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IEVADVĀRDS
Cienījamie žurnāla „Kadets” lasītāji!
Žurnāla „Kadets” izdošanas laiks katra gada novembrī tradicionāli mudina mūs
pārdomāt aizejošo gadu Nacionālajai aizsardzības akadēmijai, kā arī ieskicēt tuvākās
nākotnes perspektīvas.
2015. gadā ir noslēdzies ilgstošais ārējo normatīvo aktu sakārtošanas process, lai
novērstu juridiskās pretrunas, kas izrietēja no NAA divējādā statusa – vienlaikus augstskola un militāra vienība. Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Augstskolu likumā, savukārt
Ministru kabinets ir apstiprinājis atsevišķus NAA darbības īpatnības regulējošus noteikumus
un NAA jauno Satversmi. Pateicos visiem, kas pacietīgi un neatlaidīgi ir virzījuši un
atbalstījuši šo svarīgo procesu!
Aizejošajā gadā esam turpinājuši strādāt, uzlabojot akadēmijā studiju kvalitāti.
Papildus pastāvīgam studiju satura un mācību metožu uzlabošanas darbam, reaģējot uz
aktualitātēm pasaules un reģionālajā drošības situācijā, esam pastiprināti pievērsušies
tā sauktajiem asimetriskās, modernās un nekonvencionālās karadarbības jautājumiem.
Šajā virzienā ir veikti pētījumi, kā arī papildinātas mūsu studiju un kursu programmas.
Esam stiprinājuši aizsāktos un iniciējuši jaunus starptautiskās sadarbības projektus
studējošo mobilitātes (apmaiņas) jomā. Īpaši jāpiemin ir arī sāktā jaunās, Sauszemes
spēku vajadzībām vēl precīzāk atbilstošās studiju programmas izstrāde.
2016. gads arī nebūs garlaicīgs. Mums ir jāpabeidz NAA jaunajai Satversmei pakārtoto
iekšējo normatīvo dokumentu precizēšana un jāturpina darbs, lai tālāk uzlabotu studiju
kvalitāti, nodrošinājumu un infrastruktūru. Savukārt paredzamais bruņoto spēku skaitliskais
pieaugums diktē nepieciešamību tuvākajā nākotnē palielināt arī NAA sagatavoto virsnieku
skaitu. Papildu tam mums ir uzdots arī kāpināt atbalstu Zemessardzei izglītības jomā, lai
uzlabotu tās spēju pildīt ar valsts aizsardzību saistītās funkcijas. Akadēmijas karavīriem –
gan pastāvīgajam personālam gan kadetiem – būs jāspēj akadēmiskos, administratīvos
un mācību pienākumus savietot ar gatavošanos iespējamajiem uzdevumiem krīzes vai
kara gadījumā. Pašreiz sadarbībā ar atbildīgām Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības
ministrijas amatpersonām aktīvi meklējam risinājumus, lai stiprinātu akadēmijas spēju
sekmīgi pārvarēt šos izaicinājumus.
Apzinos, ka NAA pēdējos gadus ir darbojusies, attīstījusies un izpildījusi izvirzītos
uzdevumus ļoti ierobežotu resursu apstākļos. To ir izdevies paveikt, tikai pateicoties
akadēmijas un visas aizsardzības nozares galvenajai vērtībai – neatlaidīgiem, profesionāliem un radošiem cilvēkiem. Pateicos visiem karavīriem un civilajiem darbiniekiem,
kas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Mācību vadības pavēlniecībā un citās Nacionālo
bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas struktūrās ir sekmējuši mūsu svarīgo darbu.
Novēlu mums izturību un veiksmi arī turpmāk. Turamies!
PER ASPERA AD ASTRA
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Mācību vadības pavēlniecības
komandieris/
Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rektors
pulkvežleitnants Georgs Kerlins
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I. AKTUĀLIE GADA NOTIKUMI
NACIONĀLAJĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJĀ
Mācību plānošanas un atbalsta daļas
virsniece kapteine Liene Rozenberga,
Mācību plānošanas un atbalsta daļas
2. klases speciāliste dižkareive Elīna Francmane
AKTUĀLIE GADA NOTIKUMI NAA LAIKA PERIODĀ NO 2014. GADA NOVEMBRA
LĪDZ 2015. GADA OKTOBRIM
Šajā laika periodā NAA notikušas būtiskas pārmaiņas personālsastāvā – 2015. gada
20. jūnijā Mācību vadības pavēlniecības komandiera / Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rektora amatā iecelts bijušais NAA prorektors pulkvežleitnants Georgs Kerlins,
2015. gada 1. jūlijā NAA prorektora amatā – pulkvežleitnants Valts Āboliņš.
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NBS Mācību vadības pavēlniecības komandiera /
Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora maiņas ceremonija

Pašlaik mācības studiju virzienā „Militārā aizsardzība” turpina otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmas „Komandējošā sastāva virsnieks” kadeti un profesionālā
bakalaura studiju programmas „Sauszemes spēku militārā vadība” 2., 3., 4. un 5. kursa
kadeti, „Jūras spēku militārā vadība” 2., 3. un 4. kursa kadeti un „Gaisa spēku militārā vadība”
2., 3. un 4. kursa kadeti, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas „Militārā vadība
un drošība” klausītāji. Šā gada 3. augustā mācības Jaunākā štāba virsnieka kursā sāka
15 klausītāji, tai skaitā, turpinot sadarbību ar Valsts robežsardzi, 2 robežsardzes pārstāvji.
Lai kļūtu par NAA kadetu, sākotnēji ir jāiegūst nepieciešamās pamatzināšanas, ko
kadetkandidāti un Virsnieka speciālista kursa kandidāti apgūst dažādos kursos NBS
Kājnieku skolā un / vai NBS Instruktoru skolā. Šī iemesla dēļ šī gada 4. septembrī
NBS Instruktoru skolā mācības Kareivju speciālistu kursā sāka virsnieku speciālistu
kadetkandidāti, lai jau 19. oktobrī sāktu pgūt Virsnieka speciālista kursu NAA. Turpinot
pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju, Latvijas Kara skolas gadadienā 11. septembrī
kadetkandidāti tika pavadīti uz mācībām NBS Kājnieku skolā. Pēc tam viņus sagaida
mācības NBS Instruktoru skolā un 2016. gada maijā – mācības NAA.
Protams, līdztekus dažādām NAA aktivitātēm turpinās gan aizsāktās tradīcijas lauka
nometnes, gan Taktikas kursa organizēšanā Sauszemes spēku studiju kursa nodaļas
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Sauszemes spēku nodaļas vadītājs
pulkvežleitnants Andis Zviedris
Sauszemes spēku nodaļa
2014. gada 19. decembrī Jaunākā štāba virsnieku kursu (JŠVK) absolvēja 14 virsnieki,
starp kuriem jau otro gadu apmācību veic divi Valsts robežsardzes virsnieki, un beidzās
Taktikas kurss 5. kursa un Komandējošā sastāva virsnieka pamatkursa (KSVP) kadetiem
Ādažu poligonā.
2015. gada pirmajā pusgadā Sauszemes spēku nodaļas personāls tika iesaistīts NBS
plānotajās aktivitātēs: JŠVK priekšnieks pulkvežleitnants Edgars Allers no 12. janvāra līdz
13. jūnijam tika iesaistīts Lietuvas Kara akadēmijā organizētajā vidējā līmeņa štāba virsnieku
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pasniedzēju, instruktoru un pieaicināto ekspertu vadībā, gan arī vēsturisko kaujas vietu
analīzes nodarbības galvenā virsseržanta Armanda Loginova vadībā.
Kopumā no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada septembrim dokumenti par sekmīgu
mācību pabeigšanu NAA izsniegti šādu kursu kadetiem un klausītājiem:
1. 2014. gada 10. oktobrī NAA sertifikāti par Lietvedības kursa apgūšanu tika izsniegti
24 šī kursa klausītājiem.
2. 2014. gada 19. decembrī NAA absolvēja 6 Virsnieka speciālista pamatkursa klausītāji:
Viktorija Prošenkova, Mihails Dolguševs, Kristīne Pikunova, Ģirts Andersons, Inese
Jaunzeme, Dmitrijs Semjonovs.
3. 2014. gada 19. decembrī NAA tika organizēta Jaunākā štāba virsnieka kursa programma,
kuru sekmīgi pabeidza 14 klausītāji.
4. 2015. gada 6. martā NAA sertifikāti par Nodrošinājuma speciālista kursa programmas
apgūšanu tika izsniegti 13 šī kursa klausītājiem.
5. 2015. gada 22. aprīlī NAA sertifikāti par Drošības virsnieka kursa programmas apgūšanu
tika izsniegti 24 šī kursa klausītājiem.
6. 2015. gada 12. jūnijā NAA sertifikāti par Vides aizsardzības pamatjautājumu kursa
programmas apgūšanu tika izsniegti 13 šī kursa klausītājiem.
7. No 2015. gada 12. janvāra līdz 12. jūnijam notika Jūras spēku vidējā līmeņa vadības
un štāba virsnieku kurss. Kursu veiksmīgi pabeidza 13 klausītāji.
8. Šī gada 19. jūnijā NAA absolvēja 8 studiju programmas „Komandējošā sastāva
virsnieks” kadeti: Gunta Briede, Matīss Students, Ingmārs Veinbergs, Gatis Kuzmas,
Lauris Bušmanis, Raimonds Valdners, Linda Balalaiko, Kaspars Indruška. Studijas
akadēmijā kadeti sāka 2014. gada 12. maijā. Absolvējot akadēmiju, kadeti ieguva
leitnanta profesionālo kvalifikāciju.
9. Šī gada 19. jūnijā NAA absolvēja 15 studiju programmas „Sauszemes spēku militārā
vadība” kadeti: Kristaps Krūze, Toms Kursišs, Ansis Brūvelis, Kaspars Lauzinieks,
Toms Andersons, Edgars Priedītis, Mikus Miezītis, Kristīne Līcīte, Jānis Blažis,
Ričards Laikovs, Toms Rozentāls, Nauris Jātnieks, Aivis Kusiņš, Vjačeslavs Dmitrijevs,
Kaspars Kukša. Studijas akadēmijā kadeti sāka 2011. gada 7. martā. Absolvējot
akadēmiju, kadeti ieguva profesionālā bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā
vadībā un leitnanta profesionālo kvalifikāciju.
10. Profesionālā maģistra studiju programmu „Militārā vadība un drošība”, iegūstot maģistra
grādu militārajā vadībā un drošībā, šajā gadā absolvēja trīs šādi maģistranti: majors
Andris Alvils Auliciems – 2015. gada 5. janvārī, majors Māris Kaldavs – 2015. gada
19. jūnijā, majors Vilmārs Vecvagaris – 2015. gada 7. septembrī.
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kursā (Army Command and Staff Course) kā sindikāta vadītājs un pasniedzējs. No šī gada
9. februāra līdz 6. martam Sauszemes spēku nodaļas telpās notika „Nodrošinājuma speciālista kurss”, ko vadīja Sauszemes spēku nodaļas JŠVK vecākais pasniedzējs majors
J. Skromāns, kā arī JŠVK vecākie pasniedzēji majors J. Skromāns un majors P. Plečkens
piedalījās Sauszemes spēku Kājnieku brigādes (KBDE) mācībās „Sabre strike” Lietuvā.
Jūras spēku studiju kursa priekšnieks
kapteiņleitnants Mg .hist. Jānis Viļums
Jūras spēku studiju kursi 2014./2015. mācību gadā
2014./2015. mācību gads norisinājās ar topošo Jūras spēku virsnieku – kadetu apmācību.
Līdzšinējo 26 kadetu rindas papildināja 11 pirmā Jūras spēku militārās vadības kursa kadeti,
kuri tika uzņemti apakšprogrammā „Kuģu mehānika”. Kadeti ne tikai uzcītīgi mācījās, bet
piedalījās arī dažādos pasākumos. Ikgadējā Melnās kafijas vakarā 2014. gada 30. novembrī
ģenerāļa Hartmaņa Goda zobenu pasniedza vislabākajam NAA absolventam – leitnantam
Kasparam Pollakam. Jau otro gadu pēc kārtas labākais kadets nāca no jūrnieku vidus.
Jūras spēku kadeti godam sevi parādīja arī ikgadējās parādēs 11. un 18. novembrī.
Īpaši ar skanīgo un atraktīvo dziedāšanu izcēlās kadets Mārtiņš Rundāns. Augstus
sasniegumus Jūras spēku kadeti parādīja arī sporta sacensībās. Īpaši būtu jāizceļ
matroze Gerda Miglava un matrozis Matīss Caune. 2015. gada augusta beigās Prorektora
ceļojošā kausa izcīņā Jūras spēku kadetu kursu komandas apspēlēja citu spēku veidu
kursu komandas un ieņēma visas godalgotās vietas.
Gaisa spēku studiju kursa priekšnieks
kapteinis Ingus Siliņš
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Gaisa spēku militārās vadības studiju kursi
Gaisa spēku militārās vadības studiju kursos aizvadītā gada laikā ir notikuši četri fundamentāli notikumi:
• Gaisa spēku militārās vadības 2013/17 kadeti ir aizvadījuši divas prakses (2015. gada
marts un augusts / septembris) pēc jaunizveidotā modeļa. Visa kopēji paredzētā prakse
tiek dalīta trijās daļās, un katrai no tām tiek pievienota daļa studiju kursa „GS taktika
un pretgaisa aizsardzība”.
• Gaisa spēku militārās vadības 2013/17 kadeti 2015. gadā no 8. jūnija līdz 12. jūnijam
pirmo reizi piedalījās gaisa Operāciju kursā Tartu, Igaunijā kopā ar Igaunijas Nacionālās
aizsardzības koledžas Gaisa spēku kadetiem. Kursu pasniedza Varšavas Nacionālās
aizsardzības universitātes pasniedzēji.
• Gaisa spēku militārās vadības 2014/18 kadeti 2014. gada 1. septembrī sāka apmācību
studiju kursos NAA sadarbības augstskolā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) divās
specializācijās: tehniķis-avioniķis un tehniķis-avioniķis (radiolokācija).
• Gaisa spēku militārās vadības 2015/19 kadeti 2015. gada 1. septembrī sāka apmācību
studiju kursos NAA sadarbības augstskolā RTU specializācijā Gaisa transporta vadīšana
un organizēšana.
Pēc pāris „iztrūkuma” gadiem Gaisa spēku militārās vadības studiju kursu un kadetu skaits
pieaug. Visos trīs kursos kopā ir 28 kadeti. Visi ir atsaucīgi un veiksmīgi tiek galā ar mācībām.
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Šogad no 12. janvāra līdz 12. jūnijam Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika
pēc kārtas jau devītais starptautiskais Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieka
kurss (turpmāk tekstā – JS VLŠVK). Šogad kursā mācības sāka 13 virsnieki no trijām Baltijas
valstīm, t.i., trīs virsnieki no Igaunijas, seši virsnieki no Latvijas un četri virsnieki no Lietuvas.
Pēc sekmīgi pabeigtās apmācības sertifikātus saņēma visi 13 kursa klausītāji.
Nodarbības šogad vadīja civilie un militārie eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas, Beļģijas, Nīderlandes, Zviedrijas
un Somijas bruņotajiem spēkiem, kā arī vieslektori no Latvijas Universitātes, Baltijas
Aizsardzības koledžas un Lietuvas Kara akadēmijas.
Viens no svarīgākajiem kursa programmas apmācības moduļiem ir „Practice and
Training Module”, kas ietver Jūras spēku militāri taktisko spēli „Wargame” un jūras taktiskās mācības „Baltic Fortress”. Kursa klausītāju apmācība „Wargame” jau ceturto gadu
pēc kārtas tika organizēta sadarbībā ar Vācijas (Marineoperationsschule Bremerhaven)
un Beļģijas / Nīderlandes (NATO Naval Mine Warfare Centre of Excellence – EGUERMIN)
Jūras spēku vadošajiem ekspertiem.

