldošās laipas

no sausiem vietējiem materiāliem. Peldošās laipas ma-

zākās straumēs (līdz 1,20 metri sekundē) var pielietot
līdz 60 metru garumā. Tās gatavo atsevišķiem posmiem
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apm. 3 metri garumā. Posmus savstarpēji savieno ar
virvēm vai stiepuli, pēc kam pārliek līdz 0,60 metri
platu klāju (skat. 57., 58. un 59. zīm.).

57. zīm.

58. zīm
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59. zīm.

Ja ūdens šķērslis jāpāriet pēkšņi, tad laipu pagatavo

saliktā veidā aizmugurē segtā vietā, pēc kam to pienes

šķērslim un pārstumj pāri. Lai stumjot ieturētu pareizo

virzienu, viens kareivis ar ķeksi vai kārti nostājas lai-

pas priekšgalā. Siltā laikā kāds no kareivjiem var

pārpeldēt šķērsli un pārvilkt laipu ar virvi. Laipas gali

jāatsien krastos. Lai mazinātu straumes un vēja ie-

spaidu, garākas peldošas laipas vairākās vietās jāat-

sien krastos (skat. 60. zīm.).

Peldošas laipas jāpāriet ātri, trīs soļu atstatē cilvēks

no cilvēka. Uz laipas apstāties nedrīkst. Pie uzejas

un noejas nedrīkst drūzmēties.



60.zīm.

Peldošu laipu atenkurošana.

Izlūku patruļas un sakarnieki ūdens šķēršļu pārvarē-

šanai var pagatavot no baļķiem, dēļiem, mucām, kan-

nām, silēm, kastēm, peldriņķiem un citiem vietējiem

priekšmetiem dažādus peldrīkus (skat. 61. un 62. zīm.).

61.zīm.
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62.zīm.

Peldrīki no vietējiem priekšmetiem.

Teltis no teltenēm — lietus mēteļiem.
Siltam laikam pastāvot, karaspēks var apmesties no-

metnē. Lai pasargātos no negaisa, karavīri uzstāda

teltis. No teltenēm — lietus mēteļiem var uzstādīt tel-

tis 3, 6 un 9 cilvēkiem (skat. 63., 64., 65. un 66. zīm.).

Pēdējā karavīri guļ trīs rindās, katrā rindā pa trīs.

64.zīm.
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65. zīm.

66. zīm.

Teltis no teltenēm lietus-mēteļiem.

Telts jāuzstāda tā, lai segtais gals būtu pret vēju,
bet ja abi gali ir atklāti, tad pret vēju nostādami telts
sāni.

Telts uzstādīšana 3 cilvēkiem prasa apm. 5 minūtes,
6 cilvēkiem — 8 minūtes, 9 cilvēkiem — 10 minūtes.



XII.

Sakari.

Vispārīgie aizrādijumi.

Viens no sekmīgas vadības pamatiem ir labi nokār-

toti, ātri un droši sakari. Tie dod iespēju vadīt un

saskaņot karaspēka darbību uzdevuma izpildīšanai un

nodrošina visu ieroču šķiru kopdarbību.

Kaujā sakarus uztur priekšnieki ar padotiem koman-

dieriem, un arī pēdējiem jādara no savas puses viss, lai

nodibinātu un uzturētu sakarus ar augstāko koman-

dieri. Ar kaimiņiem sakarus parasti uztur no kreisās

uz labo.

Katram kareivim jāsaprot viņa vienībā lietojamie sa-

karu līdzekļi, jāprot sazināties ar pieņemtām zīmēm

un signāliem, un jāpazīst komandpunktu karodziņi.

Strēlnieku rotā sakarus uztur ar: ziņnešiem, opti-

skiem līdzekļiem (signalizācija ar karodziņiem, raķe-

tes, norunātas zīmes), akustiskiem (skaņu) līdzekļiem

— (taure, svilpe), sakaru suņiem un retāk ar telefonu.

Ziņneši.

Par ziņnesi sauc karavīru, kas sūtīts nogādāt rak-

stītu vai mutvārdiem izteiktu pavēli vai ziņojumu.

Sūtijumu un pavēļu nogādāšana pēc piederības ziņ-

nesim ir svarīgs uzdevums.

Ziņnesim jāsaprot, ka nokavēts ziņojums vai pavēle

var radīt mūsu karaspēkam lielus zaudējumus, un ka

katra pavēle un vislabākais ziņojums nesasniedz savu

nolūku, ja tas saņemts par vēlu. Tāpat lielus zaudē-

jumus var nest nepareizi nodota mutvārdu pavēle vai

ziņojums.
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Ziņnesim jābūt enerģiskam, drošsirdīgam, patstāvī-

gam, attapīgam. Viņam jāprot labi orientēties apvidū

kā dienu, tā nakti.

Ziņneša pienākumi pirms došanās ceļa.

1) Jāuzzina, kādai amatpersonai sūtijums nogādā-

jams, kur sūtijuma saņēmējs atrodas, vai varētu

atrasties atkarībā no kaujas apstākļiem.

2) Jānoskaidro, pa kādu ceļu vai apvidu jāvirzās.

Ja ceļš nepazīstams, jālūdz sūtītājs iepazīstināt

ar apvidu, par ceļā sastopamiem raksturīgiem

punktiem, lai pēc tiem varētu orientēties. Ja

līdzi tiek dota karte vai ceļa skice, tad virzīšanās

ceļš uz kartes vai ceļa skicē jāapzīmē, vislabāk

ar krāsainu zīmuli.

3) Ja tiek uzdots nogādāt mutvārdu pavēli vai ziņo-

jumu, tad to jāpūlas labi saprast un iegaumēt.
Lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi saprasts, no-

gādājamais ziņojums vai pavēle jāatkārto.

4) Rakstveida sūtijums labi jānoglabā, lai to nepa-

zaudētu, nesaburzītu un nesaslapinātu. Sūtijumu

glabāt cepurē noliegts.

5) Jānoskaidro, ko darīt pēc sūtijuma nogādāšanas;

atgriezties atpakaļ vai palikt uz vietas.

Pienākumi ceļā.

1. Dotais ziņojums vai pavēle ziņnesim jānogādā

savlaicīgi. Tādēļ ziņnesis nedrīkst nekur ne-

vajadzīgi uzkavēties; bieži tam kustība jāturpina,

neskatoties uz nogurumu un ienaidnieka uguni.
2. Ja iespējama, sadursme ar ienaidnieku, tad ejot

jāizvairās no lieliem ceļiem un apdzīvotām vietām.

No ienaidnieka patruļām jāizvairās tās apejot;

kaujā jāielaižas tikai, ja ienaidnieks pēkšņi uzbrūk

vai ja draud krišana gūstā.
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3. Ja ziņnesim draud nāve vai krišana gūstā, ziņo-
jums jāiznīcina.

4. Sastopoties ceļā ar priekšnieku, ziņnesim, sama-

zinot gaitu, bet tomēr neapstājoties, jāziņo, no

kurienes un kam ziņojums tiek vests.

Piemēram: «Ziņnesis no 6. pulka Ii bataljona ar zipo-

jumu 6. pulka komandierim.*

5. Visiem ziņneša tiešiem priekšniekiem, visiem ap-

sardzības un izlūku vienību, kā arī pulku un augs-

tāku vienību komandieriem ir tiesība lasīt caur-

ejošos ziņojumus. Par lasīšanu jāparakstās uz

aploksnes.

Pienākumi ceļa galā.

1. Nodot ziņojumu (pavēli), pie kam par rakstveida,,

saņemt parakstu par saņemšanu.
2. Saskaņā ar doto rīkojumu, atgriezties pie ziņo-

juma nosūtītāja vai palikt kur norādīts.

3. Ja persona, kam ziņojums sūtīts, norādītā vietā

nav atrodama, ziņnesim jāpieliek visas pūles, lai

ziņojumu nodotu pēc piederības.
4. Kaujas apstākļos jāraugās, lai kaut kādā veidā

nedemaskētu tās amatpersonas atrašanās vietu,

kam ziņojums nododams.

5. Nododot ziņojumu, jāziņo par visu, ko novērojis

ceļā. Sūtijuma saņēmējs par saņemšanu parak-

stās uz aploksnes, atzīmējot saņemšanas laiku.

Ziņneša pienākumi atgriežoties.

Pēc atgriešanās nekavējoties ziņo par uzdevuma iz-

pildīšanu un par visu, kas viņam atgadijies, ko novē-

rojis turp un atpakaļ ceļā, kā arī nodod saņēmēja pa-

rakstu par sūtijuma saņemšanu.

Ja ziņojums bijis mutvārdu, tad tas pēc atgriešanās

jāatkārto sūtītājam.
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Signalizācija ar karodziņiem un laternām.

Signālu nodošanai uz tuvākiem attālumiem lieto: 1) dienu
—

karodziņus; 2) nakti
—

elektriskos kabatas lukturīšus, vai lukturus

ar aizsedzamu gaismu.

Atkarībā no attāluma, var signalizēt arī ar kabatas lakatiņiem,

cepurēm, lāpstiņām v. t. t.

Signalizācijas posteņiem jābūt redzes sakaros.

Signalizēšana notiek pēc koda, kas pastāv no skaitļu grupās iz-

teiktu šifrētu teikumu (jēdzienu) noraidīšanas.

Kaujas apstākļos visbiežāk lietojamo pavēlu un ziņojumu izteik-

smei sastādīts kods. Kods nav jāzina no galvas, bet tam jābūt

pie katra attiecīga priekšnieka. Pavēles un ziņojumi jāšifrē un

jāatšifrē priekšniekiem pašiem, signalizācijas posteņi tikai noraida

un uztver. Skaitļu grupas sadalītas no cipariem I—41 —4 un 0.

Koda ciparu signāli.

a) Karodziņu pamatstāvoklis nesignalizējot
— sk. 1., 2. un 3. zīm.

1. zīm.

2.zīm. 3.zīm.
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b) Viens (1). Strauji pacelt stateniski vienu karodziņu un turēt

tā, skaitot līdz 2 (4. zīm.). Ar kabatas spuldzi viens īss uzliesmo-

jums.

4.zīm.

c) Divi (2). Strauji un reizē pacelt stateniski abus karodziņus un

turēt tā, skaitot līdz 2 (5. zīm.). Ar kabatas spuldzi divi isi uz-

liesmojumi.

5.zīm.

d) Trīs (3). Ar vienu karodziņu taisa sānu virzienā strauju, lok-

veidīgu vēzienu no pamatstāvokļa līdz apm. 140°, pēc kam atpakaļ

līdz apm. 40°, tad atkal pirmā vēziena virzienā līdz pamatstāvoklim;

vēzienu apturējumu vietās karodziņu noturēt, skaitot līdz 1 (6. zīm.).

Ar kabatas spuldzi trīs īsi uzliesmojumi.

6.zīm.
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c) Cetrl (4). Strauji un reizē pacelt stateniski abus karodziņus

un turēt, skaitot lidz 2; tad nolaist vienu karodziņu, pēc tam otru;

pārtraukums (pauze) starp pirmā un otrā karodziņa nolaišanu —

skaitot līdz 2 (7. zīm.). Ar kabatas spuldzi četri īsi uzliesmojumi.

7. zīm.

f) Nulle (0). Ar vienu karodziņu taisa sānu virzienā lēnu, lok-

veidīgu vēzienu no karodziņa pamatstāvokļa lidz otrā karodziņa

pamatstāvoklim (8. zim.). Ar kabatas spuldzi viens garš uzliesmo-

jums (skaitot līdz 3) un viens iss uzliesmojums (skaitot lidz 1).

8.zīm.