2015. gada starptautiskā JS VLŠVK atklāšana. NAA rektors plkv. E.Leščinskis,
JS flotiles komandieris jkpt. J.Roze, kursa vadība un kursa klausītāji

Šogad no 6. līdz 14. maijam notika mācības „Baltic Fortress”. Mācību galvenais mērķis
bija apmācīt JS VLŠVK klausītājus patstāvīgi plānot un sagatavot jūras taktiskās mācības
sadarbībā ar Lietuvas Jūras spēkiem, kā arī praktiski piedalīties mācībās uz Baltijas valstu
kara kuģiem. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija apmācīt kursa klausītājus štāba darba
procedūrām Task Group (TG) / Task Unit (TU) līmenī. Mācībās piedalījās Baltijas valstu
mīnu kuģu eskadra (BALTRON), NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupa (SNMCMG1),
kopumā ap 20 kuģu no deviņām valstīm. Jāpiebilst, ka nākamgad „Baltic Fortress”
mācības notiks Latvijas teritoriālajos ūdeņos, un tās organizēs Latvijas Jūras spēku flotile.
Kārtējā, jau desmitā pēc kārtas, kursa sākums ir paredzēts 2016. gada 11. janvārī,
un tā ilgums būs 22 nedēļas. Pēc aptuveniem aprēķiniem tajā piedalīsies līdz 15 kursa
klausītāju no trijām Baltijas valstīm.
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Starptautiskā Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku
kursa aktualitātes 2015. gadā

PER ASPERA AD ASTRA

JS / GS nodaļas JS VLŠVK vecākais virsnieks
komandleitnants Mg. paed. Igors Koroļovs

KADETS 2015

Tālmācības centra priekšnieks
kapteinis Mg. paed. Vitālijs Šlendins
Tālmācības centra darbības pārskats
(2014. gada novembris – 2015. gada oktobris)
2014. gada beigās NAA Tālmācības centrs aktīvi darbojās, lai atbalstītu NAA mācību
procesu. Lielākā uzmanība tika pievērsta ILIAS sistēmas pilnveidošanai, lai tā spētu
nodrošināt mācību procesa vajadzības. Rezultātā tika izveidots papildus modulis ILIAS
sistēmā EPSS (Izglītības procesa atbalsta sistēma). Šī sistēma dod iespēju izmantot gan
speciālas datu bāzes, gan pieteikt mācību telpas, gan veidot stundu sarakstus, gan
izmantot elektronisko mācību žurnālu (sākts lietot 2015. gada 1. septembrī). Pirmie
šī projekta rezultāti tika prezentēti NATO Advanced Distributed Learning Working Group
(NATO ADL WG) konferencē Bulgārijā, kur tie izraisīja NATO Allied command transformation (NATO ACT) interesi ar iespēju šī moduļa ievešanai citās NATO skolās. Gada laikā
šis modulis tika pilnveidots un gala versijā tiks prezentēts NATO ADL WG konferencē, kura
notiks šī gada novembrī Armēnijā.
Vienlaikus NAA Tālmācības centrs turpina mācību procesa atbalstu gan NAA, gan
citām NBS vienībām. Šogad pirmo reizi sniegts atbalsts Zemessardzei, kas deva iespējas
daļēji pārnest Zemessardzes komandiera p.i. kursu tālmācības vidē.
Pašlaik NAA Tālmācības centrs izstrādā ILIAS administratora kursu, kas ļautu sagatavot
ILIAS administratorus visās NBS vienībās, tādējādi pilnveidojot mācību procesu NBS.
Kursa iespējamais norises laiks varētu būt 2016. gada otrais pusgads.
NAA Tālmācības centrs aktīvi sadarbojas arī ar NATO ACT, kā rezultātā 2016. gadā no
24. līdz 27. aprīlim ir plānots organizēt NATO ADL WG konferenci Rīgā, NAA.
Drošības un stratēģiskās pētniecības centra
vadošā pētniece Dr. sc. pol. Nora Vanaga
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Drošības un stratēģiskās pētniecības centra paveiktais
(2014. gada novembris – 2015. gada oktobris)
Drošības un stratēģiskās pētniecības centra (DSPC) darbinieki minētajā laika periodā
turpināja aktīvi veikt pētniecību ar drošību saistītajos jautājumos, īstenojot pētījumu par
Latvijas aktuālajiem drošības izaicinājumiem. Pētījuma rezultāti tika prezentēti Aizsardzības
ministrijā un drošības iestādēm 2015. gada septembrī. Plašākai publikai pētījuma
rezultāti tiks publicēti 2015. gada oktobrī. Starp publiskajām aktivitātēm noteikti ir jāpiemin
DSPC 2014. gada 3. decembrī organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Krievija
un ģeopolitikas atgriešanās: Stratēģiskie izaicinājumi Rietumiem”, kurā piedalījās
starptautiski atzīti pētnieki. Papildus 2015. gada pirmajā pusē DSPC organizēja vairākas
vieslekcijas Latvijas sabiedrībai par aktuālajiem drošības jautājumiem – Dr. Džeimsa Šera
lekcija par Krievijas radītajiem izaicinājumiem Rietumiem, Dr. Andraša Racza lekcija par
Krievijas hibrīdkaru Ukrainā, Dr. Džeimsa Sperlinga lekcija par NATO drošības izaicinājumiem un Dr. Ievas Bērziņas, Dr. Jāņa Bērziņa, Dr. Ulrika Frankes diskusija par Krievijas
militāro doktrīnu. DSPC darbinieki aktīvi līdzdarbojas NAA mācību procesā, vadot un
recenzējot kadetu darbus.
DSPC darbinieki ir bijuši aktīvi arī savā individuālajā pētniecībā. Centra direktors Dr.
oec. Jānis Bērziņš ir publicējis darbus: „Knowledge Society” Leal-Filho, W., Ubelis, A.,
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Bērziņa, D. (red.) grāmatā Sustainable Development, Knowledge Society and Smart
Future Manufacturing Technologies, „Russian New Generation Warfare is not Hybrid
Warfare” Pabriks, A. & Kudors, A. (red.) grāmatā The War in Ukraine: Lessons for Europe.,
„A New Generation of Warfare.” Žurnālā Per Concordiam: Journal of European Security
and Defense Issues, vol. 6, no. 3, „Russia and European Defense.” Žurnālā Baltic Rim
Economies, 6/2014, „Russian New Generation Warfare.” Žurnālā Aspen Review Central
Europe, no 3/2014 un „Russian New Generation Warfare.” Žurnālā Journal of Military
Operations, vol. 1, no. 3. Viņš ir nolasījis 13 vieslekcijas ārvalstīs par Krievijas jaunās
paaudzes karadarbību, no kurām visnozīmīgākās ir bijušas: par Krievijas militārās
stratēģijas asimetriskajiem aspektiem, Krievijas jaunās paaudzes karadarbību un
apdraudējumiem Baltijas valstu drošībai, ASV Mācību un vadības pavēlniecības vienībā
Asimetriskā karadarbības grupā un Johns Hopkins University’s Laboratory for Applied
Physics 23.–25. martā, un 30. oktobrī, NATO Speciālo operāciju štābā par Hibrīda
karadarbību, 1.–4. jūnijā, Monsā, Beļģijā, „Baltic Defense & Security After Ukraine:
New Challenges, New Threats”, The Jamestown Foundation, 30. aprīlī, Vašingtonā, ASV,
sadarbojas arī ar Eiropas politikas analīzes centra (CEPA) pētniekiem par Krievijas jaunās
karadarbības izvērtējumu, Vašingtona, ASV, kā arī lekcija NATO SHAPE štābā Brunsumā
Nīderlandē, 13. janvāris.
Vadošā pētniece Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa organizēja un vadīja DSPC pētījumu par
aktuālajām drošības problēmām Latvijā. Viņa piedalījās trīs starptautiskās zinātniskās
konferencēs: „Russia’s Grand Strategy in V.Putin’s Rhetoric” DSPC konference, 3. decembris,
„Russia’s Grand Strategy in V.Putin’s Rhetoric.” Politiskā mārketinga forumā Upsalā,
Zviedrijā, 13.–14. augusts un „From Strategic Non-Violence to „Colour Revolution”
Warfare.” 9. visas Eiropas konferencē par starptautiskajām attiecībām, 23.–27. septembris Sicīlijā, Itālijā. Viņa ir publicējusi darbus: „Branding Novorossiya.” Strategic Review,
10, CSSR, „Colour revolutions” – democratization, hidden influence or warfare?” Working
paper, 1, CSSR, „The Russian „Colour Counterrevolution„ Model for Containing Geopolitical
Expansion by the West.” Journal of Military Operations, vol. 3, no. 1 un „Komunikācija un
laba pārvaldība” Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2.
Vadošā pētniece Dr.sc.pol. Nora Vanaga 2015. gada laikā ir apmeklējusi 4 starptautiskās konferences, no kurām trijās viņa prezentēja savus referātus: „Challenges
and Solutions for EU Battlegroup Deployment within the Existing Legal Framework”
starparlamentārajā konferenē par ES kopējo ārējo un drošības politiku šī gada
4.–5. marts, Rīgā, Latvijā, „EU security strategy towards Arctic” 9. visas Eiropas konferencē par starptautiskajām attiecībām, šī gada 23.–27. septembris, Sicīlija, Itālija un
„Baltic Military Cooperation: Common Response after Russia’s Agression in Ukraine”
13.–15. oktobris, Helsinki, Somija. Viņa ir publicējusi rakstus „Politiskā griba Latvijas
ārpolitikā” Latvijas intereses Eiropas Savienībā, 2 un „Challenges and Solutions for
EU Battlegroup Deployment within the Existing Legal Framework” Background Notes,
LR Saeima. Viņa apmeklēja Džordža Māršala centra organizēto semināru par reģionālo
drošību no šī gada 30. aprīļa līdz 22. maijam.
Pētnieks Dr.sc.pol. Toms Rostoks ir sagatavojis vairākus pētnieciskos rakstus par
daudzpolaritāti un tās iespējamo ietekmi uz Latviju, par starptautisko attiecību pasniegšanu
kadetiem NAA un par Latvijas sabiedrības skatījumu uz Latvijas-Krievijas attiecībām. Viņš
uzstājās ikgadējā DSPC konferencē, piedalījās ikgadējā Lennarta Meri konferencē Tallinā,
Igaunijā, kā arī piedalījās ar uzstāšanos Norvēģijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
rīkotajā seminārā par starptautisko attiecību pasniegšanu militāro akadēmiju kadetiem.
Visbeidzot, viņš nolasīja publisku lekciju Latvijas Kara muzejā par tēmu: Daudzpolaritāte
un pasaules kārtība: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas.
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Pētnieks Mg.sc.pol. Mārtiņš Hiršs ir piedalījies konferencēs „Krievijas spēka projicēšana
21. gadsimtā” 24.–26. novembris, Tartu, Igaunijā un uzstājies ar referātiem „Discussions
about U.S. foreign policy towards the Baltic States after Crimea” Baltijas studiju konferencē
7.–10. septembris, Marburgā, Vācijā un „ASV ārpolitikas stratēģijas attiecībās ar Krieviju:
2009. gada attiecību restartēšana” LU 73. konferences politikas zinātnes sekcijā
„Izaicinājumi iekšpolitikā un ārpolitikā”, 5. februāris, Rīgā, Latvijā. Viņš ir līdzautors rakstam
„Energy (in)security: challenges and prospects for the EU & Baltics.” LĀI politikas apskats
un apmeklējis kursu BDI Mērķauditorijas analīzes kurss („Behavioural Dynamics Institute:
Target Audience Analysis course”), kas ilga 7 nedēļas (maijs – jūlijs). Iegūtās zināšanas
viņš izmantoja DSPC veiktās sabiedriskās aptaujas par aktuālajām drošības problēmas
Latvijā rezultātu analīzē.
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Foto no RJC arhīva
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SAUSZEMES SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 2. KURSA 2014./2015. STUDIJU GADS
Pagājušais gads nu jau Sauszemes spēku militārās vadības 3. kursam bija ļoti
interesants un notikumiem bagāts. Visspilgtākās atmiņas saistās ar galvenā virsseržanta
Armanda Loginova pasākumiem, ka arī ar vasaras nometni, Taktikas kausu un vairākām
sporta spēlēm. Daudzos pasākumos kadeti piedalās arī individuāli.
Nedēļa galvenokārt paiet, mācoties Rīgas Tehniskajā universitātē, taču atrodam arī
laiku sevis pilnveidošanai un attīstīšanai. Piektdienās notiek akadēmiskās nodarbības NAA,
piemēram, lietišķā etiķete, militārā psiholoģija, militārā vadība u.c.
Spilgtākās atmiņas akadēmijas dzīvē saistās ar vēsturiskajiem pasākumiem kopā ar
galveno virsseržantu A. Loginovu. Vairāki no pasākumiem izpaudās tā, ka pāris nedēļas
pirms pasākuma tika iedots mājas darbs – analizēt kauju vietu un sagatavot prezentāciju.
Pasākumi saistās ar gariem pārgājieniem pa vēsturiskajām kauju vietām. Mūsu kurss šogad
piedalījās vairākos tādos pasākumos. Atmiņā ir palikuši Nāves salas un Liepājas pasākumi.
Lai nonāktu Nāves salā, mums nācās forsēt Daugavu, kas nebija no tiem vienkāršākajiem uzdevumiem. Nāves salas pasākumā interesantākais no uzdevumiem bija ielīšana
bunkurā, kurā palaista asaru gāze. Daudziem kadetiem, tas ieviesa bailes un bija grūti
saņemties, lai ielīstu bunkurā.
Pēc kadetu domām, pats interesantākais un aizraujošākais pasākums bija Liepājas
fortu kauju vietu apskate. Šajā pasākumā bija ne tikai vēsturiska lekcija, bet arī vairāki
interesanti uzdevumi un aktivitātes. Pirmo reizi mums bija iespēja iepazīties ar Jūras spēku
specifiku. Jūras spēku Mācību centrā mēs varējām izmēģināt, kā ir pārvietoties pa
piedūmotu un tumšu kuģa mašīntelpu un apakšējo klāju ar elpošanas aparātu. Pēc šī
uzdevuma mēs uzvilkām glābšanas tērpus un lēcām no kuģa klāja ūdenī. Diena noslēdzās
ar nelielu pārgājienu līdz fortiem, kur arī pārnakšņojām. Savukārt otrā diena iesākās agri,
kad devāmies uz vēsturisku kaujas vietu, kurā izspēlējām aizstāvēšanas kauju ar peintbola
ieročiem. Pēc tam devāmies uz Kuldīgu, kur veicām kaujas šaušanu.