SastrādāSanas signāli.

a) Izsaukšana un atbilde. Lai izsauktu vajadzīgo signalizācijas

posteni, izsaucējs signalizē vienādos laika sprīžos (ar maziem starp-

brīžiem), lidz atbildei, tā signalizācijas posteņa numuru, kuru tas

Izsauc. Izsauktais postenis atbild ar sava numura signālu; pēc tam

izsaucējs izsaukšanu noslēdz ar svītru (atdalīšanas zirni) un uzsāk

noraidīšanu.

b) «Kļūda, nesaprotu». Pacelt vienu karodziņu stateniski un to

6—B reizes ātri vicināt pa labi un kreisa, pēc tam nolaist pamat-

stāvokli (9. zīm.).

Ar kabatas spuldzi dot ātri sekojošus 6—B punktus ( ).
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9.zīm.

c) Svītra (atdalīšanas zīme). Abus karodziņus vienā laikā

no pamatstāvokļa lēni sānu virzienā pacelt virs galvas un, nepār-

traucot viņu kustību, novest līdz horizontālam stāvoklim. (Raidot

guļus atklātā vietā, karodziņus pēc nolaišanas rokās samainīt.) 10. zīm.

Ar kabatas spuldzi dot nepārtrauktu gaismu (svītru), skaitot lidz

6 ( ).

10. zīm.

Šo zīmi lieto vienas ciparu grupas atdalīšanai no otras. Viena»

grupas ciparus atdala ar pārtraukumu (pauzi), skaitot lidz 6.

d) «Beidzu». Svītras (atdalīšanas zīmes) signālu atkārtot 3

reizes.

Ar kabatas spuldzi « » atkārtot 3 reizes.

Signalizēšanas noteikumi.

Katram postenim tiek dots savs izsaukšanas signāls, parasti cipari

I—4 un 0.

Parasti posteņa vecākais diktē koda ciparus vai ciparu grupas, bet

signalizētājs tos noraida. Uztverot, signalizētājs uztver katru parā-

dīto signālu un nosauc to pēc signāla nobeigšanas; posteņa vecākais

tos pieraksta.

Signalizētājs pēc katras grupas noraidīšanas raida strīpu, bet pēc

visa noraidīšanas signālu «beidzu».
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Uztverošais postenis pēc visa raidītā uztveršanas resp. pēc sig-

nāla «beidzu» atbild raidītājam ar «beidzu», ar to izteicot, ka visu

ir sapratis un pierakstījis.

Ja uztverošais postenis nav sapratis noraidīto signālu, tam tūliņ

jādod signāls «kļūda, nesaprotu», pēc kam raidītājam jāatkārto visa

pēdējā grupa.

Ja uztverošais postenis šaubas par signālu pareizu pieņemšanu

un grib, lai atkārto visu noraidīto, tad pēc raidošā posteņa signāla

«beidzu», dod signālu «kļūda, nesaprotu» 3 reizes no vietas.

Ja pats signalizētājs pamana, ka pielaidis kļūdu tikko noraidītā

signālā, tad viņš dod signālu «kļūda, nesaprotu» un raida pēdējo

(kļūdaino) grupu.

Gadijumā, ja signalizētājs pamana, ka pielaidis kļūdu kādā no

iepriekš noraidītām grupām, tad tam jāatkārto visas grupas, dodot

sākumā 3 reizes no vietas signālu «kļūda, nesaprotu».

Ar kabatas spuldzi pēc «kļūda, nesaprotu» dod garu svītru (skai-

tot līdz 10), pēc kam noraida visu no sākuma. Ar šo pašu zīmi

uztverošais postenis pieprasa visu signālu atkārtošanu.

Lai nerastos pārpratumi, signalizēšanas starplaikos karodziņi jātur

slēpti. Signalizējot nedrīkst izdarīt liekas kustības, kas neattiecas

uz signālu izveidošanu.

Raketes. Ar raķetēm nodod iepriekš norunātus signālus, piem.:

sākt uzbrukumu — zaļa raķete, artilērijas uguns izsaukšana — sar-

kana raķete v. t. t.

Ir 3 raķešu krāsas: balta, sarkana un zaļa. Balto raķeti lieto

apgaismošanai. Dienā to var pielietot arī kā signālraķeti. Signālus

nodod pēc krāsām, bet nekad pēc izlaisto raķešu skaita, jo iespējama

pārskatīšanās. Par katru redzēto raķešu signālu jāziņo tuvākam

priekšniekam.

Norunātās zīmes. Uz tuviem attālumiem pielieto dažādas iepriekš

norunātas zīmes, kuras nodod ar roku, cepuri, šauteni v. taml. Zī-

mēm jābūt labi saredzamām un tā norunātām, lai tās varētu labi

saprast un zināt, ko katra zime nozīmē.

Kas jāzina katram karavīram par telefonu.

Telefons ir svarīgākais sakaru līdzeklis. Lai nodibi-

nātu telefona sakarus starp telefona stacijām, tiek

izvilktas stiepules (drāts) līnijas. Kaila stiepule ne-

drīkst būt saskāros ar zemi, lai elektriskā strāva, ar

kuras palīdzību telefons darbojas, nenoplūstu zemē.

To panāk divējādi: 1) piesienot kabeli izolatoriem

(porcelāna podiņiem), kas piestiprināti zemē ieraktiem
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stabiem; 2) apklājot stiepuli ar gumiju un vel citiem

materiāliem. Šādi sagatavotu stiepuli sauc par ka-

beli.

Kara apstākļos visbiežāk tiek lietots kabelis, kuru

izvelk pa zemi, paceļ uz mietiem, vai arī uzkar vietē-

jiem priekšmetiem: kokiem, žogiem, ēkām v. t. t.

Ja kabelis izvilkts pa zemi, tad karavīriem jāuzma-

nās aizķert to ar kājām un pārraut, vai kā citādi bojāt.

Ja notiek nelaime un kabelis tiek pārrauts, tad kabeļa

gali jānovieto tā, lai tos viegli varētu atrast. Par pār-

rāvumu, pēc iespējas, jāziņo tuvākai sakaru vienībai.

Kabeli sasiet, izņemot sakaru vienību karavīriem, no-

liegts, jo nepareizi savienots kabelis neatjauno sakarus,

un šā savienojuma vietu tad telefonistiemgrūti atrast.

Ja kopā iet vairākas līnijas, tad nezinātājs var savienot

nepareizus galus.

Ja kabelis noslīdējis no kāda vietēja priekšmeta, uz

kura tas bijis uzkārts, un to braucot, jājot vai ejot var

viegli aizķert un pārraut, tad katra karavīra pienā-

kums kabeli novietot tā, lai tas nebūtu apdraudēts no

pārraušanas. Vislabāk paziņot tuvākai sakaru vienībai.

Ja kabeļa mieti, uz kuriem pacelts kabelis, izgāzusies

vai nošķiebušies, tad tos vajag uzcelt un nostiprināt.

Nedrīkst kailvadu līniju izolatorus (porcelāna podiņus)

bojāt, sašaujot vai apmētājot akmeņiem.

Kas jāzina katram karavīram par sakaru suni.

Sakaru suņi ar ļoti labiem panākumiem var atvietot

ziņnešus visādos kaujas apstākļos; dienu, nakti, lietū,

miglā un stipri apšaudītās vietās, ar to aiztaupot dau-

dzu cilvēku dzīvības. Sakaru suni var pazīt no kakla

saites, pie kuras piestiprināta ziņojuma ievietošanas

somiņa. Sakaru suņiem, lai viņus viegli varētu atšķirt

no citiem suņiem, var piekārt kādu labi redzamu zīmi,

piem., sarkanu koka dēlīti, šīs pazīmes karaspēkam

paziņo ar pavēli.
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Sakaru suņus nekādā ziņā nedrīkst traucēt un kavēt

viņu pienākumu pildīšanā, t. i. skriešanā ar ziņojumu.

Izņemot apkalpi, sakaru suņus nedrīkst labināt, glāstīt,

piedāvāt tiem barību, kā arī baidīt un nerrot. Ja re-

dzams, ka suns nomaldijies un meklē savu kopēju, par

to jāziņo tuvākai sakaru vienībai. Ja nomaldijies suns

dodas rokās, tad tas nekavējoties nosūtams uz tuvāko

sakaru vienību.



XIII.

Topografija.

Debesu puses.

Ir sekojošas galvenās debesu puses: ziemeļi (Z),
dienvidi (D), austrumi (A), rietumi (R).

Starp šīm debesu pusēm atrodas: ziemeļaustrumi (ZA),

dienvidaustrumi (DA), ziemeļrietumi (ZR) un dienvid-

rietumi (DR) (sk. 1. zīm.).

1. zīm.

Debesu puses var noteikt pēc saules, zvaigznēm un

ar mazo busoli. Pusdienā plk. 1200 saule vien-

mēr stāv dienvidos, plk. 0600 saule atro-

das apmēram austrumos un plk. 1800 ap-

mēram rietumos.
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2.zīm.

Lai noteiktu debesu puses pēc zvaigznēm, vajaga:

1. Atrast pie debesīm Greizos ratus.

2. Uzmeklēt Polāro zvaigzni, kas atrodas divu pēdējo

Greizo ratu zvaigžņu vērumā (skat. 2. zīm.).

Virziens uz Polāro zvaigzni rāda uz ziemeļiem. Ska-

toties uz ziemejiem, aiz muguras būs dienvidi, pa labi

austrumi un pa kreisi rietumi.

Ja zināmas debesu puses, tad var orientēties apvidū.
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Mazā busole.

Mazā busole sastāv no sekojošām galvenām daļām:

1) busoles ķermeņa (1), 2) iedaļu riņķa (2), 3) gro-

zāmā gredzena (4), un 4) magnēta adatas (5).

3. zīm.

Busoles ķermenis (1) ir četrkantains. Divās tā ma-

lās iestiprinātas oses (9), siksnas ieveršanai. Busoles

ķermeņa virspusē iespiesta šautra (7). Busoles ķer-

menis izdobts. Dobuma vidū uz asītes brīvi kustas

magnēta adata (5). Adatas viens gals ir fosforēts un

naktī spīd. Fosforētais magnēta adatas

gals vienmēr rāda uz ziemeļiem. Busoles

ķermeņa dobums pildīts ar eļ]u un pārklāts ar stikla

vāku, uz kura uzkrāsota fosforēta šautra (6) un zīmes

pret parakstītām iedaļām. Fosforētā šautra rāda uz 0.

Busoles ķermeņa virsējā daļa ir apaļa un to sauc par

iedaļu riņķi (2). Pēdējais sadalīts 72 iedaļās.

ledaļu riņķī kustami iestiprināts grozāmais gredzens
(4). Grozāmais gredzens pārklāts ar stikla vāku, kurā

iegravēts caurmērs (8). Grozāmā gredzenā atrodas 2
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gropes tēmēšanai. Vienā no tām svītra (3). Ērtākai

tēmēšanai gropēs var ielikt zīmuli.

Busole nēsājama uz kreisās rokas (līdzīgi rokas pulk-

stenim), kur tā nostiprināma tā, lai šautra rā-

dītu no sevis.

Darbojoties ar busoli, to var turēt arī labā rokā tā,

lai busoles ķermenis gulētu uz saliekta rādītāja pirksta,

siksna atrastos saujā un īkšķis piespiestu siksnu plauk-

stai.

Lai noteiktu debesu puses ar mazo busoli, vajaga:

1) pagriezt grozāmo gredzenu tā, lai gropes rieviņa

(3) rādītu uz 0.

2) griezties ar busoli tik ilgi, kamēr magnēta adatas

fosforētais gals paiet zem fosforētās šautras (6)

un rāda uz 0.