Sauszemes spēku militārās vadības 3. kursa kadeti lauka nodarbībās
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Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
3. kursa kadeti
Raivis Matisāns un Vladislavs Konopļa
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II. AIZVADĪTAIS STUDIJU GADS KADETU REDZĒJUMĀ

KADETS 2015

Vēl viens svarīgs notikums mūsu kursa dzīvē bija vasaras lauku nometne. Šis bija
pirmais gads, kad mēs tajā piedalījāmies. Tā norisinājās no 4. līdz 28. augustam. Pirmās
divas nedēļas mēs apguvām kaujas šaušanu tuvās distancēs. Pēc divām nedēļām notika
ieskaite, kur bija apvienoti visi iemācītie vingrinājumi divu nedēļu laikā. Pēc smagām un
karstām divām nedēļām mums bija divas brīvas dienas, kas mums palīdzēja sakopot
spēkus un sagatavoties nākamajām divām nedēļām nometnē. Kad pēc brīvdienām
ieradāmies, mūs sadalīja trīs vados, kur mūsu kurss bija pretinieks pārējiem kursiem. Šīs
dienas mēs pavadījām mežā, kur apguvām ātro uzbrukumu, aizkavēšanu, slēpņa taktiku
un citus zaļās taktikas elementus nodaļas sastāvā. Lielākoties mūsu kurss raka aizsardzības
pozīcijas, kurās izdevās arī pakarot. Nometne beidzās ar Taktikas kausu, kurš mūsu
kursam jau bija otrais. Šogad par lielu izbrīnu visiem mūsu kurss gandrīz ieguva pirmo
vietu, no pirmās vietas mūs šķīra nieka 3 punkti. Par paveikto bijām ļoti apmierināti un
gandarīti, jo mēneša laikā ieguvām daudz zināšanu.
Brīvajā laikā mūsu kursa kadeti piedalās daudzās sporta spēlēs un pasākumos.
Svarīgākie pasākumi, kur mūsu kursa kadeti ir piedalījušies, ir Ziemassvētku balle
Latvijas Universitātē un balle Mazajā Ģildē. Kadeti ir piedalījušies arī Rīgas maratona
skrējienā, kurā veica 10 km garu distanci formas tērpā. Atsevišķi var pieminēt kadetus,
kuri šajā gadā ir bijuši komandējumos un ārvalstu sporta spēlēs. Viens no tiem ir Ģirts
Ločmelis, kurš ir piedalījies Lietuvas atklātajā militārajā pieccīņā, Stipro skrējienā un
daudzās citās sacensībās, kā arī mūsu kursa kadets Jānis Švikulis, kurš devās komandējumā uz Igauniju.
Kopumā šis gads ir bijis ļoti interesants un aizraujošs, domājam, ka mūsu kurss būs
saliedēts un draudzīgs arī turpmāk, mācoties NAA.
Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
4. kursa kadets Matīss Bajārs
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SAUSZEMES SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 3. KURSA 2014./2015. STUDIJU GADS
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Sauszemes spēku militārās vadības
4. kursam 2015. gads ir aizritējis visai krāsaini. Pa šo laiku esam pierādījuši sevi gan
sporta sacensībās, gan militārajās iemaņās.
Viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem bija divus mēnešus ilgā specializējošā ievada
prakse jeb Kājnieku nodaļas komandiera kurss. Tās laikā gan atsvaidzinājām jau esošās
zināšanas, gan iemācījāmies daudz jauna, ko izmantot turpmākajā dienestā.
Ne mazāk svarīgi pasākumi bija arī vasaras lauku nometne un Taktikas kauss. Šajā
nometnē atkārtojām kaujas šaušanu tuvās distancēs, medicīnu, sakaru procedūras un
iemācījāmies dažādus jaunus šaušanas vingrinājumus kaprāļa Gužejeva pavadībā.
Neizpalika arī tradicionālā pončo uzsliešana ierobežotā laika limitā. Pēc lauku nometnes
aizritēja Taktikas kauss. Šogad bijām iedvesmas pilni gūt labus panākumus un kopvērtējumā ieguvām 5. vietu.
Pirmo gadu piedalījāmies starptautiskajās militārajās mācībās „Sudraba bulta 2015”.
Diemžēl nepiedzīvojām tādas aktivitātes, uz kādām cerējām, tomēr guvām ieskatu par to,
kā kopumā izskatās starptautiskās mācības.
Protams, ka piedalījāmies arī dažādos socializēšanās pasākumos, piemēram, Strēlnieku
simtgades un Lattelecom Rīgas maratonos. Devāmies vēsturiskajā pārgājienā uz
Skrundas kaujas vietu, iesaistījāmies Kadetu kluba attīstīšanā un devāmies uz bērnu
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Bakalaura studiju programmas
„Jūras spēku militārā vadība”
2. kursa kadete Annija Krūma
PIRMAIS GADS NACIONĀLAJĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJĀ
Nedaudz vairāk nekā pirms gada visi ieradāmies Nacionālajā aizsardzības akadēmijā,
lai sāktu savu jauno dzīves posmu. Katrs ar savu dzīves bagāžu, bet visi ar vienu mērķi.
Visi kā viens nezinājām, kas mūs sagaida tuvākajā laikā, tāpēc nācās sekot tikai un vienīgi visām instrukcijām, kuras mums deva akadēmijas personāls un vecāko kursu kadeti.
Lai sāktu studijas akadēmijā, sākumā mums bija jākļūst par karavīriem. Lai kļūtu par
karavīriem, pirmkārt, vajadzēja saņemt formas tērpu un ekipējumu, jo kas gan tu par karavīru
bez formas tērpa un ekipējuma. Otrkārt, vajadzēja sāk apmācību procesu Kājnieku skolā.
Kad bijām pavadījuši vienu nedēļu akadēmijā, sakārtojuši visas formalitātes un nedaudz
jau iejutušies karavīra dzīvē, devāmies uz Alūksni, kur sākām 13 nedēļu apmācību procesu.
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namu, kur vadījām dažādas sporta spēles. Bija arī kursa saliedēšanas pasākumi, tādi kā
„lielā stāva uzkopšana”.
Lepojamies ar panākumiem sporta spēlēs, kur kadets Matīss Bajārs Lietuvas čempionātā militārajā pieccīņā izcīnīja 10. vietu un Baltijas karavīru spēlēs starp kadetiem dalītu
godpilno 1. vietu. Arī kadets Valts Velve Baltijas spēlēs – futbolā – ieguva 3. vietu.
Kā neaizmirstams notikums Edgaram Kuprukam un Matīsam Bajāram atmiņā paliks
arī komandējums uz Poliju, kura laikā viņi apguva zināšanas izdzīvošanas kursā un
medicīnā, izbaudīja asas izjūtas, kāpjot kalnos, un diskutēja par civilmilitāro sadarbību.
Šis komandējums deva lielus plusus Baltijas jūras valstu militāro akadēmiju kopējai
sadarbībai, kā arī pieredzes un zināšanu apmaiņai.
Šis gads ir nesis ļoti daudz pozitīvu emociju, pieredzes un zināšanu un pavisam
noteikti nesīs vēl tikpat daudz – gan komandējumos, gan sporta sacensībās, gan
dažādos pasākumos.
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Uz Alūksni devāmies septembra otrajā piektdienā, šī diena bija lietaina un drēgna kā
jau rudenī. Ierodoties Kājnieku skolā, uzreiz tikām sadalīti pa kursiem un nodaļām. Uzreiz
pēc sadalīšanas tikām iepazīstināti ar Kājnieku skolu, tās infrastruktūru un personālu, kā
arī ar iekšējo kārtību un ar to, kas mūs sagaida šī kursa laikā. Pirmo nedēļu pavadījām
lielā neziņā un nelielā stresā, jo nezinājām, ko no mums vēlas redzēt. Pēc pirmās nedēļas
jau bijām apraduši ar vidi un sapratām, kas no mums tiek gaidīts.
Apmācība Kājnieku skolā ir pamatu pamats, kas karavīram ir jāzina. Pirmās nedēļas
pavadījām klasēs, apgūstot teorētiskās zināšanas. Katra bloka beigās bija ieskaites, lai
pārliecinātos, cik labi esam iemācījušies mācīto. Pavisam ātri arī pienāca pirmā iepazīšanās
ar mežu, kur piedzīvojām vēl nebijušas lietas, kas lika saprast to, cik ļoti ir jāgrib būt
karavīram, lai nepadotos pie pirmajām grūtībām. Laikam pamazām ejot uz priekšu, jau
kļuvām gudrāki militārajā jomā un tāpēc arī varējām dot karavīra zvērestu. Tas bija ļoti
svarīgs un nozīmīgs notikums mūsu karjerā. Pēc zvēresta došanas turpinājām mācības
pamatapmācības kursā, bet nu jau nodarbības lielākoties notika lauku apstākļos
neatkarīgi no laikapstākļiem. Dzīvošana mežā vairākas dienas pēc kārtas, kaujas šaušana,
orientēšanās gan dienas gaišajā laikā, gan tumšajā, lauka kaujas iemaņas. Vienu vārdu
sakot, karavīra ikdienas izbaudīšana un lielāka izpratne par to, kā karavīrs pavada
savu ikdienu. Šīs trīspadsmit nedēļas paskrēja pat nemanot, bija jau pienācis decembris un laiks kursa izlaidumam. Katrs ar dažādām emocijām, bet visi kā viens lepni,
ka šis kurss bija pabeigts.
Pēc Kājnieku skolas absolvēšanas devāmies atpakaļ uz akadēmiju, lai sagatavotos
jau nākamajam izaicinājuma 8 nedēļu kursam Instruktoru skolā, uz kuru devāmies janvāra
sākumā. Atkal bijām neziņā, kas mūs sagaidīs šī kursa laikā. Ierodoties Instruktoru
skolā, tikām sadalīti nodaļās no 5 līdz 7 cilvēkiem. Šī kursa laikā dzīvojām istabiņās savas
nodaļas ietvaros, kas, manuprāt, bija ļoti liels pluss, jo nodaļas varēja labāk saliedēties.
Šis kurss ļoti atšķīrās no pamatapmācības kursa, šeit mūs mācīja, kā strādāt ar padotajiem. Katru nedēļu bija savs bloks, kurš bija jāapgūst vienā nedēļā un nedēļas beigās
jau jākārto ieskaite. Mēs mācījāmies paši un mācījām savus biedrus. Instruktori bija ļoti
atsaucīgi un jebkurā laikā palīdzēja, ja kaut kas bija neskaidrs. Liels pluss bija tas, ka
kopā ar mums šī kursa laikā bija 5. kursa kadeti, kuri mums sniedza ļoti lielu atbalstu.
Uzskatu, ka viss, ko mācījāmies šajā kursā, bija ļoti noderīgs un svarīgs, jo mēs esam
topošie virsnieki, kuriem ir jāzina, kā strādāt ar savu personālu. Katru nedēļu bijām tik ļoti
aizņemti, ka kursa beigas pienāca ļoti ātri un atkal jau bijām kļuvuši pieredzes bagātāki,
kā arī par vēl vienu diplomu bagātāki.
Pēc šī kursa beigšanas atgriezāmies akadēmijā. Bija sajūta, ka atgriežamies mājās, kur
esam gaidīti. Taču, lai mēs būtu pilntiesīgi kadeti, bija jāiztur ļoti svarīgs pārbaudījums –
Baltā nakts, kuru organizēja vecākie kursi. Šajā pārbaudījumā bija jāpilda uzdevumi katrā
sešstāvu kazarmu stāvā, katrs ar savu specifiku un „odziņu”. Tikai kopīgiem spēkiem
spējām to paveikt. Bet šogad bija sarūpēts īpašs pārbaudījums – fobiju pārbaude, kas arī
visiem šķita visinteresantākais. Kā jau katru gadu, arī mēs turpinājām iesāktās tradīcijas,
dzērām Krīvu rūgto dzērienu un veicām skrējienu uz Kara skolas atrašanās vietu, kur arī
devām Kadeta solījumu un ar akadēmijas devīzi „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” kļuvām
par pilntiesīgiem kadetiem. Kad nu jau bijām kadeti, sākām sagatavošanos civilajām
augstskolām. Akadēmijā uz vietas apguvām angļu valodu, matemātiku, fiziku, medicīnu
un lietišķo etiķeti. Arī šajā posmā katrā mācību priekšmetā sekoja ieskaites, lai pārbaudītu
mūsu zināšanas.
Kā jau militārā iestādē, neiztikt bez sporta aktivitātēm. Piedalījāmies ikgadējās Rektora
kausa sacensībās, kur bija lieliska iespēja sadarboties ar vecākajiem kursiem, kā arī šis
kauss ir lieliska spriedzes uzturēšana starp kursiem. Protams, neiztikt bez Prorektora ceļojošā
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kausa, kur šogad bija jāspēlē tautas bumba ķiverē un uzkabē, šajās sacensībās izcīnījām
godpilno 3. vietu. Augusta beigās, noslēdzoties vasaras nometnei, tika organizēts arī
Taktikas kauss, kur piedalījāmies kā jaunpienācēji, jo vecākie kursi iepriekš bija darījuši
ko līdzīgu. Mums neveicās pārāk labi, bet ceram uz labākiem rezultātiem nākamgad.
Protams neiztikt arī bez atceres un kultūras pasākumiem. Viena no akadēmijas
tradīcijām ir tāda, ka pirmā kursa kadeti dodas uz piemiņas nometni Litenē, kur lieliski
pavadījām laiku, uzzinot daudz jauna par to, kas notika tajā laikā. Iesaistījāmies arī karavīru
kapu vietu sakopšanā, kas ir ļoti nozīmīgi, jo mums ir jāgodina tie karavīri, kuri ir atdevuši
savu dzīvību šīs zemes vārdā. Manuprāt, viens no visnozīmīgākajiem pasākumiem, kurā
piedalījāmies, ir „Latviešu strēlniekiem – 100”. Atcerējāmies un pieminējām savus senčus,
kuri reiz cīnījušies par mūsu dzimteni.
Uzskatu, ka pirmais kurss ir bijis ļoti radošs un daudzpusīgs. Esam apguvuši ļoti daudz
svarīga, kas mums noderēs mūsu turpmākajā dienestā.