3) tēmējot caur grozāmā gredzena gropēm, atrast

kādu vietējo priekšmetu (koka galotni, mājas

skursteni, jumta stūri v. t. t.). Priekšmets rādīs

virzienu uz ziemeļiem.

Plāni un kartes.

Zeme ir apaļa kā bumba. Pilnīgi pareizi to attēlot

var tikai uz bumbas, šādu samazinātu zemes attēlu uz

bumbas sauc par globusu. Viņš attēlo zemes virsu

vispārējā veidā un kara vajadzībām neder, jo uz glo-

busa nav uzzīmēti ceļi, meži, pļavas, mājas v. c.

Tāpēc mazākus zemes gabalus attēlo uz plāksnes —

papīra lapas, un tur uzzīmē visu vajadzīgo, kā: mājas,

mežus, upes, pļavas v. t. t. Ja kāds zemes gabals zī-

mēts uz plāksnes (papīra lapas) tā, ka nav ņemts vērā

zemes apaļums, tad šādu zīmējumu sauc par plānu,

piem., lauku saimniecību plāni, mežu plāni, nosusināša-

nas (meliorācijas) plāni v. c. Ja kāds lielāks zemes ga-

bals zīmēts uz plāksnes, ņemot vērā zemes apaļumu,

tad šādu zīmējumu sauc par karti, piem., visas armijā

lietojamās topogrāfiskās kartes, skolās lietojamās ģeo-

grāfiskās kartes v. c.
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Skaitliskais mērogs,

Visas kartes! un plāni ir mazāki par to zemes gabalu,

kas uz tiem attēlots. Tāpēc visi attālumi uz kartēm un

plāniem ir mazāki par tiem pašiem attālumiem dabā.

Skaitli, kurš rāda, cik reizes kāds at-

tālums uz kartes ir mazāks par to

pašu attālumu dabā, sauc par skait-

lisko mērogu.

Skaitlisko mērogu raksta šādi: «1:25.000 vai—-—
25000

un lasa: «viens pret divdesmitpieci tūkstoši». Tas no-

zīmē, ka katrs attālums' uz kartes ir 25.000 reizes īsāks

par to pašu attālumu dabā. Ja uz šādas kartes kāds

attālums ir 1 cm garš, tad dabā tas būs 25.000 reizes

garāks, t. i. 25.000 cm jeb 250 m. Uz kartes mē-

rogā 1:25.000 vienā centimetrā, tā tad, ir

250 metru. Uz kartes mērogā 1:75.000 vie-

nā centimetrā ir 750 metru.

Grafiskais mērogs.

Lai izmērītu kādu attālumu uz kartes, vajadzīgs gra-

fiskais mērogs. Tāpēc tas atrodams uz katras kartes

un plāna. Virs grafiskā mēroga parasti ir arī skait-

liskais mērogs.

4. zīm. parādīts kartes mērogā 1:25.000 grafiskais un

skaitliskais mērogs. Grafiskais mērogs sadalīts piecās

vienlīdzīgās daļās, kuras sauc par mēroga iedaļām.
Pirmā iedaļa sadalīta sīkākās daļās un to sauc par

mēroga pamatu. Vienai šī mēroga iedaļai dabā

atbilst pieci simti metru. Vienai šī mēroga pamata

daļai dabā atbilst piecdesmit metru.

Lai izmērītu kādu attālumu uz kartes,

l1) jāņem šis attālums ar cirkuli no kartes,

2) jāpieliek cirkulis grafiskam mērogam tā (skat. 6.

zīm.), lai kreisā cirkuļa kāja būtu uz mēroga
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5.

zīm.

4.zīm.

pamata, bet labā — kādas mēroga iedaļas

beigās (6. zīm. 2. iedaļas beigās);

S) jānolasa mēroga iedaļas pie labās cirkuļa kājas

(2 km) un mēroga pamata daļas pie cirkuļa krei-

sās kājas (750 m).



540

4. zīm. attālumamab dabā atbilst 1300 metru.

5. zīm. parādīts kartes mērogā 1:75.000 grafiskais

mērogs, šeit katrai mēroga iedaļai atbilst 1 kilometrs

dabā un katrai mēroga pamata dajai — 100 metri dabā.

Tāpēc attālumam ab atbilst 4 kilometri 750 metri dabā.

6. zīm., cirkulī ņemts 2 km 750 m.

6. zīm.

Kartes lasīšana.

Mūsu armijā lietokartes mērogā 1:75.000 un 1:25.000.

Uz abām šīm kartēm pieņemtās nozīmes ir apmēram

vienādas un atgādina attiecīgos priekšmetus dabā. Lai

iemācītos lasīt karti, jāiemācās pieņemtās zīmes. To var

izdarīt pēc kartes 1:75.000. šīs kartes apakšējā malā

ir iespiestas gandrīz visas pieņemtās nozīmes.

7. un 8. zīmējumos parādītas svarīgākās pieņemtās

nozīmes.
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7.zīm.
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8.zīm.
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Kartes orientēšana.

Lai lasītu karti apvidu, nepieciešams to orientēt.

Orientēt karti nozīmē, pagriezt to tā,

lai ziemeļi uz kartes būtu vērsti uz

ziemeļiem dabā.

Visas kartes ir iespiestas tā, ka ziemeļi atrodas kar-

tes lapas augšmalā, dienvidi — apakšējā malā, rietumi

kreisā un austrumi labā kartes lapas malā.

Karti var orientēt ar mazo busoli, pēc līnijas dabā

un pēc vēruma.

I. Laiorientētu karti ar mazo busoli (skat. 9. zīm.),

vajaga:

1) pielikt busoli kartes austrumu vai rietumu malai

tā, lai šautra rādītu uz kartes ziemeļiem;

2) griezt karti kopā ar busoli tik ilgi, kamēr mag-

nēta adatas fosforētais gals nostājas zem fosfo-

rētās šautras (6) un rāda uz 0.

11. Lai orientētu karti pēc līnijas dabā (ceļa, stigas,

ielas, taisnas mežmalas v. c), vajaga (skat. 10. zīm.):

1) atrast uz kartes attiecīgo līniju (ceļu, stigu, mež-

malu);

2) griezt karti tik ilgi, kamēr līnija uz kartes sakrīt

ar līniju dabā;

3) raudzīties uz to, lai priekšmeti, kas dabā atrodas

pa labi no līnijas, arī uz kartes būtu pa labi no

tās.



9. zīm.

10.zīm.
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111. Divi priekšmeti atrodas vērumā, ja, skatoties uz

tiem, tie viens otru sedz. Lai orientētu karti pēc vē-

ruma (skat. 11. zīm.), vajaga:

1) atrast divu priekšmetu (vēja dzirnavas un baznīca)

vērumu dabā;

2) atrast šo pašu priekšmetu vērumu uz kartes;

3) kartes vērumu nostādīt dabas vērumā.

11. zīm.

Busoles virziens.

Par busoles virzienu sauc leņķi, kuru veido dienvidu-

ziemeļu virziens un virziens uz attiecīgo priekšmetu.

12. zīm. dienvidu-ziemeļu virziens ir ZD. Virziens uz

Kociņu mājām N — Kociņi. Busoles virziens uz Ko-

ciņu mājām ir leņķis ZN Kociņi (45). Busoles virziens

uz Baltiņu mājām ir platais leņķis ZN Baltiņi (195).

Busoles virzienu mēra ar busoles iedaļām. Tas

vienmēr ir skaitlis, kas beidzas ar 5 vai 0, piem., 15, 20,

30, 45 v. t. t. Busoles virzienu raksta šādi: «Bus. 15,

Bus. 50». Busoles virziens uz Kociņu mājām, piem.,
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rakstāms šādi: «Bus. 45»; uz Baltiņu mājām: «Bus

195» v. t. t.

12.zīm.

Busoles virziena mērīšana dabā.

Lai izmērītu busoles virzienu dabā, vajaga:

1) pagriezt grozāmo gredzenu (4) tā, lai tā gropes

svītra (3) rādītu uz 0;

2) caur grozāmā gredzena gropēm tēmēt uz priekš-

metu, kura busoles virzienu mēra; šautrai jārāda

uz priekšmetu;

3) nolasīt busoles virzienu no iedaļu riņķa pret mag-

nēta adatas fosforēto (ziemeļu) galu.

Busoles virziena mērīšana uz kartes.

Lai izmērītu busoles virzienu uz kartes (skat 13.

zīm.), vajaga:
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13.zīm.

1) savienot savu atrašanās vietu uz kartes (ceļu

dakša A) ar priekšmetu, kura busoles virzienu gri-

bam mērīt (Zari) ar taisnu līniju;

2) orientēt karti;

3) pielikt uzzīmētai līnijai busoli tā, lai šautra rādītu

uz priekšmetu, kura busoles virzienu gribam mē-

rīt (Zari);

4) nolasīt iedaļu skaitu pret magnēta adatas fbsfo-

rēto galu (5).
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Dotā busoles virziena noteikšana dabā.

Lai noteiktu busoles virzienu (Bus. 50), vajaga:

1) pagriezt grozāmo gredzenu tā, lai gropes rieviņa

(3) rādītu uz 0;

2) griezties tik ilgi, kamēr magnēta adatas fosforē-

tais gals nostājas pret doto busoles virzienu (50);

3) tēmējot caur grozāmā gredzena gropēm šautras

rādītā virzienā, atrast kādu vietējo priekšmetu

(koka galotni, atsevišķu krūmu, mājas skursteni).
Šis priekšmets rādīs busoles virzienu (Bus. 50).

Dotā busoles virziena iezīmēšana kartē.

Lai iezīmētu doto busoles virzienu (piem., Bus. 36)

kartē, vajaga:

1) orientēt karti;

2) pielikt savai atrašanās vietai uz kartes busoles

slīpo malu tā, lai šautra rādītu no atrašanās vietas;

griezt busoli tik ilgi, kamēr magnēta adatas fos-

forētais gals nostājas pret doto busoles virzienu

(Bus. 35);

3) novilkt gar busoles slīpo malu līniju.

Virzīšanās pēc mazās busoles.

Lai virzītos pēc mazās busoles, vajaga busoles vir-

ziena un attāluma, šos datus ņem no kartes.

14. zīm. jāiet no tiltiņa A uz lauku māju E. Priekšā

ezers un purvains mežs, tā ka taisni iet nav iespējams.
Izvēlamies pēc kartes taisnāko ceļu: no tiltiņa A pār

p]avu uz ceļa atzarojumu mežmalā B, tālāk pa meža

ceļu līdz stigas krustojumam C, tad pa stigu līdz mež-

malai D un tālāk taisnā virzienā caur krūmiem uz

lauku māju E.

Punktos A, B, C un D izmēram uz kartes busoles

virzienus un atsevišķo gājiena posmu garumus un sa-

stādām gājiena tabulu (skat. 14. zīm.).
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Gājiena tabulā metri pārrēķināti pārsoļos. Lai to

varētu izdarīt, jāzina pārsola garums. To vislabāk iz-

mērīt uz lielceļa, skaitot vairāk reizes pārsoļus no viena

kilometra staba līdz otram.

14.zīm.

Posma garums
Busoles virziens Piezīmes

metros ' pārsoļos

AB — 40

BC — 10

8b5

740

690

1000

519

444

414

600

tiltiņš

ceļu dakša mežmalā

ceļa un stigas krustojums

stigas gals mežmalā.

CD — 95

DE — 125
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Gājiena tabulas vietā var izgatavot arī gājiena sche-

mu, pārzīmējot no kartes uz caurspīdīga papīra gājiena

ceļu! un pierakstot busoles virzienus un atsevišķo posmu

garumus pārsoļos.