JŪRAS SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 2. KURSA 2014./2015. STUDIJU GADS

Kursa standartu pieņemšanas / nodošanas ceremonija
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Ar sekmīgi pabeigtām sagatavošanas apmācībām matemātikā un fizikā Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā un veiksmīgi aizvadītu Taktikas kausu, kas ir ikgadēja akadēmijas
tradīcija noslēdzoties vasaras nometnei, pabeidzām NAA 1. kursu. Ar septembri mācības
sākām jau kā 2. kurss un papildus studijām NAA 1. semestri iesākām arī ar mācībām
Latvijas Jūras akadēmijā (LJA), katrs vairāk vai mazāk aizrautīgi gaidot, kādus jaunus
notikumus un izaicinājumus tas nesīs.
Vēl septembra sākumā visi 2. kursa kadeti piedalījās aptuveni 20 km garā maršā, lai
nopelnītu iespēju pie beretes nēsāt akadēmijas kokardi. Drīz pēc marša sekoja arī akadēmijas
svinīgā izvade, kur visu kursu kadeti tika apsveikti ar jaunā mācību gada sākumu, tika
pasniegtas jaunas kursu uzšuves un labākajiem kadetiem tika piešķirta nākamā dienesta
pakāpe. Jaunums šogad bija kursu standartu pasniegšana katram kursam.
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Studijas LJA bija dažādas: pārsvarā lekcijas – citas interesantas, citas mazāk
interesantas, bet visas vajadzīgas un nepieciešamas. Reizēm bija arī praktiskās
nodarbības, kur devāmies uz mācību kuģi un apguvām dažādas iemaņas, kas jāprot
avārijas situācijās uz kuģa. Tuvāk tikām iepazīstināti ar Rīgā esošajiem Jūras spēku
kuģiem. Līdztekus mācībām LJA bija arī lekcijas NAA par vēsturi un militārām tēmām
un militāro iemaņu izkopšanu. Dažreiz apmeklējām arī vieslektoru lekcijas par dažādiem
aktuāliem tematiem.
Novembris tika aizvadīts valsts svētku noskaņā, gatavojoties parādēm un, protams,
arī piedaloties tajās: vispirms Lāčplēša dienā pie Brīvības pieminekļa, pēc nedēļas valsts
dzimšanas dienā parādē Krastmalā un Vecrīgā, kura radīja īpaši pacilātu sajūtu. 30. novembrī
visi akadēmijas kadeti piedalījās Melnās kafijas vakarā, kura laikā mēs atcerējāmies Brīvības
cīņu kaujās kritušos Kara skolas kadetus.
Jaunais gads atnāca ar sesiju LJA, kur lekcijās apgūtās zināšanas bija jāatspoguļo
eksāmenos vai ieskaitēs. Pēc sesijas sekoja otrais semestris LJA, kas bija apjomīgāks un
arī grūtāks nekā iepriekšējais. Arī šajā semestrī katru dienu iemācījāmies kaut ko jaunu,
reizēm teoriju bija iespējams izmēģināt praktiski. Brīžiem atsevišķu tematu apgūšanai un
darbu izpildei liela nozīme bija kursa biedru palīdzībai un sadarbībai, veidojot dažādas
prezentācijas, konspektus, studiju darbus. 2. semestra sesija, kas LJA bija jūnija sākumā,
bija grūtāka, vairāk ieskaišu un eksāmenu, kas sekmīgi jākārto.
Bez mācībām mēs piedalījāmies arī dažādos vēsturiskos pārgājienos: novembrī
iepazinām vēsturiskās vietas Vareļu apkārtnē, martā devāmies Ķekavas pārgājienā.
Vasaras nometnes laikā augustā atkal devāmies uz Nāves salu. Piedalījāmies arī dažādos
piemiņas vietu sakopšanas darbos.
Iesaistījāmies arī Baltās nakts pasākumā, kas notika martā. Tajā iesvētījām jaunos
akadēmijas kadetus, liekot viņiem nakts laikā iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem, pēc
kuriem viņi pie kādreizējās Kara skolas deva Kadeta zvērestu un tika uzņemti akadēmijas
kadetu sastāvā.
4. maijā piedalījāmies parādē par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai. Šogad šos
svētkus atzīmēja Jelgavā. Jelgavas centrā notika parāde, kurā piedalījās dažādas vienības, arī NAA kadeti, bet pretī Jelgavas pilij bija iespēja apskatīt dažādu vienību tehniku un
uzzināt sev interesējošu informāciju gan no Speciālo uzdevumu vienības pārstāvjiem, gan
NAA pasniedzējiem un kadetiem, gan dažādu vienību karavīriem. Uz šo pasākumu bija
ieradušies arī Latvijā esošie ASV karavīri. Bija iespēja vērot arī dažādus demonstrējumus,
tādējādi redzot daļu no karavīru darba un ikdienas.
Tāpat kā kursā katram ir savas intereses un aizraušanās, tā arī dažādi sporta veidi.
Kopumā piedalījāmies dažādos sporta pasākumos un sacensībās, kuros arī izdevās
uzrādīt labus sasniegumus. Vienas no tādām bija Baltijas karavīru 13. sporta spēles,
kuras šogad norisinājās Rīgā. Šogad pirmo reizi Rīgas maratonā, kas ik gadu notiek maijā,
NAA kadeti izveidoja akadēmijas komandu un 10 km distanci veica, skrienot ierindā. Īpaši
labi mums veicās Rektora kausa sacensībās, kas arī norisinājās maijā. Tajās Jūras spēku
kursi bija apvienojušies vienā komandā un izcīnīja Rektora kausu, par ko, protams, mums
bija liels prieks un gandarījums.
Pēc atvaļinājuma devāmies uz Ādažu poligonu, kur visa augusta garumā notika
vasaras nometne, kuras laikā apguvām dažādas iemaņas kaujas šaušanā un patruļbāzes
izveidē. Augustā notika Zemessardzes patruļa, kurā piedalījās arī NAA kadeti. 2. kursu
kadetiem šogad šī bija pirmā nometne un tajā apguvām daudz ko jaunu. Īpaši priecēja
iespēja dažādas pirms tam teorētiski apgūtas zināšanas lietot praktiski. Arī šīs nometnes
beigās piedalījāmies Taktikas kausā, kurā uzvaru nemainīgi izcīnīja Sauszemesspēku
militārās vadības 4. kursa komanda.
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Pagājušais mācību gads Jūras spēku militārās vadības nu jau 4. kursam bija notikumiem bagāts un diezgan saspringts. Bez jau ierastajām mācībām Latvijas Jūras
akadēmijā un dažnedažādām nodarbībā NAA kadeti pirmo reizi devās jūras praksē. Bija
arī jau tradicionālie pasākumi: vēsturisko kaujas vietu izpēte un analīze, Melnās kafijas
vakars un izlaidumu balles.
Jau pirmajā jaunā mācību gada dienā kadeti devās uz prakses vietu Jūras spēku
flotiles mīnu kuģu eskadru Liepājā, kur pirmos divus mēnešus pavadīja Kuģa klāja matrožu
kursos, bet pārējo laiku uz kuģa. Kuģa klāja matrožu kursa mērķis ir sagatavot jaunos
jūrniekus, dodot pamatzināšanas un iemaņas, kas būs nepieciešamas tālākam dienestam
uz kuģiem. Pirmās nedēļas pagāja klasē, mācoties JS reglamentu, vēsturi, kuģu uzbūvi
un kaujas organizāciju jūrā, angļu valodu, atsvaidzinot zināšanas pirmajā medicīniskajā
palīdzībā un navigācijā. Pēc veiksmīgi nokātotām ieskaitēm sākās kursa praktiskā daļa –
kuģa darbi, kas ietvēra dažādu uzdevumu kopumu: metāla attīrīšana no rūsas, apstrāde
un krāsošana. Lai gan darbi nebija sarežģīti, daži kadeti to darīja pirmoreiz savā mūžā.
Tālāk sekoja kuģa dzīvotspējas apmācības, vispirms simulatorā cīnoties ar iedomāta kuģa
korpusā radušajām sūcēm, pēcāk cīņa ar uguni, kur piedūmotā simulatorā pilnīgā tumsā,
izmantojot pilnu ugunsdzēsēju ekipējumu un elpošanas aparātus, bija jātiek cauri, pa ceļam
novācot dažnedažādākos šķēršļus, glābjot cietušos un dzēšot uguni dažādās vietās. Šie
kursi deva unikālu iespēju, jo visi simulatori ir maksimāli pietuvināti realitātei tādos
apstākļos, kādus uz kuģiem mācību laikā nodrošināt nav iespējas.
Pēc kursu pabeigšanas prakse turpinājās uz Jūras spēku kuģiem A53 „Virsaitis” un
M05 „Viesturs”, kur kadeti tika iepazīstināti un apmācīti par pašu kuģi, tā iekārtām un
sistēmām, kā tās izmantot. Pirms pirmās iziešanas jūrā bija nepieciešams arī nokārtot
kuģa ieskaites, kas ietvēra visu, ko nepieciešamas zināt katram kuģa komandas loceklim,
piemēram, kuģa uzbūve, visu telpu izvietojums un to lietojums, cīņa par kuģa dzīvotspēju
uz konkrētā kuģa, kas nozīmēja zināt visa glābšanas ekipējuma izvietojumu un tā pareizu
lietošanu. Novembra otrā daļa sākās ar kadetiem gaidītāko pasākumu – pirmā iziešana
jūrā, piedalīšanās Latvijas neatkarības proklamēšanas dienas pasākumā un mācībās
FLOTEX. Lielākā daļa kadetu iepriekš nebija bijuši jūrā uz Jūras spēku kuģa, daži uz
kuģa jūrā nebija bijuši vispār, tāpēc pirmā iziešana tika sagaidīta ar nelielu uztraukumu
un neziņu, cik kurš ir uzņēmīgs pret jūras slimību. Šajā reizē gan laikapstākļi bija labvēlīgi
un jūra bija mierīga, tāpēc maz ietekmēja uzdevumu izpildi. Pārgājiens sākās ar došanos
no Liepājas uz Rīgu un kopā ar Robežsardzes kuģiem un kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas,
piedalīšanos 18. novembra parādē, kur visi iesaistītie kuģi stāvēja uz enkura noteiktā
formācijā Daugavā pretim Pasažieru ostai. 19. novembrī atstājot Rīgu, sākās FLOTEX
mācību uzdevumu izpilde. Jūrā kadeti tika norīkoti stūresvīra-signālista amatā, kas
nozīmēja kuģa stūrēšana, izpildot vakts virsnieka komandas un kuģa apkārtnes novērošana, lai nodrošinātu drošu kuģošanu. Vēl mācību nolūkos kadetiem tika uzdoti arī
daudzi citi pienākumi kuģa dežuranta vai motorista, sakarnieka, kā arī pārgājiena un
enkurošanas plānošana un izpilde, mīnu meklēšana. Noslēdzošie prakses mēneši tika
pavadīti mierīgāk, jo kuģiem bez vajadzības nebija paredzēts iziet jūrā, un tāpēc tika
ieziemoti. Šajā laikā vairāk uzsvēra dažādas padziļinātas apmācības kuģošanas noteikumos un navigācijas publikāciju izmantošanu.
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PER ASPERA AD ASTRA

Bakalaura studiju programmas
„Jūras spēku militārā vadība”
4. kursa kadets Roberts Šteins

KADETS 2015
PER ASPERA AD ASTRA

Katra gada 30. novembrī neatņemama tradīcijas kadetiem ir Melnās kafijas vakars,
kurā piemin tos kadetus, kuri krita Brīvības cīņu laikā un labākajam absolventam pasniedz
ģenerāļa M. Hartmaņa Goda zobenu.
Vakara turpinājumā notiek Vakara
junda, kad simboliski izsauc kritušo
kadetu uzvārdus, kā arī lūgtie viesi pulcējas pie galdiem un bauda rupjmaizi,
marmelādi un miežu kafiju, dalās piedzīvotajā un dzied karavīru dziesmas.
Janvāra vidū, atgriežoties no prakses,
sākās divu nedēļu intensīvas apmācības
NAA, kas ietvēra pedagoģiju, psiholoģiju
un Latvijas kara vēsturi. Pēc tā sākās
sestais semestris Latvijas Jūras akadēmijā, kas mācību ziņā bija viens no
vissmagākajiem un laikietilpīgākajiem,
jo šajā semestrī sākās tādi svarīgi
mācību priekšmeti kā jūrniecības navigācija, astronomija un kuģu vadīšana
un manevrēšana. Šajā semestrī arī tika
Vakara junda Melnās kafijas vakarā
sākta kvalifikācijas darba rakstīšana un
aizstāvēšana, kas kopā ietver četrus
mācību priekšmetus divu semestru laikā un ir viens no apjomīgākajiem un svarīgākajiem
darbiem visā mācību laikā. Kā jau visus iepriekšējos gadus, Latvijas Jūras akadēmijā
mācībās tika apgūti vairāki kursi, kas saistīti ar drošību uz kuģa un darbību ārkārtējos
apstākļos. Līdztekus jau apgūtiem pirmās palīdzības aizsardzības līdzekļu kursiem
šajā gadā bija darbības cīņai ar uguni un glābšanas līdzekļu vadīšanas kursi.
Bija arī vēsturisko kauju izpēte un
analīze, kas norisinājās divās zīmīgās
vietās – Liepājas kauju vietas, kur Pirmajā
pasaules karā latvieši drosmīgi cīnījās
pret vācu karaspēku, un kauju vietas
pie Skrundas, kur kaujas laukā krita
pirmo Latvijas vienību komandieris
Oskars Kalpaks. Abās šajās vietās
pasākums norisinājās divu dienu
garumā, ietverot gan ekskursijas gida
pavadībā, gan iepriekš jau kadetu
sagatavotu kaujas vietu analīzi, gan dažādus papildus uzdevumus – kaujas šaušanu vai peintbolu. Šajos pasākumos ir
patiesa iespēja izprast, kā karavīri dzīvoja
un karoja, saprast, kādas atšķirības un
grūtības ir mums šodien un kādas bija
Upes šķērsošana vēsturisko kauju izpētes pasākumā
viņiem tajos laikos.
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Kad Kājnieku skola Alūksnē un Instruktoru skola Cēsīs ir garām, tad pēdējais posms,
lai mēs kļūtu par pilnvērtīgiem kadetiem, bija jāpārvar Baltā nakts, kur pārbaudīja mūsu
fizisko, morālo noturību un spēju darboties komandā. Pārbaudījumi bija interesanti, dažviet
pat grūti, bet tas viss atmaksājās, kad bijām nokļuvuši līdz bijušās Kara skolas ēkai un kad
akadēmijas zobens skāra mūsu plecu un ar frāzi „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” mēs tikām
ieskaitīti kadetu kārtā.
Nākamais nozīmīgais notikums jau kadetu kārtā bija Nāves salas sakopšana kopā ar
bijušo aizsardzības ministru Raimondu Vējoni un Nacionālo bruņoto spēku komandieri
ģenerālleitnantu Raimondu Graubi.
Pirmo reizi piedalījāmies ikgadējā Rektora kausā apvienotā komandā kopā ar
pārējiem Gaisa spēku militārās vadības kursiem, kur bija dažādas disciplīnas fiziskās
sagatavotības pārbaudīšanai un sacensības garam starp komandām. Disciplīnas bija
ļoti dažādas, piemēram, kross, volejbols, šaušana un jauninājums šogad bija CrossFit
stafete, kura bija ļoti interesanta.
Šī gada jūnijā mēs devāmies uz Litenes nometni, kur 1941. gada jūnijā tika
nogalināti, apcietināti vai izsūtīti uz PSRS Gulaga nometnēm Latvijas armijas virsnieki,
instruktori un karavīri. To veica Sarkanās armijas un NKVD karaspēka vienības. Šīs
pasākums ir paredzēts, lai atcerētos to gadu kritušos karavīrus, kā arī iemācītu mums
vēsturi. Uz Liteni dodas visi pirmo kursu kadeti, kā arī mūsu instruktori. Šajā pasākumā ar
mums kopā piedalījās arī jaunsargi.