Uzsākotvirzīšanos apvidū, izejas punktā (uz tiltiņa) jā-

noteic busoles virziens (Bus. 40) un šai virzienā jāizvēlas
kāds tāļš, labi saskatāmai priekšmets (atsevišķa koka ga-

lotne mežā) kā orientieris. Pēc tam jāiet šai virzienā,

skaitot pārsoļus. Lai skaitīšana nesajuktu, ik pēc 100

pārsoļiem pievilkt uz papīra vai kociņa strīpiņu un sākt

skaitāt no jauna.

Segtā apvidū atsevišķa posma noiešanai parasti pa-

kāpeniski jāizmanto vairāki orientēšanās punkti uz gā-

jiena ceļa. Naktī vai mežā, kad neredz tālākus orien-

tierus, visu gājiena laiku jātur rokā busole un, skatoties

uz to, jāietur dotais busoles virziens.

Pēc katra atsevišķā gājiena posma noiešanas jāapstā-

jas un tālāk jārīkojas tāpat kā izejas punktā.



XIV.

Kas jāzin kareivim par citām ieroču

šķirām.

Artilerija.

1. Artilērijas iedalijums.

Izšķir laukartileriju, zenitartileriju, kājnieku artilē-

riju, bruņoto vienību artilēriju, krastu artilēriju un

kuģu artilēriju.

Laukartilerija — pabalsta kājniekus visos

apstākļos un apkaro visus mērķus, kas traucē kājnieku,

jātnieku un kaujas ratu uzdevumu pildīšanu.

Zenitartilerija — apkaro ienaidnieka lidma-

šīnas.

Kājnieku artilērija — iznīcina ar tiešu tē-

mēšanu uz nelieliem attālumiem ienaidnieka ložmetējus,

mīnumetējus, tankus, bruņotos auto un tml. mērķus,

pret kuriem kājnieku parastais apbruņojums ir par

vāju.

Bruņoto vienību artilērija iemontēta tan-

kos un bruņotos automobiļos. Tās uzdevums — pabal-
stīt kājniekus piemērotā apvidū.

Krastu artilērijas uzdevums — cīņa ar

ienaidnieka virsūdens kuģiem un tiem spēkiem, kas

mēģinātu izsēsties malā.

Kuģu artilērijas uzdevums — cīņa ar ienaid-

nieka kuģiem un piekrastes nocietinājumu bombardē-

šana.

Artilērija pabalsta kājniekus un jātniekus to uzde-

vumu pildīšanā.

No kājniekiem tā atšķiras galvenā kārtā ar savu

apbruņojumu un darbības veidu, šeit pie-

skārsimies tikai laukartilerijai.
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2. Artilērijas apbruņojums.

Artilērija apbruņota ar dižgabaliem. Dižg ab a-

lus iedala: lielgabalos un haubicēs. Lielga-

baliem ir lielāki sākumātrumi un garāki stobri un tie

šauj tālāk; haubicēm
— mazāki sākumātrumi, īsāki

stobri un to šaušanas tālumi ir mazāki. Graujošām

šaušanām piemērotākas ir haubices, tālām šaušanām —

lielgabali.

Vieglie dižgabali sver apm. 2000 kg, un tos

velk 6 zirgi; smagie dižgabali sver 2—3 reizes

vairāk, un tos velk B—l2 zirgi vai speciāli motori (au-

tomobiļi vai traktori) . Vieglie lauka dižgabali spēj

sekot kājniekiem viscaur pa ceļiem un apvidū, izņemot

staignas un purvainas vietas. Smagā artilērija var

pārvietoties tikai pār piemērotiem ceļiem.

Baterija ir vienība, kas atbilst kājnieku rotai.

Baterijā ir 4 dižgabali.

Artilērijas stiprums ir viņas uguns.

Tā nodara ienaidniekam materiālus zaudējumus un

satricina viņa garīgos spēkus.

Lauka dižgabalu praktiskie šaušanas tālumi ir līdz

6—B km.

Šāviņi, kurus izšauj no dižgabaliem, iedarbojas

dažādi. Šī iedarbība ir atkarīga no šāviņa veida un no

degļa.
Galvenie šāviņu veidi ir: granāta un šrapne-

lis. Granātas tērauda ķermenis ir piepildīts ar

sprāgstvielām, kas sprāgstot saplēš to 200—300 dažāda

lieluma šķēpelēs, šķēpeles nolido: — vidēja lieluma

šķēpeles 20—50 m, bet lielākās — līdz 150 m no sprā-

dziena vietas, šrapneļa ķermeņa dibenā ir ievietots

melnā pulvera lādiņš un virs tā apm. 300 mazas lodī-

tes, šrapneļa galvā ieskrūvēts laika deglis. Sprā-

dzienā lodītes tiek izsviestas uz priekšu un apdraud

laukumu 60—-120 m. dziļumā un 20—30 m. platumā (3.
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1.zīm.

2. zīm.

3.zīm.
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zīm.). Apdraudētā laukuma apmēri atkarīgi galvenā

kārtā no sprādziena augstuma un šaušanas tāluma.

Speciālie šāviņi ir: ķīmiskie, aizdedzinošie, dūmu un

citi, kas tiek lietoti speciāliem, šauriem nolūkiem.

Ķīmiskie šāviņi pildīti ar ķīmiskām vielām, kas

atkarībā no savām īpašībām iedarbojas — vai nu kā

indīgas gāzes vai kā indīga rasa. Aizdedzinošos šā-

viņus lieto ēku un apdzīvotu vietu aizdedzināšanai;

dūmu šāviņus — ienaidnieka novērošanas punktu ap-

dūmošanai.

Degļu pamatveidi ir: jūtīgais, uzsitiena, uzsitiena ar

ildzinātāju un laika deglis. (Zīm. Nr. 4.)

4. zīm.

3. Kā izteicās artilērijas palīdzība un pabalsts kaujā?

Uzbrukuma artilērija sagatavo ceļu savējo kāj-

niekiem un pavada tos, bet aizstāvēšanās kaujā —

sargā savus kājniekus un palīdz salauzt

ienaidnieka uzbrukuma sparu, šos uz-

devumus artilērija veic ar uguni. Artilērijas uguns

atkarībā no tās iedarbības veida un pielietošanas no-

lūka var būt:
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1) iznīcinoša uguns; —
tā apzīmē uguni

ienaidnieka dzīvo spēku iznīcināšanai tais vietās,

kur novērota tā pulcēšanās;

2) neitralizējoša uguns; tā ir uguns ienaid-

nieka nomākšanai, ar to piespiež ienaidnieku slēp-

ties un neļauj tam pielietot uguns ieročus;

3) graujoša uguns —
tā apzīmē uguni ieroču,

ierakumu un dažādu būvju graušanai;

4) sprostuguns; to pielieto nolūkā neļaut

ienaidniekam pāriet zināmu apvidus joslu.

Bez šiem galveniem uguns veidiem vēl pielieto:
— uguns koncentrāciju, kas ir vairāku

bateriju vienlaicīga uguns vienā un tai pašā vietā;

— traucējošu uguni — ienaidnieka darbības

traucēšanai un

— aizliedzošu uguni — ienaidnieka kustības

vai darbības aizliegšanai vienā noteiktā vietā (kādā

šaurumā, uz tilta, ceļa un t. t.).

Sevišķi izcilus nozīme ir kājnieku un

artilērijas kopdarbībai. Katram kājniekam

jāzina un jāizprot šīs kopdarbības pamati.

Uzbrukumā tie būtu:

1) neitralizējošās uguns iespaids ir pārejošs, tāpēc

artilērijas uguns pabalsts jāizmanto

nekavējoši, jo pēc neliela laika ienaidnieks attopas

un var uzsākt pretdarbību;

2) uzbrucējiem jāturas pēc iespējas tuvāk

savas artilērijas šāviņu sprādzienu apvidū; tikai tā

var vispilnīgāk izmantot artilērijas pabalstu;

3) mērķim, kuru apšauda vieglā artilērija, var pie-

iet droši 200 m. attālumā; ja mērķi apšauda smagā

artilērija, tad šis attālums ir apm. 300—400 m;

4) intensīva artilērijas uguns nav ilgstoša, jo tā

prasa daudz municijas; artilērija, kājniekiem ejot uz-

brukumā, parasti šauj pa vienu mērķi 10—20 min.,

pēc kam pārnes uguni tālāk uz priekšu; šīs minūtes
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jāizmanto, lai piekļūtu mērķim, cik vien iespējams

tuvu. Tiklīdz artilērija pārtrauc uguni, nevienu mirkli

nekavējoties, jādodas triecienā.

Aizstāvēšanā kopdarbības pamati ir šādi:

1) artilērijas sprostuguns nevar atsist ienaidnieka

triecienu, bet gar; — mazināt tā sparu;

2) artilērijas uguns nevar būt momentala1
), izņe-

mot galveno sprostuguni; tāpēc mēiĻi, kuri jāapšauda,

jāpaziņo, cik iespējams, ātri, jo uzbrūkot ienaidnieks

ātri maina savu uguns ieroču vietas ;

3) kad ienaidnieks ielauzies mūsu aizstāvēšanās po-

zicijā, katrs artilērijas uguns brāziens jāizmanto

prettriecienam. Nedrīkst aizmirst, ka bez norunātās

kopdarbības pastāv arī idejiskā kopdarbība: — artile-

risti no saviem novērošanas punktiem novēro kājnieku

darbību un palīdz ar savu uguni arī tai gadijumā, kad

šī palīdzība nav norunāta. Nekavēties šo pabalstu iz-

mantot!

Kā kājnieki var palīdzēt artilērijai?

Kājnieku pienākums ir:

1) segt bateriju uguns, pozicijas un neļaut ienaid-

niekam apdraudēt tās ar šauteņu un automātisko ieroču

uguni, ja ienaidnieks ielauztos mūsu aizstāvēšanās

pozicijā;

2) gājienā, kā arī pcziciju maiņā, vienalga, vai uz

priekšu, vai atpakaļ, — palīdzēt pārvarēt katru šķērsli,
kas gadītos ceļā (iebrucis tilts, dziļš grāvis, staigns

purvājs), ja artilērija pati ar to netiek galā;

3) sevišķi saudzīgi izturēties pret telefona vadiem;

katram kājniekam jāzina, ka starp daudzām telefona

Jīnijām kaut kur velkas arī tās baterijas sakaru nervs,

kas pabalsta viņa rotu, viņa vadu —
tā tad viņa dar-

bību.

') Mērķis jānorāda, jāsaprot, jāizskaitļo šaušanas

dati — viss tas prasa zināmu laiku.
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Jātnieki.

Jātnieku pamatīpašība ir viņu kustīgums.

Pateicoties kustīgumam, kuru jātniekiem sniedz zirgs,

tie var ātri pārvarēt lielus attālumus. Viņi var dar-

boties jāšus un kājniekoti. Kājniekotā ierindā tie dar-

bojas līdzīgi kājniekiem. Jātnieki apbruņoti ar uguns

ieročiem līdzīgi kājniekiem, bet darbībai jāšus — ar

zobeniem.

Kustīgums jātniekiem atļauj darboties platās fron-

tēs, ātri pārvietot savus spēkus un uguns ieročus, kas

dod iespēju ienaidnieku maldināt un pārsteigt. Nor-

mālais jātnieku kustības ātrums pa ceļiem 8 km/st., ko

tie veic, jājot pārmaiņus 10 min. soļos un 5 min. rikšos;

paātrināts kustības ātrums 10 km/st. Vidējais dienas

pārgājiena garums jātniekiem 60 km, bet diennaktī

jātnieki var pārvarēt līdz 100 km, nezaudējot savas

kaujas spējas, šādu piepūli no jātniekiem nevar prasīt

ilgāk par 2—3 diennaktīm.

Izcilus jātnieku īpašība ir iespēja izvest triecienu

jāšus.

Jātniekiempiekrīt liela loma zemes izlūkošanā. Izlū-

košanu viņi izpilda patstāvīgi vai sadarbojoties ar

aviāciju. Jātnieki izlūkošanu var izvest nepārtraukti.

Izlūkošanā jātnieki darbojas jāšus vai, kad ienaidnieka

uguns vai apvidus neatļauj, kājniekoti. Jātnieki izlū-

ko izsūtot atsevišķas patruļas vai izlūkošanas vienību.

Atsevišķas patruļas izsūta līdz 15—20 km, bet izlūko-

šanas vienības līdz 40—50 km.

Kājniekiem nonākot saskāros ar ienaidnieku, jātnieki

turpina izlūkošanu atklātā flankā.

Kauju jātnieki izcīna patstāvīgi vai kopā ar citām

ieroču šķirām. Uzbrukumā jātnieki: nodrošina uzbru-

cēja flankus; — darbojas ienaidnieka flankos vai aiz-

mugurē; — uztur sakarus starp uzbrūkošām vienībām;

— vajā sakauto ienaidnieku.
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lebrūkot ienaidnieka atklātos flankos vai aizmugurē,

jātnieki darbojas vai nu kājniekoti ar uguni, vai arī,

izmantojot pārsteigumu, metas triecienā jāšus.

Sakauto ienaidnieku jātnieki vajā, cenšoties apiet vai

caurlauzt viņa arjergarda vienības, lai nogrieztu tām

atkāpšanos. Bez tam jātnieki var piedalīties uzbruku-

mā arī līdzīgi kājniekiem.

Aizstāvēšanās pozicijas ieņemšanas un noorganizē-

šanas laikā jātnieki parasti izlūko un kavē ienaidnieka

pievirzīšanos aizstāvēšanās pozicijai. lenaidnieka uz-

brukuma laikā jātnieki apsargā atklātos flankus un

pozicijas mazsvarīgos iecirkņus, vai arī sastāda kustīgu

rezervi.

lenaidniekapievirzīšanos aizstāvēšanās pozicijai jāt-

nieki kavē, vedot vilcinošo pretošanos un izvedot spro-

stojumus.

Aviacija.

Lidošanas pamats. Vicinot putns spārnus

sablīvē gaisu un tajā pārvietojas-lido. Lidmašīna ne-

vicina spārnus. Uz priekšu to velk motors-skrūve.

Katrs zina, ka iet, braukt ar velosipēdu, slēpot vieglāk

pa vējam nekā pret vēju. Kustības ātrumam pieau-

got, pieaug gaisa—vēja—pretestība, un tā ceļ lidma-

šīnas spārnus un visu lidmašīnu gaisā.

Lidmašīnas lidojuma gaitā izšķiram sekojošus mo-

mentus: ieskrējienu, pacelšanos, lidojumu, nolaišanos

un izskrējienu.

Lidmašīnas sastāvdaļas: 1) Spārni tur lid-

mašīnu gaisā; 2) skrūve-motors dod lidmašīnai ātrumu,

ātrums dod gaisa pretestību, kas ceļ spārnus un lidma-

šīnu gaisā; 3) skrietules vajadzīgas ieskrējienam, iz-

skrējienam un pārvietošanai pa zemi; 4) ķermenis sa-

vieno lidmašīnas daļas. Pie tā piestiprina spārnus,
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1. zīm.

skrietules, asti ar stūrēm; iekšā pa lielākai daļai iebūvē

motoru, sakopo vadības ierīces, ierīko lidotāju sēdekļus;

5) piesis, modernās lidmašīnās ritenis pasargā lidmašī-

1. Spārni, 2. Skrūve-motors, 3. Skrietules, 4. Ķermenis,

5. Piesis, 6. Augstuma stūre, 7. Virziena stūre, 8. Spārniņi.

2. zīm.

nas asti no sitieniempie pārvietošanās pa zemi, kā ari

bremzē izskrējienu; 6) vadīšanas ierīces maina lidma-

šīnas stāvokli gaisā: virziena un augstuma stūres un»

spārniņi.
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Lidmašīnu techniskā sadalījuma schema.

Techniskā sadalījuma schēma

Lidmašīnu īpašības: 1) griesti ir tas aug-

stums, kuram lidmašīnapāri nevar tikt. 2) Kara lidma-

šīnu griesti ir 10—12 km, bet rekorda griesti ap

16.000 m; ātrums — 400—600 km/st., rekorda ātrums
—

709 km/st.; 3) celtspēja ir tas svars, ko lidmašīna var

pacelt gaisā. Mūsdienu milzu lidmašīnas ceļ jau 35—

40 t; 4) kāptspēja ir laiks, kādā lidmašīna sasniedz

noteiktu augstumu. Modernie iznīcinātāji 5000 m lielu

augstumu sasniedz 5 minūtēs; 5) cīņai ar ienaidnieka

gaisa spēkiem un zemes mērķu apkarošanai lidmašīnas

apbruņotas ar 2—B un vairāk ložmetējiem un I—2

lielgabaliem; zemes mērķu iznīcināšanai lidmašīnas ved

līdzi bumbas. Izšķir: fugasu, šķēpeļu, aizdedzinošās un

ķīmiskās bumbas.

Lidmašīnu pacelšanai, nolaišanai un novietošanai ne-

pieciešams lidla v k s-a erodroms. Tā virsmai

jābūt līdzenai, cietai, tuvākā apkārtnē nedrīkst būt

virszemes šķēršļi. Jo vairāk un lielāki aerodromi, jo

labāk var izmantot aviāciju.



Kara lidmašīnu pazīšanas zīmes.
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Taktiskais sadalijums un uzdevumi.

TļaMiskais sadalījums-

Avijtija

Armija /

/ X juras

/ īrnteīcvataii \
Pavadoša živiaeija pķujoM aviaci/a

Kara lidmašīnu īpašību tabula.

īpašības

Iznīcinātājs Izlūks Bumbvedis

Lidojuma augstums

metros 1000—9000 1500—6000 3000—7000

Ātrums kilometros ļ 300—600 200—500 200—500

Apbruņojums:

2—8 3--1ložmetēji

lielgabali

4—10

,-2 1 2—4

bumbas kilogra-

0—100 100—500 500—10000mos

Sakaru līdzekli Radio Radio Radio

Novērošana Skata, fotoapa- Skata, fotoapa- Skata, fotoapa-

Šaušana

rāts rāts rāts

ļTikai uz priekšu Uz priekšu, sā- Uz visām pu-

Lidojuma ilgums

niem sēm

2—21/» 2—4 3—10stundās
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Trieciena, pļaujošiem, kājnieku pavadīšanas un sa-

karu uzdevumiem izlieto vecāka tipa izlūkus, kādreiz

iznīcinātājus.

Lidojuma gaitas raksturīgās īpašī-

bas. Iznīcinātāji lido pa 2—3—5 kopā, bez noteikta

ceļa, bieži maina augstumu un virzienu. Izlūks lido

viens, jeb to pavada 2—3 iznīcinātāji; tie pieturas liel-

ceļu, šoseju, dzelzceļu virzienā, virs kāda punkta taisa

vienu vai vairākus riņķus, it kā meklē pazaudēto.
Bumbveži lido ierindā ar 20—50 m lielām atstatēm un

atstarpēm starp lidmašīnām, taisni uz priekšu, un savu

stāvokli maina lēni, pasmagi. Trieciena lidmašīnas lido

ierindā, tuvojoties mērķim strauji krīt — pikē, līdzīgi

ērglim, pa vienai, divām vai trim kopā, 500—400 m

augstumā sāk šaut un mest bumbas. Pēc uzbrukuma

— strauji kāpj augšā, taisa pagriezienu un atkārto

uzbrukumu. Pavadaviacija parādās īsi pirms trieciena,

un tā lido 100—200 m augstumā uzbrucēju kājnieku

priekšā (līdzīgi tankiem), iedziļinājās ienaidnieka aiz-

mugurēuz 3—5 km, griežas atpakaļ un atkārto uzbru-

kumus, kamēr irpatronas un bumbas, kamēr ienaidnieka

kājnieki to nenotriec.

Aviācijas piedalīšanās kaujā: izlūku aviācija sniedz

ziņas par: 1) zemes virsu un uz tās izveidotām bū-

vēm; 2) ienaidnieka spēkiem; 3) savu karaspēku.

Izlūkošanu izdara ar neapbruņotu vai apbruņotu cil-

vēka aci — redzes izlūkošana un fotoaparātu — foto

izlūkošana.

Bumbveži iznīcina ienaidnieka: 1) materiālās bagā-

tības: dzelzceļus, fabrikas, noliktavas, pilsētas; 2) ka-

raspēku, kuģus, aerodromus, štābus; 3) iedzīvotājus

un ar to izsauc morālo sabrukumu un negribu turpināt

karu.

Iznīcinātāji: 1) neļauj ienaidnieka aviācijai pārlidot
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frontes līniju; 2) apsargā savus izlūkus un bumbvežus

no ienaidnieka iznīcinātājiem; 3) apsargā zemes ka-

raspēku un savu aizmuguri no ienaidnieka aviācijas

uzbrukumiem un izlūkošanas; 4) meklē ienaidnieka

lidmašīnas, lai tām uzbruktu un iznīcinātu.

Trieciena un pļaujošās aviācijas uzdevums apkarot

ienaidnieka karaspēku. Pļaujošās aviācijas pamatīpa-

šība ir pārsteigums: tā parādās tad, kad to negaida

un ātri pazūd. Katram kājniekam, jātniekam, vispāri

karavīram — jāpatur prātā, ka zemu lidojošai

lidmašīnai viņš vairākkārt bīstamāks

nekā lidmašīna viņam. Aukstasinība, apķērī-

ba, disciplina, iepriekšēja apmācība un — zemes kara-

spēks vienmēr uzvarēs pļaujošo aviāciju.

Sakaru aviācijas uzdevums uzturēt sakarus starp:

1) štābiem; 2) komandpunktiem un kauju vedošām vie-

nībām. Komandpunkti savas vēlēšanās un rīkojumus

lidmašīnai nodod ar radio, īpašu ierīci-velci un T pala-

giem. Kājnieku pulku, dažreiz bataljonu komandpunkti

signalizē ar T palagiem, bet priekšējās vienības — ar

maziem palagiem-lakatiņiem, spoguļiem-diskiem. At-

rautas, pazaudētas mazākas vienības sarunājas ar lid-

mašīnu ar raķetēm, sārtiem un norunātām kustībām.

Priekšējās vienības atzīmēšanos izdara tad, kad lid-

mašīnas ķermeņa sāns redzams zem 80° un mazākiem

leņķiem. Pēc lidmašīnas pieprasijuma, cik tas arī bī-

stami nebūtu, priekšējām vienībām jāatzīmējas; patva-

ļīga atzīmēšanās nav pielaižama. Priekšējo vienību

sakaru lidmašīna, atšķirībā no citām lidmašīnām, lido

100—200 m augstumā, noteiktā ar pavēli laikā, tai ir

īpaša pazīšanas zīme, un viņa dod noteiktus signālus

atzīmēšanai un tās izbeigšanai.

Pavadaviacija — kopā ar kājniekiem uzbrūk ienaid-

niekam.
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Kādu pabalstu mums var sniegt aviā-

cija. Mūsu karaspēka atpūtā un gājienā izlūki no-

vēro ceļus uz ienaidnieka pusi. leraudzījis ienaidnieka

karaspēku, izlūks atzīmē vietu, laiku, karaspēka lie-

lumu un darbību un visu redzēto, nofotografēto paziņo

vadībai. Iznīcinātāji apsargā novietojuma rajonu, gā-

jiena kolonu no ienaidnieka izlūkiem, bumbvežiem,

trieciena un pļaujošās aviācijas. Viņi uzbrūk un cen-

šas padzīt katru ienaidnieka lidmašīnu, kas tuvojas

mūsu nometnei, kolonai. Trieciena, pļaujošā aviācija,

dabūjusi zināt no izlūka, kur atrodas ienaidnieks, stei-

dzas to iznīcināt un ienest sajukumu.