Litenes nometnes atklāšana

Atbraucot uz Litenes nometni, mēs iekārtojāmies. Katru dienu mēs pavadījām aktīvi –
apmeklējām atceres vietas un pasākumus, staigājām pa Litenes mežiem, apskatījām
nometņu vietas, kauju vietas, atradām arī dažādas mantas no vecajām nometnēm,
piemēram, vecu tējkannu, sakarnieka vadu rulli un dažādas citas lietas. Pirmajā vakarā
mēs visi sēdējām pie ugunskura, kur dziedājām dziesmas; tas bija ļoti aizraujoši, kā arī
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PER ASPERA AD ASTRA

Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
2. kursa kadeti

KADETS 2015

skatījāmies NBS vienību prezentācijas, kur uzzinājām daudz ko jaunu. Pēdējā dienā mēs
visi kopā pavadījām nometnē pie ugunskura, kur bija pasākums, bija ieradušies nozīmīgi
Latvijas armijas virsnieki, aizsardzības ministrs, kā arī bija ieradušies veterāni un bija arī
daudz citu cilvēku.
Pirmo reizi mums bija iespēja arī piedalīties Taktikas kausā, kurš norisinājās Ādažu
poligonā divu dienu garumā. Uzdevumi bija dažādi, tie pārbaudīja mūsu fizisko sagatavotību, militārās iemaņas un prasmes, kā arī spēju darboties kā komandai nestandarta
situācijās. Godalgotas vietas neieguvām, bet ieguvām pieredzi, kuru varēsim izmantot turpmākajos Taktikas kausos, kā arī turpmākajā dienesta gaitā. Visinteresantākais uzdevums,
kas palika kadetu atmiņā, bija peldēšanas uzdevums, kur mums nācās izveidot plostu no
savām mugursomām un pārvarēt aptuveni 20 m garu ūdens šķērsli.
Lai atietu no ierastās rutīnas, vecākais kurss bija noorganizējis saliedēšanas
pasākumu – Prorektora ceļojošo kausu, kur mēs varējām labi pavadīt laiku, spēlējot
tautas bumbu, un mēroties spēkiem ar citiem kursiem, kā arī ar rektora komandu.

PER ASPERA AD ASTRA

Dalība Prorektora ceļojošā kausa izcīņā

11. septembrī plkst. 3.00 mēs sākām maršu no Ādažu poligona Kadetu kurgāna līdz
Aizsardzības akadēmijai, kas bija apmēram 25 km. Sākumā visi bija ļoti mundri, smējās un
runājās savā starpā, bet pēc kādas piektās reizes, dzirdot komandu sagatavoties skriešanai,
balsis noklusa un varēja just, ka cīņa katram ar sevi ir sākusies. Protams, visi palīdzējām
viens otram, tāpēc arī neviens neizstājās un visi nopelnījām gan beretes, gan kokardes.
Maršs nebija no vieglākajiem, tāpēc arī bija tik interesanti, jo tādēļ jau mēs šeit esam, lai
pārbaudītu, uz ko esam spējīgi, un plkst. 7.10 no rīta saullēkta gaismā ieradāmies akadēmijā un arī visi kā viens jutām gandarījuma sajūtu pēc grūtā pārbaudījuma.
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GAISA SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 2. KURSA 2014./2015. STUDIJU GADS
Ir noslēdzies kārtējais mācību un līdz ar to arī dienesta gads. 2014. / 2015. mācību
gads bija diezgan interesants, bet tai pašā laikā arī grūts, jo sākās akadēmiskās studijas
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Bijām izturējuši pārbaudījumus Kājnieku skolā un
Instruktoru skolā, kā arī matemātiku un angļu valodu vairāku mēnešu garumā. Domājām,
ka nekas vairs nebūs tik grūts, sarežģīts un nepatīkams, bet tomēr izrādījās citādi.
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Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
3. kursa kadets Kaspars Ušpelis

Jaunais mācību gads sākās neziņā par to, kas un kā būs. Nonākuši RTU, sapratām, ka
būs jāmācās un viss tik viegli nemaz nenāks. Pirmajā nedēļā uzzinājām, ko tieši mēs darīsim un
kas mūs sagaida. Tas diemžēl nebija nekas iepriecinošs, jo lielākā daļa priekšmetu nebija
tieši saistīti ar mūsu apgūstamo specialitāti, līdz ar to apmeklējām lekcijas bez jebkādas
intereses. Tai pašā laikā saskārāmies arī ar pirmajām problēmām. Dažiem pasniedzējiem
bija problēmas ar latviešu valodu. Viņu pasniegtais priekšmets jau tā mums bija kaut kas
jauns un ļoti sarežģīts, papildus to visu sarežģīja tas, ka īsti nevarēja saprast pasniedzēju
skaidroto, jo latviešu valodas zināšanas nebija tās labākās. Otra lielākā problēma bija
tāda, ka liela daļa priekšmetu mums bija kopā ar civilo studentu vecākajiem kursiem,
kuriem jau bija priekšzināšanas. Pat neskatoties uz priekšzināšanām, arī viņiem nebija
viegli apgūt priekšmetus pie pasniedzējiem nepietiekamām latviešu valodas zināšanām,
bet, kā studenti paši teica, viņi sāk jau pierast pie tā. Mums gan pirmajā semestrī bija
grūtības pierast pie šāda mācību stila.
Neskatoties uz negatīvajām lietām, bija arī pozitīvās. Viena no tādām bija 20 km
maršs, lai nopelnītu tiesības nēsāt bereti un NAA kokardi. Maršu pievarējām visi, protams,
uz beigām bija jāpalīdz dažam labam biedram tikt uz priekšu, bet kopā mēs to paveicām.
Liels gandarījums par izdarīto. Pozitīvas lietas bija arī RTU. Ļoti patīkami, ka pasniedzēji
pret kadetiem izturējās ar īpašu cieņu kā pret topošajiem virsniekiem. Tas uzreiz pacēla
morāli un lika censties mācībās, un neatpalikt no civilajiem studentiem. Ik pa laikam
norisinājās aktivitātes arī ārpus RTU, piemēram, NAA rīkotie vēstures pasākumi, kuros
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Lielvārdes Gaisa spēku aviācijas bāzē NAA
Gaisa spēku militārās vadības 3. kurss un amerikāņu karavīri

KADETS 2015

apmeklējām nozīmīgas piemiņas vietas
Latvijas armijas vēsturē. Tā bija patīkama
izraušanās no ikdienas. Nemanot pagāja
1. mācību semestris un pienāca sesija.
Bija jāiespringst, lai sekmīgi noliktu visus
eksāmenus ar pirmo reizi, lai nav jāpārkārto
un jāpaliek parādniekam. Izrādījās to bija
iespējams izdarīt, varbūt ne visiem tas
sanāca ar pirmo reizi, bet beigās visi nokārtoja visus eksāmenus.
2. mācību semestrī, var teikt, nekas
jauns nenotika. Atkal bija mācību priekšmeti, kas maz saistīti ar specialitāti.
Mācījāmies kopā ar vecākajiem kursiem,
bet lielākā atšķirība bija tāda, ka pieradām
pie mācību vides, prasībām un apmācības
pasniegšanas veida, kas ļoti atvieglināja
mūsu dzīvi RTU. Šis semestris pagāja vēl
Gaisa spēku militārās vadības 2. kursa kadeti
ātrāk nekā pirmais, varbūt tāpēc, ka tuvojās
vēstures pasākumā Ķekavā
vasara un atvaļinājums un visi ar nepacietību to gaidīja. Arī sesija pagāja salīdzinoši vieglāk, nolikām pēdējo eksāmenu, un
sākās atvaļinājums, kuru katrs izbaudīja, kā vien vēlējās.
Atgriezušies no atvaļinājuma, devāmies uz vasaras nometni, kas norisinās visu mēnesi
Ādažu poligonā. Visu mēnesi apguvām kaujas šaušanu tuvās distancēs, kā arī sauszemes
taktiku. Ieguvuši milzīgu militāro pieredzi nometnē, gadu noslēdzām ar Taktikas kausu, kurā
izcīnījām godpilno 4. vietu.
Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
4. kursa kadeti

PER ASPERA AD ASTRA

GAISA SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 3. KURSA 2014./2015. STUDIJU GADS
2014. / 2015. gads Gaisa spēku militārās vadības 3. kursam bija notikumiem
bagāts un aizritēja ļoti ražīgi. Mācību gads iesākās ar svinīgo izvadi un pārcelšanu
3. kursā. Pirmais pasākums bija Prorektora ceļojošā kausa izcīņa, kurā neieguvām
nevienu godalgotu vietu, jo problēmas sagādāja sporta spēļu izvēlētais inventārs.
Nākamais vērienīgais pasākums bija 18. novembra parāde, kurā tika demonstrēta
ievērojama sabiedroto spēku bruņu tehnikas parāde. Parādē piedalījāmies jau trešo
gadu pēc kārtas. Arī šogad tika dziedātas patriotiskas dziesmas, kas raisīja pacilājošas
un saviļņojošas emocijas.
Nākamais pasākums bija Brīvības cīņu analīze Liepājā, kur gida pavadībā analizējām
Brīvības cīņu epizodes Liepājā 1919. gadā. Analīzes ietvaros apskatījām Karostu un tā
laika svarīgākos militāros objektus un būves. Pēc Brīvības cīņu analīzes bija nodarbība
„Izdzīvošana uz ūdens”, kuru organizēja un nodrošināja NBS Jūras spēku Mācību centrs.
Tālāk devāmies nelielā maršā no Jūras spēku Mācību centra gar jūras krastu līdz
Ziemeļu fortiem, kur veicām izlūkpatruļas tuvējā apkaimē, lai izpētītu nākamās dienas
uzdevumu vietu un lai atrastu piemērotāko nakšņošanas vietu.
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Novembri noslēdzām ar Melnās kafijas vakaru NAA, kur godinājām no Brīvības cīņām
 tgriezušos un kritušos kadetus. Tika dziedātas dziesmas, klausītas svinīgas uzrunas,
a
dzerta kafija un ēsta rupjmaize ar ievārījumu. Decembrī notika sadraudzības pasākumi
florbolā un basketbolā ar Valsts policijas koledžas kadetiem, kur tik iegūtas atzinīgas vietas.
Kā jau katru gadu, 13. februārī tika atzīmēta Nacionālās aizsardzības akadēmijas
gadadiena ar svinīgo ceremoniju, fotografēšanos un personāla apbalvošanu. Februāra
izskaņā kadeti piedalījās nu jau par tradīciju kļuvušajā starptautiskajā izglītības izstādē
SKOLA izstāžu centrā „Ķīpsala”, kur tika prezentēta akadēmija.
3. kursa otrajā pusē aizsākās prakse NBS Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļā, kur
pieredzējušu tehniķu uzraudzībā veicām dažādus prakses uzdevumus un izmantojām
iespēju izlidot ar helikopteriem Mi-2 un Mi-17. Prakse noritēja ļoti veiksmīgi, jo tika iegūtas
ļoti daudz teorētiskas un praktiskas zināšanas. Prakse noslēdzās ar taktisko vingrinājumu,
kur bija jānoiet maršruts no Lielvārdes Aviācijas bāzes uz Nacionālo aizsardzības
akadēmiju 60 km garumā.
Kā jau katru gadu, arī šogad martā notika Baltā nakts, kas jau ir akadēmijas tradīcija
vairākus gadus pēc kārtas. Katrā kazarmu stāvā tika organizēts viens no pārbaudījumiem
jaunajiem kadetiem, kas tikko bija veiksmīgi pabeiguši Kājnieku un Instruktoru skolu.
Laika posmā no šī gada 8. jūnija līdz 12. jūnijam Igaunijas militārajā akadēmijā norisinājās Gaisa operāciju kurss. Lekcijas notika angļu valodā, un tās vadīja vieslektori no
Polijas. Nedēļas laikā ieguvām daudz lielāku priekšstatu par to, kas ir gaisa operācijas,
kā tās iedala un kā tās tiek veiktas. Papildus arī saliedējāmies ar igauņu kadetiem un
ieguvām jaunus kontaktus, kas viennozīmīgi ir ieguvums.
Mūsu kursa kadeti ir ļoti sportiski un aktīvi un pierāda to, piedaloties vairākās
sacensībās, piemēram, Stipro skrējienā un Lattelecom maratonā, kur distanci veica
formas tērpos. Atvērto durvju dienā maijā mēs palīdzējām Gaisa spēku pārstāvjiem
prezentēt viņu tehniku Mi-17 un RBS 70 un piesaistīt interesentus stāties akadēmijā.
Viens no vēsturiskajiem pasākumiem, kurā piedalījāmies un uzzinājām vairāk par savas
valsts vēsturiskajiem notikumiem, norisinājās jūnijā Skrundā. Divu dienu laikā veicām pārgājienu pa vēsturiskajām cīņu vietām, forsējām Ventu un veicām šaušanas vingrinājumus pa
kustīgiem mērķiem. Rektora kausa izcīņā Gaisa spēku kadeti ieguva augstas vietas CrossFit,
biatlonā, virves vilkšanā, kā arī šaušanā. Gaisa spēku 3. kurss godam nostartēja šajā Rektora
kausā un izdevās arī saliedēties kā komandai. Augustā norisinājās kārtējā vasaras nometne
sporta šautuvē. Nometnes noslēgumā bija Taktikas kauss, kurš ilga divas dienas ar dažādiem
taktikas uzdevumiem. Diemžēl šogad tajā neieguvām godalgotas vietas.
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Kadeti nodarbībā „Izdzīvošana uz ūdens”

KADETS 2015
PER ASPERA AD ASTRA

Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
5. kursa kadete Elīna Kukaine
VASARAS LAUKU NOMETNE 2015
2015. gada vasaras lauku nometne ir jau ceturtā šāda veida nometne, kurā ik augustu
piedalās kadeti. Nometnes apmācību formāts jau no pirmās nometnes tiek veidots divos
blokos. Katrs no šiem blokiem ilgst divas nedēļas. Pirmais – kaujas šaušana tuvās
distancēs (KŠTD) posms un otrais – zaļā taktika. Arī šis gads nebija izņēmums.
Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursa kadeti nometnei pievienojās pēc KŠTD
apmācību posma, kuru apguva jaunāko kursu kadeti no Jūras spēkiem, Gaisa spēkiem
un Sauszemes spēkiem.
Mēs, kadeti, tikām sadalīti trīs vados. Pirmais un otrais vads darbojās pret pretinieka
vadu, kas tika veidots no Sauszemes spēku militārās vadības 2. kursa kadetiem. Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursa kadeti šīs nometnes laikā pildīja nodaļas
komandiera, grupas komandiera, vada komandiera un vada seržanta pienākumus.
Vecākā kursa kadetu uzdevums nometnē ir mācīties pašiem izmantot savas zināšanas
un apmācīt jaunākos kursus.
Pirmās divas dienas tika veltītas tam, lai jaunizveidotās nodaļas spētu manevrēt vada
sastāvā. Tika atkārtoti gan pārvietošanās veidi, gan reakcija uz pretinieka uguni. Trešā
diena bija nozīmīga ar to, ka bija kaujas šaušanas vingrinājumi nodaļas sastāvā. Tie ietvēra
uguns un kustību, pretinieka pozīciju tīrīšanu un nodaļas ātro uzbrukumu. Tā kā liela daļa
no kadetiem ar kaujas munīciju šādus manevrus veica pirmo reizi, tad diena sagādāja
izaicinājumu katram kadetam. Jaunākajiem kadetiem – pildot šādus vingrinājumus ar
kaujas munīciju, bet vecākajiem – pārliecinoties, vai katrs nodaļas karavīrs zina savus
pienākumus, un, manevra laikā kontrolējot, kā nodaļa virzās uz pretinieka pozīcijām.
Pēc kaujas šaušanas katrs vads devās uz patruļbāzes vietu. Pēc nakts rutīnas
patruļbāzē no rīta sekoja jaunie uzdevumi. Katras dienas uzdevums bija veidots tā, lai
sagatavotu vadu spējīgu manevrēt FTX (lauka taktiskās mācības) laikā, lai iznīcinātu
pretinieku viņa pozīcijās MIDZENIS. Vada komandieris saņēma pavēli par slēpņa izveidošanu, lai kavētu pretinieku viņa darbības rajonā. Slēpnis nostrādāja, bet tika ievainoti
vairāki karavīri, ko uzrādīja MILES sistēma. Pēc reorganizācijas un atkāpšanās uz pēdējo
tikšanās vietu (PTV) vadam bija jāturpina rotas komandiera tālākie norādījumi. Nākamā
pavēle – izlūkot pretinieka aizsardzības pozīcijas, ieņemt tās un pārņemt pārtikas
apgādi. Pretinieks bija nostiprinājies izlūkošanai sarežģītā apvidū, bet nepieciešamā
informācija tika iegūta un uzdevums izpildīts. Pozīcijas ieņemtas, pārtikas pārapgāde
pārņemta un pretinieks atspiests tālāk uz Z. Naktī notika regulāras pretinieka darbības,
lai atgūtu savas pozīcijas, bet nesekmīgi. No rīta pirmais un otrais vads devās atspiest
pretinieku vēl tālāk uz Z. Pretinieks veica aizkavēšanas operāciju, kuras rezultātā tika
kavēta vada virzība. Tomēr, laužot kontaktu, pretinieks tika izspiests no tam stratēģiski
svarīgām pozīcijām, zaudējot lielu daļu sava personāla. Draudzīgo spēku vadi nostiprinājās jaunajās pozīcijās. Vada komandieris izsūtīja izlūkgrupas veikt pozīciju izlūkošanu
objektā MIDZENIS. Pēc izlūkinformācijas apstrādes un analīzes plkst. 03.00 pirmais un
otrais vads izvirzījās uz pretinieka pozīcijām, lai ar pirmo gaismu sāktu uzbrukumu. Lai
gan pretinieks veica maldināšanas darbības, MIDZENIS tika ieņemts un pretinieka spēki
iznīcināti. Atguvām kontroli pār darbības rajonu. Līdz ar to taktiskā fāze bija beigusies
un atgriezāmies sporta šautuvju kompleksā, kur veicām ieroču un ekipējuma apkopi, kā
arī gatavojāmies Taktikas kausam.
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„FINAL PUSH”
Viss sākās naktī uz sestdienu. Ap plkst. 1.00 saņēmu zvanu, ka jāierodas Ādažu militārajā
bāzē 4 h laikā. Tad nu mēs ar biedriem devāmies no NAA uz Ādažiem, vēl paspējām tur nosnausties un plkst. 5.00 bijām ierindā un gatavi sākt „final push”1. Izņēmām ieročus, un tika
dota pavēle aptuveni 10 km pārgājiens uz pirmās nodarbības vietu (karavīru vidū saukta par
Bomžu māju). Devāmies uz turieni, bija uzstādījums ierasties tur līdz noteiktam laikam pilnā
sastāvā. Bijām nokļuvuši tur, un sākās nodarbības par izdzīvošanu. Sākotnēji instruktori mums
parādīja naktsmītnes, kuras bija saglabājušās apvidū, pēc tam ugunskuru veidus. Tad mums
tika dots laiks pašiem izveidot naktsmītni un ugunskuru, tā nu mēs sākām. Man ļoti paveicās,
jo bijām trijnieks: es, Kaspars un Jānis. Instruktors ierādīja mums aptuveno vietu, un sākām
būvēt naktsmītni. Viss veicās ļoti labi, uzcēlām pat lielāku, nekā bijām plānojuši, ugunskura
veidu gan izvēlējāmies parastāko, jo no zariem un nolauztiem kokiem neko sakarīgu nevarēja
izveidot. Bija pienācis vakars, un instruktors bija noteicis, ja izdzirdam vienu garu svilpi, tad
vada komandieris dodas uz centru, ja vairākas īsas, tad visi dodas uz centru. Tā arī nevienu
reizi nedzirdējām vienu garu svilpi. Pēc pirmā svilpiena devāmies uz centru. Tur instruktors
bija izveidojis lamatas meža dzīvniekiem, pastāstīja mums par lamatu darbību un deva mums
laiku pašiem sagatavot lamatas. Tā nu mūsu trijnieks veidoja lamatas, no sākuma pagalam
neveiksmīgi un laikā neiekļāvāmies, taču pēc tam tas izdevās. Instruktora nosacījums bija
izveidot lamatas laikā, lai varētu saņemt vakariņas. Tā mēs ēdām vakariņas nedaudz vēlāk.
Pēc vakariņām sekoja nodarbība par apsaldējumiem un devāmies uz upīti, kur turējām 1 min
30 s rokas ledainā ūdenī un tad sildījām padusēs. Pēc tam arī to pašu darījām ar kājām, tikai
sildīja biedrs, pret vēderu ar pēdām un apķerot ar rokām kājas. Tiešām, vismaz man kājas ātri
atguva iepriekšējo stāvokli. Pēc tam sekoja nodarbība par higiēnu lauku apstākļos. Norunājām,
ka plkst. 4.00 celsimies un veiksim higiēnu, un instruktori dosies pa pozīcijām apskatīties, vai
mēs visi to veicam. Sākās nakts rutīna no plkst. 00.00 līdz 04.00. Sadalījāmies un sargājām
viens otru. Četros cēlāmies, ārā vēl bija tumšs un veicām higiēnu, tad sekoja komanda
novākties un nojaucām savas naktsmītnes un devāmies uz brokastu vietu, kur paēdām. Mūs
gaidīja SCANIA, neviens nezināja, kurp dosimies tālāk.
Iekāpām SCANIA momentā, nepagāja ne 5 minūtes, un visi bija aizmiguši. Acīmredzot
miega badu kaut kā vajadzēja remdēt. Iebraucām NAA pēc ekipējuma, ko es tā pavisam
šķidri atceros, un devāmies uz Ziemassvētku kauju piemiņas vietu. Ierodoties turp, sākām
veidot 2 naktsmītnes, kādas veidojām iepriekšējā naktī, vienīgi nosacījums bija izveidot
1

Noslēguma (beigu) pārbaudījums (redakcijas kolēģijas piebilde).
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Leitnants Aivis Kusiņš,
bij. bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība” kadets

PER ASPERA AD ASTRA

Tā kā Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursam šī ir jau ceturtā nometne, mēs
varam salīdzināt, kā tā ir pilnveidojusies šo četru gadu laikā. Ir uzlabojušies ne tikai
sadzīviskie apstākļi, bet arī apmācību formāts. Ir piesaistīti profesionāli un pieredzējuši
instruktori, lai kadetiem tiktu sniegtas zināšanas, kuras tiem ir nepieciešamas ne tikai
akadēmijas laikā, bet arī pēc NAA absolvēšanas. Svarīgi, ka visi kadeti – Jūras spēku,
Gaisa spēku un Sauszemes spēku – šajā nometnē apgūst tās iemaņas, kuras ir nepieciešamas ikvienam karavīram neatkarīgi no pārstāvētā spēku veida. Mēs esam viens
vesels, mēs esam vienība!

KADETS 2015
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v ismaz 8 guļvietas. Tālāk tikām sadalīti 3 komandās un sākām stafeti „Biatlons”. Uzdevums
bija skriet 1,5 km līdz šautuvei, sašaut balonus, atgriezties uz sākuma punktu un vēlreiz
skriet, izšaut un atgriezties. Kopā sanāca 2 šaušanas un 6 km skrējiens. Šajā stafetē
palikām pēdējie, taču uzvarētājiem bija iespēja dzīvot apkurināmās mājiņās, ko viņi arī
izmantoja. Vakarā bija instruktāža par nākamo dienu, bija vairāk tāda kā foto orientēšanās,
kartē bija atlikti piemiņu vietu punkti un katrā no tām bija jānobildējas. Visus punktus
nebija iespējams savākt mums dotajā laikā.
Izvirzījāmies ap plkst. 6.00 no rīta, sākām vākt punktus, kopumā veicot distanci tuvu
40 km, un atgriezāmies vakarā. Protams, uzvarētājiem bija balva. Vakarā atgriezāmies NAA,
notika ekipējuma pārbaude un „final push” smagākā daļa varēja sākties. Tā kā orientēšanās
uzvarējām, tad mēs varējām ņemt vienu no lietām pēc pašu gribas, protams, izņemot
telefonu. Ekipējuma pārbaudē mums tika atņemts viss liekais, kas nav trīs dienu ekipējumā,
pat pārtika. Pārbaude bija strikta, nekādi tabakas izstrādājumi, pat enerģijas želejas neļāva
ņemt līdzi. Dzīvojām ar iztikas minimumu. Plkst. 23.20 tika dots starts izvirzīties vada sastāvā
uz Franču kurgānu, kas atrodas Ādažu poligonā. Attālums aptuveni 30 km, daudziem jau no
dienas pārgājiena bija tulznas. Pārgājiens ilga aptuveni 6 h, ik pa 50 min atpūta 10 min. Bija
pat brīži, ka acis pašas krita ciet, visādas vīzijas un „gļuki”1.
Nonācām poligonā, vietā, kur vajadzēja sākt rakt pozīcijas. Ar savu nodaļu devos
izlūkot uzbrukuma un atbalsta pozīcijas. Visi bija noguruši, taču mana nodaļa darbu
paveica godam. Īpaši jāuzteic Jānis, kurš bija viens no galvenajiem informācijas ieguvējiem.
Atgriezāmies atpakaļ un pabeidzām pozīciju rakšanu, sekoja neliela pavēle, un devāmies
vada sastāvā uz vietu, kas mums bija jāiegūst savā kontrolē. Sākotnēji ievedu triecienu
pozīcijās un devos pie atbalsta, ar atbalstu sākām kauju, ar kārtīgu nospiedošo un
trieciens tīrīja pozīcijas. Uzbrukums bija diezgan labs, protams, bez rācijām bija grūti
koordinēties, taču kaut kā tikām galā. Ieņēmām pozīcijas un vakarā sākām Helipada
nostiprināšanu. Veidojām pozīcijas visapkārt tam, protams, gatavošanas darbu laikā
bija uzbrukumi, un nakts negāja tik raiti, kā bija plānots. Galvenais nosacījums no
instruktoriem bija tāds, ka mēs nedrīkstam gulēt, visiem jābūt nomodā. Tas arī bija
nopietnākais pārbaudījums – cīņa ar sevi!
Nākamā diena iesākās ar rīta rosmi, mazu izkustēšanos, jo miegs nenāk tikai tad, kad
kaut ko dari. Nakts sardzes laikā bija momenti, kad kāds iemiga un bija jāuzmodina biedri,
jo visu instruktori piefiksēja, kurš guļ, kurš sāk palikt agresīvs, centās piefiksēt personību
izmaiņas, kad cilvēks nav gulējis. Dienu pavadījām samērā mierīgi. Bija izveidota trase, kuru
ejot vajadzēja atrast A4 formāta lapas ar skaitļiem, skaitļus sasummēt un galā sniegt pareizo
atbildi. Tikai divi no 23 paveica šo stafeti precīzi – es un Toms. Mums bija atvieglojums no
nākamās nodarbības, kaujas šaušana tuvās distancēs, kas ir fiziski grūta. Nodarbība ilga
kādas 90 min, un tās laikā pie mums ieradās arī psihologs no Ādažu militārās bāzes
apraudzīt mūs un pakontaktēties. Pēc šīs nodarbības sekoja vēl viena trase, kur bija jāatrod
skaitļi un darbības zīmes. Secīgi tās izpildot, varēja nonākt pie gala rezultāta. Šajā stafetē
izgāzos, jo neatradu vienu no darbības zīmēm. Par sodu man bija jāuztaisa 20 spēka
vingrinājumi un jāpārnes 10 smilšu maisi aptuveni 40 metrus. Uz brokastīm un vakariņām
mūs apciemoja mediķi, kuriem darba netrūka – dažādas mikrotraumas, saberztas kājas
un saaukstēšanās. Aizmirsu piebilst, ka pusdienas mums nebija un no brokastīm nevarēja
neko taupīt pusdienām, viss bija jāapēd, ja nē, sekotu soda sankcijas. Brīdināja, ka tad būtu
jāizdzīvo bez nākamās ēdienreizes. Vakarpusē rakām ciet aizsardzības pozīcijas apkārt
Helipadam, un bija nodarbība par helikoptera nosēdināšanu un sausie treniņi. Sākotnēji
naivi ticējām, ka tiksim transportēti ar helikopteru, taču arvien vairāk noticējām līdz brīdim,
1

Halucinācijas (redakcijas kolēģijas piebilde).
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Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
4. kursa kadets Reinis Kaulačs
GAISA SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS 3. KURSA PRAKSE LIELVĀRDĒ
Šī gada pavasarī notika prakse Gaisa spēku militārās vadības 3. kursam. Prakse notika
Lielvārdes aviācijas bāzē. Bāze atrodas 60 km no Rīgas. Bāzē turpinās celtniecība,
turpinās bāzes infrastruktūras attīstība. Lidlauka štāba ēka ir pilnībā pabeigta un pilnībā
aprīkotas klases nodarbībām un apmācībām.
Prakse notika Aviācijas eskadriļas (AE) angāros un telpās, kur bija iespēja vērot un
pašiem darboties ap Mi-17 un Mi-2. Bija arī iespēja aplūkot un apskatīties ASV armijas
1