Pirms uzbrukuma mūsu izlūki noskaidro, kur atrodas

ienaidnieka pozicijā, kādi nocietināšanas darbi tur iz-

darīti. legūtās ziņas, fotouzņēmumus mūsu vadība

izmanto pie uzbrukuma lēmuma pieņemšanas un uguns

plāna sastādīšanas. Iznīcinātāji neļauj ienaidnieka

izlūkiem novērot mūsu sagatavošanās darbus. Uzbru-

kuma dienā izlūki novēro kaujas lauku, norāda artilē-

rijai un kājniekiem izdevīgus mērķus, brīdina no nejau-

šībām; novēro ienaidnieka 20—30 km dziļu aizmuguri,

noskaidro vai nenāk papildu spēki un vai netiek gata-

vots pretuzbrukums. Trieciena un pļaujošā aviācija

uzbrūk ien-ka karaspēka un vezumu sablīvējumiem,

traucē plānveidīgu atkāpšanos un jaunas pozicijas ie-

ņemšanu. Iznīcinātāju aviācija sargā mūsējos no

ienaidnieka aviācijas iedarbības, apsargā mūsu izlūkus

un apkaro ienaidnieka zemes karaspēku.

Aizstāvēšanā izlūki noskaidro, cik lieli ienaidnieka

spēki gatavojas uzbrukt, kad sagaidāms uzbrukums,

kādā iecirknī uzbrukuma smagpunkts, kā arī pārbauda

mūsējo maskēšanos. Iznīcinātāji neļauj ienaidnieka

aviācijai ieskatīties mūsu pozicijās un apsargā izlūkus.

Uzbrukuma dienā aizstāvētāja aviācijas darbība kaujas



565

laukā vienāda ar uzbrucēja aviācijas darbību. Atieša-

nas laikā iznīcinātāju aviācija apsargā šaurumus, ceļu

krustojumus, tiltus — visas tās vietas, kur mūsu zemes

karaspēks var sablīvēties. Trieciena un pļaujošā aviā-

cija uzbrūk ienaidnieka karaspēkam, lai apturētu tā

kustību, ienestu apjukumu sevišķi tajās vienībās, kuras

apiet, vai pārrauj fronti. Atiešanas laikā aviācija veic

arjergarda uzdevumus:

Kādas briesmas draud no ienaidnieka

aviācijas? lenaidniekaaviācijas ietekme uz mūsu

karaspēku vienāda ar mūsu aviācijas ietekmi uz ienaid-

nieku. Stiprākai aviācijai būs lielāki panākumi, tā

varēs labāk un vairāk palīdzēt savējiem. Katram ka-

ravīram vienmēr un visur jāpatur prātā, ka aviācija

pārvietojas ļoti, ļoti ātri, ka viņa var parādīties tur,

kur viņu vismazāk sagaida, un tāpēc jābūt pastāvīgā

trauksmē. Cīņā ar aviāciju zemes karaspēka ienaid-

nieks ir nevis aviācija, bet viņš pats. Tas, kas prot

labi maskēties, izmantot apvidu, jau 70 gadijumos no

100 ir pasargāts no bumbvežu uzbrukumiem un izlū-

kiem. Ja ien-ka izlūks neredz zemes karaspēku, arī

trieciena un pļaujošā aviācija nezina, kur meklēt mērķi.

Labu šāvēju grupa ātrāk notrieks pļaujošo, pavadlidma-

šīnu nekā tā iznīcinās grupu.

Disciplinu, aukstasinību, pienākuma apziņo, šaušanas

un maskēšanās mākslu, apvidu — aviācija nevar

uzvarēt.

Kaujas rati.

I. Jēdziens par motorizaciju, mechanizaciju un

motomechanizaciju.

Par motorizaciju sauc spēkratu izmantošanu

karaspēka pārvadāšanai un dažādām dienestu vajadzī-

bām. Motorizētās vienībās karaspēks spēkratus iz-
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manto tikai pārvietošanai un cīņai ar ienaid-

nieku šos spēkratus atstāj, lai darbotos tāpat kā

kājnieki.

Par mechanizaciju sauc tādu spēkratu izman-

tošanu kaujā, kas īpatnēji pārveidoti kaujas vajadzī-

bām un pārklāti ar bruņām. Šādus spēkratus sauc par

kaujas rati cm. Karavīri kaujā tieši darbo-

jas kaujas ratos.

Par motomechanizaciju sauc abu iepriekšējo

spēkratu izmantošanas veidu apvienojumu sastādītās

vienībās.

11. Kaujas ratu raksturojums un to organizācija.

Kaujas ratu raksturīgākie priekšstāvji ir tanki un

bruņotie automobiļi.

Tanki ir tādi kaujas rati, kuriem pielāgotas kā-

purķēdes, un tādējādi dota iespējamība pārvieto-

ties uz kaujas lauka ārpus ceļiem, kā arī pārvarēt

mazākus vai lielākus šķēršļus, raut stiepļu žogus, lauzt

sētas un mūra sienas, gāzt kokus v. t. t. Atkarībā no

samēriem un svara, tankus sadala vieglos (2—10 t),

vidējos (10—20 t) un smagos (20—60 t). Par amfī-

biju tankiem sauc tādus tankus, kas spēj peldēt

pa ūdeni.

Bruņotie automobiļi ir sevišķi izveidoti au-

tomobiļi, kas pārklāti ar bruņām. Parastie bruņotie

automobiļi pārvietojas pa ceļiem. Uzlabotas konstruk-

cijas bruņotie automobiļi (3-asīgie apvidus bruņotie

automobiļi, ar vai bez kāpurķēžu savienojuma starp 2

riteņu pāriem) spējīgi pārvietoties arī ārpus ceļiem.

Klātpieliktā tabulā dots to kaujas ratu īss raksturo-

jums, ar kuriem kājniekiem visbiežāk jāsadarbojas.
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Kaujas ratu vienību organizācija. Ma-

zākā kaujas ratu vienība ir vads. Tanku vads sa-

stāv no 1 lg. tanka un 2 lžm. tankiem. Bruņoto au-

tomobiļu vads — no 2 līdz 3 bruņotiem automo-

biļiem. Lielākā tanku vienība ir rota, kura sastāv no

3—4 kaujas vadiem, rezerves vada (kas pēc sastāva

līdzīgs kaujas vadam) un rotas kom. vada.

111. Kaujas ratu kaujas darbības īpatnības.

Kaujas ratiem piemīt sekojoši trūkumi: a) sakarā

ar ierobežotām novērošanas iespējamībām cauri bruņu

Rakstu-

rojuma
elementi

Izlūku tanks
Kaujas tanks

Nr. 1.

Vieglais
bruņotais

automobilis

Smagais
bruņotais

automobilis

Svars-

tonnās 3,9 5.5 4—6

(atkarība
no tipa)

8,5

Maks.

ātrums
līdzenā

apvidi! vai

uz laba ceļa

km/st. 60 6021 40

1
i

Apbru-
ņojums

1 lg: vai 1 lžm.

lžm. sekmīgā uguns līdz 400 m

(izdevīgos apstākļos lidz

800 m)

2 lžm.
sekmīgā uguns
— 400 m kustībā,

800 m šaujot no

vietas.

1 3"lg.un 3lžm.

Lg. šaušanas tā-

lums lidz 3 km,

lžm sekmīgā

uguns — 400 m

kustībā, 800 m

šaujot no vietas.

spējīgs pārvie-

toties vienīgi pa

šosētiemun bru-

ģētiem ceļiem

un lielceļiem ar

cietu virskārtu.
Apvidus
-EjgiBAJBd '

nas spējas !

pārvar grāvjus pārvar grāvjus

t.5 — 1,7 m 1.5 m platus;
platus; kāpj kāpj 40° stāvās

35° stāvās no- nogāzēs: pār-
gāzēs; pārbrlen brien 1 m dzi-

0,6 m dziļus 1us ūdeņus; pār-
Odeous; rauj 3 rauj stiepļu žo-

rindu stiepļu gus: lauž sētas

žogus; lauž un mūra sienas
krūmus un sē- (līdz 0,40 m bie-

tas; gāž 15 cm zas); gāž 25 cm

spējīgs pārvie-

toties pa šose-

jām, lielceļiem

un citiem lauku
ceļiem ar pietie-

koši izturīgiem
tiltiem.

Apkalpe j
1 mašīnas kom.

2 ložmetējnieki

2 šoferi

1 tanka kom.

šāvējs
šoferis

vējs

1 šoferis

1 mašīnas kom.

2 lielgabalnieki

3 ložmetējnieki

2 šoferi.



568

lūkām un spraugām, apkalpei rodas grūtības mērķu

uzmeklēšanā, sekmīgās uguns pielietošanā vidējos un

lielos šaušanas attālumos, virziena ieturēšanā un sa-

karu uzturēšanā; b) sakarā ar kaujas ratu lieliem

apmēriem un arī raksturīgo motora un ķēžu troksni,

tie viegli saredzami un sadzirdami, un tos grūti

maskēt; c) tie jūtīgi pret artilērijas un prettanku

ieroču tiešu tēmētuuguni, kā arī pret mīnām un fuga-

siem; d) parastie bruņotie automobiļi var pārvietoties

gandrīz tikai pa ceļiem, un ļoti jūtīgi pret šķēršļiem:

jau 0,5 m plats un 0,5 m dziļš grāvis ar stāvām malām,

ceļam pārlaisti resni koki, dažādas barikādes v. t. t. ir

šiem bruņotiem automobiļiem jau nepārvarams šķēr-

slis; tanki nevar pārvarēt staignus purvus, dziļākus

ūdeņus, stāvas kraujas un nogāzes, biezus mežus v. 1.1.;

c) to darbība ļoti apgrūtināta tumsā un miglā, kādēļ

minētos apstākļos darbība iespējama tikai izņēmuma

gadijumos; f) to darbību ziemā ierobežo sniega segas

raksturs un dziļums.

Ņemot vērā kaujas ratu īpašības, to izmantošanā

jāievēro sekojošais: kaujas rati, pateicoties savam ku-

stīgumam un uguns spēkam, ir uzbrukuma (trie-

ciena) ierocis, kas ļoti piemērots ienaidnieka

pārsteigšanai; nav lietderīgi novietot kau-

jas ratus kādā pretošanās pozicijā — nekustīgi

— uz vietas (līdzīgi kājnieku lielgabaliem, ložme-

tējiem v. tml.). Tā kā kaujas ratu apkalpe niecīga, tā

nevar atstāt kaujas ratus un arī nav pietiekoši liela

aizstāvēšanās uzdevuma izpildīšanai uz vietas, kādēļ

kaujas rati nav spējīgi ilgi noturēt ieņem-

to apvidu.

Kādu pabalstu mēs varam sagaidīt no

saviem kaujas ratiem. Kaujas ratus izmanto

kājnieku un kustīgo vienību (jātnieku, riteņbraucēju v.

tml.) pabalstam sekojoši: a) drošībai: — kaujas

rati. izlūkošanas, apsardzības un tml. vienību sastāvā,
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sastaptās ienaidnieka pretošanās ātrai salaušanai do-

das triecienā, lai neitralizētu noteiktu uguns punktu

vai mērķi, un atvieglo pabalstāmās vienības virzīšanos

uz priekšu, vai arī noskaidro, vai noteiktā vietā ir

ienaidnieks v. t. t.; b) visos uzbrukuma kau-

jas posmos: — kaujas rati, atstājot savas izejas

pozicijas (vai beidzamo aizsegu ienaidnieka

priekšā), kājnieku virzīšanās atvieglošanai, rada ejas

ienaidnieka drāšu žogos, neitralizē uguns punktus, iz-

klīdina dzīvos spēkus un sagrauj ienaidnieka būves.