Mācību noslēgums (redakcijas kolēģijas piebilde).
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kad sākām nodarbību „Pončo celšana”. Tad cerība bija izsīkusi, vismaz man. Cerēju, ka
labākajā gadījumā mūs transportēs ar SCANIA. Taču mana intuīcija nenostrādāja, ieradās
helikopters, savāca mūs un transportēja uz NAA, kur mūs gaidīja jau nākamie uzdevumi.
Lidojums bija elpu aizraujošs, pilots par to parūpējās. Ieradāmies NAA ap plkst. 23.00, un
viss sākās ar tuvcīņas nodarbību. No katras komandas viens pret vienu, cīņa ilga 1 min, un
uzdevums bija dabūt pretinieku uz zemes vai lai viņš padodas, piesitot ar roku pie zemes.
Cīņas bija asas, izskatījās diezgan traumatiski, kā arī tas bija, asinis netrūka. Pēc šīs nodarbības sekoja „Skudru taka”, ar ko mēs vēl nebijām saskārušies. Uz ierindas laukuma bija
izveidot aplis, aptuveni 450–500 m garš, un mums vajadzēja veikt 100 apļus. Pirmos
20 apļus veicām samērā mierīgi, viss process notika naktī no plkst. 2 līdz puspieciem. Līdz
ar pēdējo cilvēku iedeva 10 minūšu pauzi un tad atsākām nākamos 20. Pēc otro divdesmit
pirmajiem 10 mums iedeva atvieglojumu, varējām novilkt somas, tad iešana padevās
raitākā solī, lai gan parādījās arvien vairāk „gļuki” un vīzijas, skatoties kaut kur, tu redzi
pavisam kaut ko citu. Nogājām 40 apļus un devāmies uz klasi, kur mūs sagaidīja uzdevums
grupām. Mūsu grupa ātri atrisināja uzdevumu, taču otrai grupai tas prasīja aptuveni
30 minūtes. Pēc uzdevuma sekoja neliels testiņš, sastāvēja no pieciem jautājumiem.
Pulkstenis jau bija aptuveni 6, kad viss beidzās. Pēc tam mēs pilnā ekipējumā devāmies
uz ierindas laukumu, kur mums notika ierindas apmācība. Šo daļu atceros vismiglaināk, jo
nebiju iemidzis pat uz piecām minūtēm nakts laikā. Pēc ierindas apmācības sekoja „Skudru
taka”, 40 no 100 apļiem jau bijām veikuši, turpinājām un pie 10 apļa majora kungs teica:
„Viss.” Izrādās 100 apļi bija domāti, ja viens aplis būtu 250 m, nevis 500 m. Vai arī vienkārši
tas bija, lai grautu morāli, jo neviens negrasījās padoties visu šo dienu garumā. Ar visām
tulznām un traumām daži no biedriem gāja un darīja visu, lai arī temps nebija tas ātrākais,
neko viņiem pārmest nevarēja! Pēc tam notika ekipējuma pārbaude, ieroču pārtīrīšana un
nodošana. Un tad mēs devāmies uz kazarmām. Ilgi gaidītais brīdis, ienākot istabiņā, bija
tāds atvieglojums, ka varēt iekrist gultā un aizmigt, bet uzstādījums bija sakopt sevi un
doties pusdienās, pēc pusdienām sekoja laiks miegam. Nekad nebiju tik daudz gulējis,
laikam jau tas miegabads arī krājās. Viss beidzās, kad dzirdēsim frāzi „ENDEX”1, taču
pagaidām vēl neko neesam dzirdējuši, tāpēc klusībā ceram, ka mūs vairs nedzīs ārā. Šo
dienu laikā galvenais instruktoru uzstādījums bija neaizmigt, mūsu uzdevums – netikt
pieķertam guļot. Tā arī ilgāk par 15 min neviens nepagulēja, cik man pārējie teica. Viens
posms ir noslēdzies, sāksies jauns un vēl grūtāks, tāpēc arī mēs esam, lai cīnītos ar sevi
un saviem instinktiem! Per aspera ad astra!
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 elikopterus (Blackhawk) un iepazīties ar to uzbūvi un tehniskajiem parametriem, ko
h
mums, kadetiem, izrādīja ASV karavīri.
Praksē mēs apguvām, kā pareizi ir jāveic helikopteru apskates un remontdarbi. Teorijas
bija maz, uzreiz no pirmās dienas varēja darboties praktiski ap gaisa kuģiem. Visas mūsu
darbības uzraudzīja pieredzējuši mehāniķi no AE, kuri jau daudzus gadus tur strādā. Bija
iespēja vērot un analizēt prakses vadītāja darba stilu un viņa dienesta pienākumu izpildes
kārtību, lai iegūtu pieredzi, kā patstāvīgi organizēt dienestu vienībā, gatavojoties komandiera
pienākumu veikšanai savā specializācijā turpmākajā dienesta gaitā. Katru dienu bija
iespēja sekot līdzi mehāniķu darbam un mācīties no viņiem. Tika aplūkots glābēju ekipējums.
Bija iespēja ne tikai vērot mehāniķu darbu, bet arī bija iespēja pavērot borta tehniķu darbu
un pilotu darbu lidojuma laikā, kas bija visinteresantākā daļa prakses laikā. Prakses laikā
tika iegūts pirmais iespaids par virsnieku darbu Latvijas Gaisa spēkos. Tika gūts iespaids
par AE darba dienas režīmu un ikdienas darbiem, kā arī par darba apstākļiem. Prakses
laikā AE mehāniķi atbildēja uz visiem jautājumiem saistībā ar helikopteru apkopi un deva
lielu ieguldījumu teorētisko zināšanu papildinājumā. Iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā
apmācībā Rīgas Tehniskajā universitātē.
Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
4. kursa kadets Mārcis Sproģis
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GAISA OPERĀCIJU KURSS IGAUNIJĀ
Laika posmā no šī gada 8. līdz 12. jūnijam Gaisa spēku militārās vadības 2013/17 kurss
pirmo reizi piedalījās Gaisa operāciju kursā Igaunijas Nacionālajā aizsardzības koledžā
(Estonian National Defence College) kopā ar igauņu Gaisa spēku kursa kadetiem. Kurss
norisinājās jau trešo gadu kā sadarbība starp Igaunijas Nacionālo aizsardzības koledžu un
Varšavas Nacionālo aizsardzības universitāti (National Defence University of Warsaw).
Lekcijas norisinājās angļu valodā, un tās vadīja vieslektori no Polijas Gaisa spēkiem.
Šajā visai īsajā laika posmā tika apskatīts ļoti liels informācijas apjoms, kas saistīts ar
gaisa operācijām, to veidiem un izpildījumu, taču lekciju vadītāji bija ļoti pieredzējuši
un kompetenti gaisa spēku jomā, kā arī prata labi un uztverami izskaidrot sarežģītas
lietas. Lektoru profesionalitāte un viņu pretimnākošā attieksme bija ļoti labs palīgs
šīs vielas apguvē.