(Piezīme: Bruņotie automobiļi tiešā uzbrukumā

pret ienaidnieka nocietināto poziciju nepiedalās, jo

kustība pa frontāliem ceļiem šādos gadijumos parasti

nav iespējama); c) aizstāvēšanās kaujā —

kaujas rati pabalsta pretuzbrukumus un prettriecienus

līdzīgi kā uzbrukuma kaujā; d) atkāpjoties —

kaujas rati sedz savējo karaspēka atraušanos vai atie-

šanu; vajadzības gadijumā tie dodas triecienā un neitra-

lizē ienaidniekauguns punktus un dzīvā spēka darbību;

c) cīņai pret ienaidnieka kaujas ratiem

— visos kaujas apstākļos.

IV. Kājnieku kopdarbība ar kaujas ratiem.

Kaujas rati uzsāk uzbrukumu pirms, vienlai-

cīgi un vēlāk par to brīdi, kad kājnieki atstāj savu

izejas stāvokli. Kaujas ratu uzbrukuma brīdi nosaka

atkarībā no apvidus un stāvokļa, lai kaujas rati

iebruktu ienaidnieka pozicijā tad, kad kājniekiem kau-

jas ratu pabalsts visvairāk vajadzīgs (kājnieki pāriet

triecienā, vai kājnieki atstāj izejas stāvokli v. tml.).

Kājniekiem jāuzbrūk vienmēr: arī tad, ja kaujas

rati kopīgā uzdevuma veikšanai nav sasnieguši nekā-

dus izšķirīgus rezultātus, kā arī tad, ja kaujas rati pa-

lēnina savu kustības ātrumu, vai pilnīgi apstājas, vai
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pat maina virzienu un dodas atpakaļ uz aiz-

muguri.

Kājniekiem kaujas rati jāpabalsta un jāaiz-

sargā, piem., atklājot uguni pa prettanku lielgabalu,
kas apdraud kaujas ratus, vai palīdzot ar lāpstām un

citiem darba rīkiem atrakt bedres malu, kurā tanks

iekļuvis, vai palīdzot nojaukt barikādes, kas aizsprosto

bruņotā automobiļa ceļu. Kājnieku pienākums neat-

stāt nevienus kaujas ratus ienaidniekarokās.

Ja kājnieki sasnieguši kaujas posmam paredzēto mēr-

ķi, kaujas rati sapulcējas starpsalasīšanās po-

zicijā, kur sakārtojas un papildina municijas, smēr-

un degvielu, un citus krājumus, kā arī atjauno sakarus

un saskaņo turpmāko kaujas darbību.

Kauju izbeidzot, kaujas rati sapulcējas salasīs a-

nās pozicijā, kur paliek līdz turpmākam rīkoju-

mam.

Sakari starp kājniekiem un kaujas

ratiem. Kaujas rati kaujas laikā sazinās ar kājnie-

kiem signalizējot: 1) ar parastiem, no kaujas ratiem

dažādu krāsu karodziņiem; 2) ar raķetēm (piem., sig-

nāls: «mērķis sasniegts»).
Rakstiskas saziņas kaujas ratiem nosūtīt parasti

gandrīz neiespējams, izņemot atsevišķus gadijumus

(piem., uzņemot saskaras ar ienaidnieka priekšējām

vienībām), kad ir piemēroti apvidus apstākļi un kaujas

ratu vienību rīcībā ir motociklisti v. tml. ziņneši.

Kājnieki sazinās ar kaujas ratiem signalizējot ar pie-

ņemtām zīmēm, ar karodziņiem vai ar raķetēm. Šos

signālus kaujas rati var arī neuztvert, jo kaujas ratu

komandieru uzmanība pievērsta vairāk ienaidnieka no-

vērošanai; novērošanas iespējamības kaujas ratos ir

stipri aprobežotas. Kaujas ratiem mērķi, kas traucē

kājnieku virzīšanos (ienaidnieka ložmetējs, kājnieku

lielgabals v. t. t.), var norādīt, izšaujot pa to dūmu

šāviņu.
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	Kareivis pienācis par daudz tuvu pie loga, gaisma krīt tam virsū, un tas labi saredzams. Nepareizi.�〰㈰〰㜶〰㘱〰㜲〱ㄳ〰㜴〰㜵
	Ja kareivis ieracies, bet nav pilnīgi nomaskējies, tad ienaidniekam tas viegli saskatāms (svaigi uzmestā zeme) un tādēļ arī viņš ātri tiks nošauts.��������������������������������������������������
	Pareizi. Kareivis atgājis atpakaļ tumsā un tādēļ nav saredzams.�un tādēļ arī viņš ātri tiks n
	Vislielākā vērība pievēršama maskēšanai. Rūpīgi jāmaskē ne tikai pabeigtais darbs, bet jāmaskējas arī pa darba laiku.�����������������������������������������������������������������
	Kareivis nav maskējies un tādēļ ir labi saredzams ienaidnieka gaisa un zemes novērotājiem. Nepareizi.� pa darba laiku.�������������
	Ar nepareizu maskēšanos kareivis tikai sevi parāda ienaidniekam, kā, piem., šis te, kurš klajā laukā maskējies ar zariem.������������������������������
	Ja nav pie rokas citu līdzekļu, tad maskēšanai jāizlieto teltene, kuru pārklāj ierakumam tā, lai nerastos ēnas. Ēnas un taisnas līnijas nodod ierakumu. Pareizi.��������������������������������������������������
	Zarus maskēšanai var izlietot krūmainā apvidū. Vispār maskējumi formas un krāsas ziņā jāpieskaņo apvidum.� ēnas. Ēnas un taisnas līnijas nodod ierakumu. Pareizi
	Nepareizi. Krūmi sargā gan no ienaidnieka novērošanas, bet ne no uguns.�た㐭偃㐭����������
	Pareizi. Lai būtu segts arī no ienaidnieka uguns, ir jāņem palīgā lāpsta un jāierokas.����������������������������������������
	Kas palaižas tikai uz maskējumu, bet negādā arī par aizsegu pret ienaidnieka uguni, tiek ātri nošauts.�������������������������
	Apzinīgs kareivis izmanto katru uguns pārtraukumu, lai ķertos pie lāpstas un pastiprinātu savu aizsegu pret ienaidnieka uguni.�������������������������
	Nepareizi. Kas sagatavošanās darbus uguns atklāšanai izdara atklāti, to ienaidnieks ātri pamana un nošauj.������������������쀌�
	Priekšnieks labi nomaskējies novēro ienaidnieku, bet patšautene uguns atklāšanai tiek sagatavota, atrodoties vēl aizsegā. Pareizi.�������������������������
	4. zīm. Apakšējā zīmējumā nosvītrotas joslas, kurām jāpievērš sevišķa uzmanība, ar krustiņiem apzīmētas vietas, kur visātrāk sagaidāma ienaidnieka parādīšanās.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Ja esi ievainots, netraucē citu darbību. Nevaimanā un nekliedz, tas liecina par gļēvulību un atrauj citus kareivjus no viņu pienākumiem. Nepareizi.�〰㘹〰㜳〱〱〰㜴〰㜲〱〱〰㙢〰㈰〰㜳〰㘱〰㘷〰㘱〰㘹〰㘴〱〱〰㙤〰㘱〰㈰〰㘹〰
	Pareizi. Nolien aizsegā; ja vari, pārsienies pats un gaidi sanitāru pienākšanu. Ienaidniekam nākot triecienā, neviens tev palīdzēt nedrīkst, jo tā būtu izvairīšanās no kaujas.�〰㘹〰㙥〰㙦〰㜴〰㜳〰㉣〰㈰〰㙥〰㘵〰㜴〰㜲〰㘱〰㜵〰㘳〱ㄳ〰㈰〰㘳〰㘹〰㜴〰㜵〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰㘲〱㉢〰㘲〰㜵〰㉥〰㈰〰㑥〰㘵
	Nepareizi. Ja viegli ievainotais izšķirīgā brīdī pamet savus līdzcīnītājus un aiziet uz aizmuguri, tad tas rīkojas kā gļēvulis un nodevējs.�������������������晥晦〰㔰〰㘱〰㜲〰㘵〰㘹〰㝡〰㘹〰㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㙣〰㘹〰㘵〰㙥〰㈰〰㘱〰㘹〰㝡〰㜳〰㘵〰㘷〱〱〰
	Tikai gļēvs un nedisciplinēts kareivis pēc ievainošanas bez atļaujas atstāj kaujas lauku un. pametot savus ieročus, bēg uz aizmuguri. Šādi kareivji bargi sodāmi.��������������������������������������������������
	Pareizi. Krietns un varonīgs kareivis izšķirīgos brīžos nepamet savus draugus, bet cīnās kopā ar tiem arī ievainots. Viegli ievainots kaujas lauku drīkst atstāt tikai pēc ienaidnieka atsišanas.���������������������������넁�뀁�㴮㴮i gļēvs un nediscipl
	Krietns kareivis, ja viņš pēc ievainojuma vēl var paiet, izprasa atļauju no sava priekšnieka iet uz pārsienamo punktu. Aizejot tas ņem līdzi savu ieroci (šauteni) un citas mantas, bet patronas (izņemot 5) nodod savam priekšniekam vai kaimiņam.���������������������������������������������
	Nepareizi Nav godīgi, ja kareivis, kas tikai viegli ievainots, pamet savu iet nespējīgo kaujas biedru un dodas viens uz pārsienamo punktu.�㘱〰㜵〰㙡〰㜵〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㜳〰㘱
	Slikts ir tas kareivis, kas pēc ievainošanas domā tikai par sevi un, dodoties uz aizmuguri, paiet garām savu komandieru komandpunktiem.���������������
	Pareizi. Godīgs karavīrs vienmēr palīdz saviem draugiem un kaujas biedriem. Tas turas kopā ne tikai priekos, bet arī bēdās.�andpunktiem.��������������������䄁�က��㔭谤
	Krietns kareivis pēc ievainošanas ceļā uz aizmuguri, ejot gar komandpunktu, katrā ziņā pieies pie sava komandiera un ziņos par stāvokli priekšējā līnijā.������������������������������������������������������������
	Nepareizi. Tikai gļēvuļi un nelieši pie nosūtīšanas uz slimnīcu vaimanā un saviem kliedzieniem demoralizē uz priekšu ejošos biedrus.����������������������������������������
	Kareivis, kas aizmugurē pārsienamos punktos izplata uztraucošas baumas un pārspīlē stāvokli, strādā par labu ienaidniekam.����������������������������������������
	Pareizi. Drošsirdīgs kareivis, kaut arī smagi ievainots, izpilda savu pienākumu arī te. Tas apmierina un pamudina kaujā ejošos kareivjus.�������������������������
	Drošsirdīgs kareivis, pēc ievainošanas nonācis aizmugurē, mēģina visus apmierināt un iedvest gļēviem ticību uzvarai.��������������������������������������������������
	Nepareizi. Tikai aizmugures varoņi, nonākot dzimtenē, plātas un lielas, izlaižot dažādas tenkas un uztraucot iedzīvotāju prātus.����������������������������������������
	Pareizi. īstie varoņi nemēdz lielīties un par sevi runāt. Tie vienmēr Izturas atturīgi un ar cieņu, jo par tiem runā viņu darbi.��������������������넁�뀁�㴮㴮i gļēvs un nedisciplin
	Tikai memmes dēliņi un gļēvuļi pēc viegliem ievainojumiem meklē patvērumu kancelejās un štābos, tā izvairoties no frontes.�������������������������������������������������������
	īsts vīrs, pēc izveseļošanās no ievainojuma, steidzas atpakaļ uz fronti, atstājot aizmugures iestādēs tikai smagi ievainotos un sakropļotos.��������������������������������������������������
	Nepareizi. Kas kā gūsteknis stāsta ienaidniekam par sava karaspēka novietojumu, ir nelietīgs nodevējs.������������������������������
	Pareizi. Ievainots, gūstā kritis kareivis rīkojas pareizi un varonīgi, ja ienaidniekam neko nestāsta, izņemot savu dienesta pakāpi, vārdu, dzimšanas laiku un vietu.����������������������������������������
	Nepareizi. Bieži ienaidnieks mēģina iegūt ziņas no gūstekņiem, ieliekot starp viņiem savus pārģērbtos spiegus, tādēļ ir liela vieglprātība runāt par savu karaspēku.�������������������������������������������������������������������������������������
	Pareizi. Arī sarunās ar gūstekņiem, kurus nepazīst personīgi, ir jāievēro vislielākā uzmanība, ja negrib nezinot kļūt par nodevēju.�〰㘴〱ㄳ〱㍣〰㈰〰㘹〰㜲〰㈰〰㙣〰㘹〰㘵〰㙣〰㘱〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵〰㘷〰㙣〰㜰〰㜲〱〱〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㈰〰㜲〰㜵〰㙥〱〱〰㜴〰㈰〰㜰〰㘱〰
	Mūsu karaspēkam nedraud nekādas briesmas tapt pārsteigtam, ja gūstā kritušie izpilda savu pienākumu — cieš klusu. Pareizi.�����������������������������������
	Te redzamas sekas, kur ienaidnieks, pateicoties kādam nodevējam, dabūjis zināt mūsu novietojumu. Nepareizi.�������������������������
	Nepareizi. Ar šautenēm un patšautenēm nav jāapšauda kaujas rati, kas strēlniekiem tieši neuzbrūk: tā ir veltīga municijas šķiešana.����������������������������������������
	Kareivis, kas domā izvairīties no kaujas ratiem bēgot, dodas drošā nāvē, jo no ienaidnieka lodēm tam neizbēgt.����������������������������������������
	Pareizi. Šauteņu un patšauteņu uguns jāvērš pret kājniekiem, kas seko kaujas ratiem. Ar pašiem kaujas ratiem tiks galā artilērija un prettanku ieroči.����������������������������������������
	Ja uzbrūk kaujas rati, tad mierīgi jāpaliek savā vietā un jāapšauda kaujas ratiem sekojošie kājnieki.�����������������������������������
	5. zīm. Patšautenes grupas pozicija ar flankuguns uzdevumu patšautenei�㈰〰㙢〰
	6. zīm. Vada uzbrukuma piemērs.�怜㘭䀜㘭�㘭ꀟ㘭�
	7. zīm. Vada trieciena piemēri.��㘭倐㘭�����
	8. zīm. Kaujas grupas uzbrukuma piemērs.����瀿㘭)㘭、㘭
	9. zīm Kaujas grupas trieciena piemērs.����������
	10. zīm. Vada aizstāvēšanās iecirkņa piemērs������������������������������
	Nepareizi Tikai nedisciplinēti kareivji novietošanos atpūtā izmanto bezrūpīgai gulēšanai un pat uzdzīvei.�����������������������������������
	Pareizi. Novietojoties atpūtā, pirmā kārtā jāsaved kārtībā apģērbs, kaujtērps un ieroči; jānotīras arī pašam un jārūpējas par savu veselību.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Nepareizi. Neuzmanīga apiešanās ar ieročiem apdraud citus kareivjus. Dzīvojamās telpās nedrīkst turēt pielādētus ieročus.�������������������������������������������������������
	Pareizi. Pirms ienešanas dzīvojamās telpās ieroči jāizlādē, ko vislabāk izdarīt Jau ārpus telpām.�������������������������������������������������������
	Kareivji, kas savas lietas pirms gulētiešanas nesaliek kārtībā, traukšņa gadijumā tās nevarēs atrast.����������������������������������������
	Tikai slikti apmācīti un nedisciplinēti kareivji ienaidnieka lidotāju uzbrukuma gadijumā iziet uz ielas vai sētā, lai aplūkotu ienaidnieku un to apšaudītu. Nepareizi.���������������������������������������������
	Disciplinēts kareivis vienmēr novieto un sakārto savu apģērbu, kaujtērpu un ieročus tā, ka pat tumsā var tos atrast un apģērbt.���������������������������������������������怃��晥晦〰㔴〰㘹
	Pareizi. Ienaidnieka lidotāju uzbrukuma gadījumā visiem jāpaliek telpās vai jānoslēpjas sagatavotās patvertnēs. Ārā, izņemot sargus, neviens nedrīkst rādīties. Jau laikus viss jānomaskē. Lidotājus apkaro šim nolūkam norīkotas patšautenes un ložmetēji.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Karaspēks, kas sāk nodarboties ar patvarībām. pārvēršas par laupītāju bandu (Bermonta armija). Tāds karaspēks kaujai nederīgs.�������������������������������������������������������
	Latvietis arī ienaidnieka zemē pret civiliem iedzīvotājiem izturas, kaut gan stingri un noteikti, bet vienmēr laipni un pieklājīgi, tā iemantojot uzticību un cieņu.��������������������������������������������������
	Nepareizi. Ja tukša šķūņa tuvumā redzami ārā atstāti rati. tad tas liecina par disciplīnas trūkumu un nolaidību.������������������������������������뀄��晥晦〰㑣〰㘱〰㜴〰㜶
	Pareizi. Arī rati pēc iespējas jāpasargā no negaisa, novietojot tos zem pajumtes un paslēpjot no lidotājiem. Ja pajumtes nav, rati rūpīgi maskējami un pārklājami.������������������������������������������������������������
	Tikai pilnīgi nedisciplinēts un nolaidīgs kareivis var atstāt savu zirgu ārā negaisā.�⁾㔭������������ぼ㔭ၼ㔭遐㔭ぐ㔭����������Ā�
	Nepareizi. Kareivis, kas stallī smēķē, rīkojas vieglprātīgi un pierāda, ka nav disciplinēts.���������������������������������������������
	Katram kareivim vispirms Jāpadomā par savu zirgu un tad tikai par sevi pašu, Jo zirgs Ir kareivja uzticamākais palīgs (skat. ari 123. lpp.).��������������������
	Pareizi. Katrs, kas uzdrošinās stallī smēķēt, nekavējoties no staļļa izraidāms un bargi sodams (skat. arī 131. lpp.).��������������������������������������������������
	Uzmanību! visapkārt mums spiegi. Neaizmirsti: «pat sienām ir ausis». Kareivis, vieglprātīgi pļāpājot vai lieloties ar savām zināšanām, smagi noziedzas pret kara disciplinu (skat. arī 148. lpp.).������������������������������������������������������������
	11. zīm. Izlūku patruļas lēciena piemērs.�䀿㜭ꀠ㜭耠㜭������������怾㜭䀾㜭퀝㜭
	12. zīm. Viensētas izlūkošanas piemērs, a un b — patruļnieki, c — izlūku patruļas priekšnieks, d — patšautene pozicijā, e — novērotājs pa labi, f — novērotājs pa kreisi, g — kareivji aizsegā.�����������������������������������������������������������������
	13. zīm. Avangarda bataljona sadalijuma piemērs.����������
	14. zīm. Gājiena priekšgrupa.����������
	15. zīm. Bataljons novietojuma apsardzībā.��ね㜭끬㜭联㜭끭㜭�����
	Untitled
	Pareizi. Sargposteņiem parasti jāierokas un visos gadījumos rūpīgi jāmaskējas. Ja nav bijis aizlieguma — drīkst smēķēt.�������������������������������������������������������
	Koki nepietiekoši maskē sargposteni, bez tam sargpostenis novietojies uz paša skausta un tādēļ tālu saskatams. Nepareizi�������������������������
	Nepareizi. Ja sargposteņa kareivji stāv viens no otra tālu, tad viņi nevar sazināties.��0㘱0㜳ႄ㜭㜭ꃦ㘭䃢㘭��������0㈰İ
	Nepareizi, ja abi sargposteņa kareivji ieņem kādu augstu priekšmetu un vēl tā, ka attēlojas pret apvārsni.�����������������������������������
	Pareizi. Abiem sargiem jānovēro kopīgi un jāatrodas netālu vienam no otra, lai viegli varētu sazināties un parocīgi sadalīt savā starpā novērošanu.������������������������������������������������������������
	Ieņemot kādu augstu priekšmetu, piemēram, māju, jumtā jāiztaisa uz ienaidnieka pusi caurums, lai viens no turienes varētu novērot; otram parasti jāpaliek apakšā.���쀌��晥晦〰㔰〰㘱〰㜲〰㘵〰㘹〰㝡〰㘹〰㉥〰㈰〰㐱〰㘲〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㜳〰㘱〰㜲〰㘷〰㘹〰
	Nepareizi. No kalna naktī nav izdevīga novērošana; arī pats sargpostenis pret gaišām debesīm ienaidniekam viegli ieraugāms.�����������������������������������
	Sargpostenis nedrīkst nomainīties, nepaziņojis jaunai maiņai visas nepieciešamās ziņas un jaunos novērojumus par ienaidnieku.�����������������������������������
	Pareizi. Tumsai iestājoties, sargpostenim, ar priekšniecības ziņu jāieņem vieta lejā, bet no rīta jāiziet atkal uz kalnu. Tumsā katru, kas tuvojas, aptur ar saucienu «stāt! kas nāk?» Ja apsauktais uz trešo «stāt!» neapstājas, tas jānošauj.����������������������������������������������������������������������
	Vecākam sargpostenī jaunā maiņa sīki jāiepazīstina ar uzdevumu un apstākļiem (sk 395. lpp.).�㝡〰㈰〰㙢〰㘱〰㙣〰㙥〰㜵〰㉥〰㈰〰㔴〰㜵〰㙤〰㜳〱〱〰㈰〰㙢〰㘱〰㜴〰㜲〰㜵〰㉣〰㈰〰
	Nepareizi. Nepareizi, ja sargpostenis palaiž garām mūsu izlūkus, nepaziņojis savus novērojumus.�0㜰0㜳á㜭რ㜭ミ㜭탞㜭����������Ā�
	Nepareizi, ja sargpostenis aiztur savējos karavīrus, kurus pazīst. Ar to viņš tikai parāda sevi ienaidniekam.�������������������������
	Pareizi. Sargpostenim sīki jāiepazīstina izejošie izlūki ar apvidu un ziņām par ienaidnieku. Kad izlūki atgriežas, pašam jāiepazīstas ar jaunām ziņām par ienaidnieku.������������������������������������������������������������
	Savējos karavīrus, kurus pazīst, sargpostenis neapturot palaiž garām. Visas pārējās personas jāaiztur un jāpārbauda. Ja rodas šaubas — nogādājamas uz priekšgrupu. Kas pavēlei apstāties neklausa, tas sargam jānošauj.���������������������������������������������怆��晥晦〰㔰〰㘱〰㜲〰㘵〰㘹〰㝡〰㘹〰㉥〰㈰〰㔳〰㘱〰㜲
	Nepareizi. Bīstami izlaist caur sargposteni privātpersonas, nenoskaidrojot viņu personību.�〱〰㙡〰㘱〰㙤〰㘱〰㜳〰㈰〰㜵〰㝡〰㈰
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