Gaisa spēku militārās vadības 3. kursa kadeti Gaisa operāciju kursā Igaunijā
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Atbildīgās personas par šo apmācību nedēļu bija savu uzdevumu paveikušas ļoti
atzīstami. Viss noritēja ļoti organizēti, bija ļoti labi dzīvošanas apstākļi, kā arī atbildīgie
virsnieki un igauņu kadeti bija ļoti draudzīgi, izpalīdzīgi un pretimnākoši.
Šajā nedēļā ieguvām daudz lielāku priekšstatu par to, kas ir gaisa operācijas, kā tās
iedala un kā tās tiek veiktas. Bez saņemtajām zināšanām ieguvām arī jaunus kontaktus
ar igauņu kadetiem un virsniekiem, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi.
Kopumā šī nedēļa bija ne tikai ļoti noderīga, bet arī interesanta. Tā bija laba iespēja
pilnveidot zināšanas, uzlabot angļu valodu, kā arī iegūt jaunus draugus citu valstu
militārajā struktūrā.
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Foto no RJC arhīva
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III. LĪDERA KOMPETENČU ATTĪSTĪBA
TOPOŠAJIEM LEITNANTIEM
Leitnants Kristaps Krūze,
bij. bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība” kadets
LĪDERA KOMPETENČU APZINĀŠANA UN ATTĪSTĪBA
1. Labie līdera kompetenču piemēri.
Spēja deleģēt varbūt dažreiz nešķiet īpaši svarīga prasme. Varētu likties, ka vieglāk
un drošāk ir visu darīt pašam, taču ne vienmēr tas ir iespējams. Tam par iemeslu var būt
gan pārāk liels veicamo uzdevumu apjoms, gan arī zināšanu un ekspertīzes trūkums.
Tādos gadījumos, lai uzdevumi tiktu maksimāli labi izpildīti, to izpilde ir jādeleģē saviem
padotajiem. Šāds gadījums tika labi ilustrēts, kad tiku piesaistīts cita kadeta pavēles
došanas laikā, lai ārzemju kolēģiem izstāstītu par apvidu angļu valodā. Šajā gadījumā
manas zināšanas angļu valodā bija pietiekamas, lai paskaidrotu visu apvidu, kas viņam
bija nedaudz apgrūtinoši.
Pārliecinātība ir īpašība, kas iedveš uzticību padotajos, un tā ir viena no svarīgākajām,
lai padotie uzskatītu komandieri par kompetentu. To spilgti parādīja ārzemju kadets, kurš,
lasot pavēli, to darīja ar lielu pārliecību un konkrētību, līdz ar to mums radās iespaids, ka
šis kadets ir lietpratējs un viņā ir vērts ieklausīties.
Godīgums ir svarīga īpašība, pat ja tas nozīmē slikti izteikties par kādu no padotajiem
vai kritizēt viņu darbību. Aizsardzības nedēļā pēc uzbrukuma mūsu pozīcijām notika kārtējā
apspriede par notikušo, un šajā apspriedē kadets, kas bija norīkots par komandieri, kritizēja
vienu no Carl Gustav apkalpēm par novēloto darbību. Lai gan kāds no instruktoriem centās
apkalpi aizstāvēt, kadets palika pie sava.
Ja prasi kaut ko no citiem, esi spējīgs izdarīt pats. Šo atceros labi, jo, kad bija
nepieciešams noteikts kadetu skaits, kas izpildītu uzdevumu brīvdienu laikā, es pats
ieliku sevi starp tiem. Rezultātā es kontrolēju šo uzdevumu personīgi un parādīju,
ka neesmu tikai cilvēks, kas norīko, bet daru darbus arī pats. To pozitīvi uztvēra arī
norīkotie kadeti.
2. Sliktie līdera kompetenču piemēri.
Lai izpildītu jebkādu uzdevumu, līderim ir jāsagatavojas un jāizdara viss līdz galam.
Ļoti sliktu piemēru parādīja viens no jaunajiem leitnantiem, sastādot orientēšanās
vingrinājumu. Šajā vingrinājumā tika pieļautas vismaz divas rupjas kļūdas ar punktu
novietojumu jeb punkti atradās uz blakus esoša krustojuma 200 m attālumā, nevis
norādītajā vietā. Ja pats virsnieks pieļauj elementāru kļūdu, nevis vienu, bet vairākas
reizes vienā uzdevumā, tad padotajiem šķiet, ka virsniekā nav vērts pat klausīties.
Ja karavīrs tiek sodīts, tad viņam jāpasaka, par ko. Konkrētā gadījumā tika sodīti vairāki
kadeti, bet nepaskaidrojot kādēļ. Tas radīja lielu sašutumu un zuda jebkāda godīguma izjūta
par sodu, un sāka likties, ka sods uzlikts aiz gara laika. Taču beigās pēc kadetu lūguma
instruktori to paskaidroja.
Ja karavīrs izrāda centību un entuziasmu, tad tas ir jāatalgo, nevis jāignorē. Veicot
orientēšanos, viena no grupām veica garāku un ilgāku ceļu, savācot vairākus punktus,
kas prasīja neatlaidību un centību no iesaistītajiem, kas uzdevumu pildīja pēc labākās
sirdsapziņas. Taču balva par šo centību bija nenozīmīga un nedeva lielu motivāciju uz
nākamajiem vingrinājumiem izrādīt tādu pašu centību.
Ja kāds izdara kļūdu vai ir nopelnījis sodu, tad nevajag ļaut šai informācijai
nonākt pie viņa padotajiem. Kāds no nodaļas komandieriem konkrētā uzdevumā
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4. Secinājumi un ieteikumi.
Līdera kompetences tiešām ir jāmācās un jākultivē. Ar laiku, analizējot savu rīcību,
esmu sapratis, kuras jomas man kā līderim ir stiprākas un kuras vājākas. Līdz ar to esmu
centies uzlabot šīs vājās un uzturēt stiprās, kas ir vainagojušās ar rezultātiem. Un tas ir
tas, ko vēlētos nodot nākamajiem kadetiem – izziniet paši sevi, nebaidieties no kļūdām,
meklējiet vājības un padariet tās par stiprajām pusēm, atrodiet stiprās puses un uzturiet
tās stipras.
Neatlaidība varbūt tiek uzskatīta par stūrgalvja īpašību, bet bez tās nekas bruņotajos
spēkos nerit uz priekšu. Dienests ir pilns ar grūtībām un neērtībām, taču mūsu mērķis
ir un būs uzlabot sevi, lai spētu labāk aizstāvēt savu valsti. Līdz ar to ir jāsāk un jāturpina
neatlaidīgi, nepadodoties attīstīties uz priekšu un mācīties no citiem un sevis.
Viens no ieteikumiem no manas puses būtu iekļaut kāda veida nodarbības, kur
uzsvērtas tieši līdera kompetences un kā šīs kompetences attīstīt – uz ko jātiecas
katram kadetam, kas ir labs līderis, precīzi kādas īpašības ir jāattīsta, kā to darīt un
kam pievērst uzmanību.
Tā kā katrs karavīrs ir citāds, katram ir sava pieeja vadīšanā. Līdz ar to vēl viens mans
ieteikums ir palīdzēt kadetiem apzināt šīs pieejas un norādīt, kādas lietas ir jāuzlabo un
ar kādiem paņēmieniem. Jo līdera māksla nav aprakstīta reglamentā vai pamācībā, ko var
izlasīt vienā vakarā. To var iemācīt vislabāk tikai un vienīgi jau esošie virsnieki.
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3. Mans ieguvums.
Es šī Taktikas kursa laikā esmu nokļuvis pie lietderīgas pieredzes un vairākiem
ieguvumiem. Uzskaitīšu, manuprāt, pāris svarīgākos.
Pirms pāris gadiem mana pārliecinātība nebija tik izteikta kā tagad, jo esmu sapratis,
ka būt par līderi nozīmē uzvesties tā, kā uzvedas cilvēks, ko pats uzskati par labu līderi.
Šo pārliecību ieguvu, jo atkal un atkal sev esmu teicis, ka man ir pietiekamas zināšanas
un prasmes, bet, ka mani attur tikai manas šaubas. Un, pārvarot sevi un šaubas par sevi,
esmu kļuvis pārliecinošāks.
Spēja motivēt ir bijusi viena no grūtāk uzlabojamām prasmēm, taču arī to man
ir izdevies uzlabot. Ņemot vērā, ka biju norīkots par komandieri brīdī, kad kurss bija
visilgāk negulējis un noguris, bija nepieciešama piepūle un skaļa balss, lai motivētu
veselu vadu ar šādiem karavīriem. Taču tas sanāca nedaudz vieglāk nekā plānots, jo
varēju visu kontrolēt un izdarīt laicīgi par spīti slodzei. Uzskatu, ka šeit parādījās mans
personīgais piemērs un neatkāpšanās no līdera lomas nevienā brīdī. Katru uzdevumu
es izskaidroju un pamatoju, kā arī ja bija neskaidrības, tās uzreiz noskaidroju pie
augstāka instruktora vai virsnieka. Lai gan citiem bija grūti cīnīties ar bezmiegu,
es centos ne reizi neapsēsties pārāk ērti, lai neiemigtu un vēroju savu vadu. Man
radās iespaids, ka kadeti ir pat atviegloti, ka ir kāds, kas visu laiku cenšas kontrolēt
situāciju un izskaidrot īsos vārdos kas, kur un kāpēc – šķiet šajā brīdī kadetiem negribējās pat pašiem domāt.
Kopumā esmu ieguvis daudz, bet uzskatu, ka turpmākajā dienestā iegūšu vēl vairāk,
jo esmu ļoti apmierināts ar domu, ka ar neatlaidību varu panākt arvien labākus un
labākus rezultātus.
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bija aizmirsis p aņemt ekipējuma daļu un nopelnīja sodu. Taču skaļi apspriest šo
faktu, kad tuvumā ir viņa padotie, ir absolūti nevajadzīgi. Tas vienkārši grauj šī komandiera autoritāti.
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Leitnants Kaspars Lauzinieks,
bij. bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība” kadets
LĪDERIS – CILVĒKS, KURŠ APZINĀS SAVAS UN CITU VĒRTĪBAS
Kā jau katrs semestris Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ir pārbaudījumu un izaicinājumu pilns, arī šis, kurš man jau pēc kārtas bija devītais, nebija nekāds izņēmums.
Es pat droši apgalvotu, ka šis pagaidām ir bijis uzdevumiem bagātākais. Viens no šādiem
uzdevumiem, kuru mums uzdeva vasaras nometnes laikā, bija visa semestra garumā
veikt secinājumus par komandējošos amatus ieņemošajiem cilvēkiem, viņu rīcību, raksturu
u.tml. lietām, lai izdarītu secinājumus un vērtīgas atziņas sev kā topošajiem vada komandieriem. Šādi mācīšanās procesu padarītu efektīvāku un mēs varētu mācīties ne tikai no
savām kļūdām, bet arī no citu. Atziņas vajadzēja pierakstīt blociņā, un semestra gaitā blociņi
dažas reizes tika pārbaudīti, lai sekotu līdzi mūsu izdarībai. Tālāk padalīšos ar dažiem
maniem novērojumiem un izdarītajiem secinājumiem. Protams, vieglāk ir vienmēr redzēt
kļūdas citos, bet bija arī daudz labu lietu.
Iesākās viss, kā jau teicu, vasaras nometnē. Šeit neparasti bija tas, ka pirmo gadu
mums bija saskarsme ar tikko absolvējušajiem leitnantiem, tiesa gan tikai ar Komandējošā
sastāva virsnieks programmu absolvējušajiem leitnantiem. Bija pamācoši pavērot, kā
cilvēki, ar kuriem man ir bijusi saskarsme pirms tam, bija mainījušies, saņemot savu pirmo
virsnieka pakāpi, un līdz ar to militārajā reglamentā noteikto varu. Pirmais secinājums –
ar likumu ieceltais vadītājs un līderis nav vienmēr vienā personā. Viena lieta ir tad, kad
tu esi iecelts vai norīkots par galveno, bet pavisam cita ir tad, kad apkārtējie arī tevi tā
uztver – kā līderi. Daudziem bija redzama vēlme kādu komandēt, bet reti kurā varēja
saskatīt līdera cienīgu uzvedību. Varbūt arī tāpēc, ka tā bija viņu pirmā reālā iespēja
beidzot kādu izrīkot, ko viņi pirms tam bija tik ilgi mācījušies, vai arī tāpēc, ka viņiem
bija tikai administratīva tipa vai arī pedagoģiski pienākumi. Administratīvā tipa uzdevumos
bieži izpaudās cits novērojums, proti, daudzi neprata ievērot distanci starp padoto un
priekšnieku. Tas attiecās gan uz jaunajiem virsniekiem, gan uz pārējiem nometnes
dalībniekiem, kas bieži mēģināja nevietā izrādīt vai izmantot personisko pazīšanos cits
ar citu. Šāda rīcība var novest pie pavirši izpildītiem, neizpildītiem uzdevumiem vai arī
grauj autoritāti citu padoto acīs, tāpēc tomēr vajadzētu mēģināt ieturēt distanci vismaz
darba laikā, lai pierādītu savu profesionalitāti. Pildot pedagoga pienākumus, vadot pārējiem
nodarbības, tika veikts viens cits nepatīkams novērojums, ka jaunajiem leitnantiem
bija pašiem zems individuālo iemaņu līmenis vai arī viņi bija pavirši sagatavojušies
nodarbībām. Tika piedzīvotas situācijas, kurās viņi uzdeva savas nodarbības vadīt
vecāko kursu kadetiem, bet paši sēdējā malā. Stāstot teoriju bija nepārliecinoši vai bieži
jauca jēdzienus, iespējams, nebija iepazinušies ar vielu līdz galam un pietiekami labi.
Tas nebūtu pareizais piemērs, jo līderim ir jābūt tam, kurš ar savu piemēru gan darot,
gan runājot jūtas pārliecināts un spēj mudināt pārējos uz to pašu, nevis sēžot malā un
vērojot, kā cits dara viņa darbu.
Nākamais moments, kuru būtu vērts pieminēt, ir 1. kājnieku bataljona vada
komandiera leitnanta Kazaka ēnošana militārajās mācībās „Sudraba Bulta 2014”,
kas deva vērtīgu ieskatu iespējamajos izaicinājumos kaut kad nākotnē, kā arī deva
dažas atziņas. Lai gan leitnants Kazaks tikko bija atgriezies no vairākus mēnešus
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ilgiem kursiem ASV, viņš tika iemests šajās lielajās un daudznacionālajās mācībās
un ar saviem pienākumiem tika cienīgi galā, lai gan viņa prombūtnes laikā lielākā
daļa karavīru bija aizgājuši prom vai arī norotēti, kā rezultātā viņam vajadzēja strādāt
ar nepazīstamu kolektīvu. Šeit arī secinājums, kuru izteica pats vada komandieris,
ka ļoti svarīgi ir pārzināt savu personālu, zināt katra karavīra plusus un mīnusus.
To viņš pirms tam jau bija sasniedzis, darbojoties kopā poligonā un iepazīstoties
ar viņu personīgajām lietām. Vada komandierim ir jārūpējas par karavīru izaugsmi,
tāpēc svarīgi ir pievērst uzmanību katram karavīram, lai vēlāk varētu arī pelnīti virzīt
karavīrus pa dienesta kāpnēm, bet viņu vājās puses kompensēt ar kaut ko citu. Tas
ir arī svarīgi, sadalot uzdevumus, zināt, kurš varētu tikt ar konkrēto uzdevumu labāk
galā un kuram šī joma vēl jāuzlabo. Runājot par personālu, nāk prātā arī nākamā
atziņa – pievērst uzmanību jaunajiem, nepieredzējušajiem karavīriem. Varbūt tā bija
sagadīšanās, bet šāds karavīrs arī bija vadības grupas ekipāžā, tieši ložmetējnieks,
kas atklājās tad, kad bija jāpielādē ložmetēji, bet viņš to neprata, jo līdz šim nekad
nebija darbojies ar šo ieroci. Vienmēr prātīgi ir paturēt redzeslokā šādus karavīrus,
jo ne visi ierastie uzdevumi ir viņiem pa spēkam, un lieku reizi aizdomāties, kur un
kādos amatos viņus iesaistīt uzdevumu izpildē, nekā pēc tam vainot un lamāt viņus.
Sanāksmēs pie rotas komandiera varēja redzēt, ka svarīga ir arī vadu komandieru
un rotas komandiera savstarpējā saprašanās. Līderim militārā jomā galvenokārt ir
jābūt ieinteresētam uzdevuma izpildē, pat ja tas prasa sevis pārvarēšanu vai atbalsta
sniegšanu savam biedram. Jo kopā mēs esam liels spēks, bet pa vienam, lai arī kādi
mēs līderi nebūtu, vienmēr atradīsies kāds, kurš bija gudrāks un sadarbojies ar
saviem biedriem vairāk. Būt līderim – tas nenozīmē būt stingram un prasīgam tikai
pret citiem, bet, pirmkārt, būt tādam pašam pret sevi un tikai tad tu esi tiesīgs aizrādīt
un sagaidīt kaut ko tādu no pārējiem.
Taktikas kursa laikā es ieguvu teorijas ieskatu daudzās svarīgās tēmās, kā arī iespēju
sasniegt vismaz minimālu praktisko iemaņu līmeni, lai spētu veiksmīgi darboties ar
vadu. Ļoti pozitīvi bija tas, ka mums tika piesaistīti karavīri no vienībām, lai kopā mēs
arī sasniegtu vada lieluma vienību. Šie karavīri arī bija ar dažādu pieredzi, kas arī radīja
papildus izaicinājumus un pielīdzināja mācības reālām situācijām. Strādājot ar viņiem,
varēju redzēt, ka arī mans individuālo iemaņu līmenis nav daudz sliktāks par viņu, kas
uzlaboja pārliecību par sevi. Kopumā kursa laikā iemācījos un pieradu, kā pārvarēt
nedrošuma sajūtu, jo daudz ko attiecīgajos amatos darīju pirmo reizi un nevarēja atsaukties
uz iepriekšējo pieredzi. Kursa laikā bija arī lieliska izdevība iepazīties ar Ādažu militāro
bāzi un dažām tur izvietotajām apakšvienībām, kas uzlaboja izpratni par NBS infrastruktūru
un uzdevumiem. Arī atziņu pierakstīšana kursa laikā, jo redzēt citu kļūdas no malas ir
daudz vieglāk nekā savas, tāpēc tagad atliek pārlasīt uzrakstīto un pārdomāt to attiecībā
uz sevi, mēģināt nepieļaut šīs kļūdas.
Pēdējo piecu gadu laikā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā esmu novērojis
izaugsmi un progresu tieši studiju kvalitātes ziņā. To arī ir atzinuši daudzi karavīri,
ar kuriem ir nācies saskarties mācībās vai arī jau pirms tam absolvējušie virsnieki.
Tāpēc nevajadzētu apstāties pie sasniegtā un turpināt meklēt, ko un kā uzlabot. Pie
uzlabojumiem varētu minēt to, ka mācībās varētu pēc uzdevumiem secinājumus
izteikt visiem apmācāmajiem, ne tikai tam, kurš ir bijis vada komandieris. Tādējādi
pārējiem būtu jau vairāk saprašanas, kādas kļūdas nepieļaut vai kam pievērst vairāk
uzmanības. Arī uz uzdevumu esošajam vada komandierim kā ēna varētu būt kāds
virsnieks, kurš tad arī vairāk spētu pamācīt vada komandiera līmenī. Ja ir iespējams,
tad apmācību procesā rast vairāk laika, lai teorija nebūtu tik saspiesta un to varētu
izvērst vairāk.
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Leitnants Miks Miezītis,
bij. bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība” kadets
LĪDERA KOMPETENČU PILNVEIDOŠANA „FINAL PUSH”
UN TAKTIKAS KURSĀ TOPOŠAJIEM LEITNANTIEM
Apmācību laikā akadēmijā man bija iespēja mācīties no dažādiem instruktoriem un
virsniekiem, kas man pasniedza daudzveidīgas mācības. Šajās apmācībās man bija iespēja
novērtēt viņu pasniegšanas stilu un labos līdera piemērus.
Es apguvu to, ka līderim ir vienmēr jābūt gatavam uz strauju situācijas maiņu. Tas
nozīmē, ka apstākļi var strauji mainīties un tev vienmēr jāspēj uz tiem reaģēt ar skaidru
galvu. Tā tas bija vasaras nometnē Taktikas kursā un „final push”1, jo, kad tev likās, ka
viss ir beidzies, tad varēja tikt dots jauns uzdevums, kas visu mainīja, un tev jau atkal
bija jākoncentrējas tam, aizmirstot par gulēšanu vai atpūtu. Ja tu proti strauji tam adaptēties, tad arī padotie tev vieglāk pakļausies un pielāgosies tam. Līderim jāspēj savaldīt
savas emocijas, lai skaidri izteiktu savas domas un lai pārējie ieklausītos viņā. Ja tu kļūsti
emocionāls, tad padotie to redz, radot nevajadzīgu spriedzi, kas pasliktinās uzdevuma
izpildi. Esot mierīgam jebkurā situācijā, tas radīs piemēru padotajos, atvieglojot uzdevumu
izpildi. Strādājot ar citiem cilvēkiem, ir svarīgi strādāt komandā un ir jāinformē pārējie,
ko tu grasies darīt. Vienam visu nevajag darīt, bet sadarboties ar pārējiem, lai sasniegtu
mērķi. Līderim ir ļoti svarīgi, lai viņš varētu ieklausīties pārējos un kopīgi sasniegt mērķi, jo
ne vienmēr tev ir taisnība, tāpēc ir jāprot apspriesties ar pārējiem. Līderim ir jāspēj noturēt
motivāciju ne tikai sev, bet arī pārējiem, jo, ja tu netici pats sev un izvirzītajiem mērķiem,
tad uzdevums ir lemts neveiksmei. Tāpēc ir svarīgi ticēt saviem spēkiem līdz galam. Ja
kaut ko sāc darīt, tad tas ir jādara kārtīgi un līdz galam. To novērtēs gan padotie, gan
tavi priekšnieki. Ja apmācība ir izveidota interesanta un ir ieguldīts daudz darba, lai viss
notiktu, kā paredzēts, tad ir daudz vieglāk veikt apmācību. Tas padotajam liek saprast,
ka te lietas netiek darītas ķeksīša pēc, bet gan lai kaut ko iemācītu. Virsniekam jāspēj
iedvesmot un motivēt karavīrus visas apmācības laikā. Dažreiz pietiek ar pāris vārdiem,
lai to izdarītu. Pašam ir gadījies, ka, esot grūtās apmācībās, tikai viens vārds spēj tevi
motivēt turpināt iesākto un nepadoties. Līderis nevar norobežoties no pārējiem un pacelt
sevi daudz augstāk nekā pārējos. Viņam ik pa laikam ir jāparunājas ar padotajiem pa
vienkāršām tēmām, bet to nedrīkst darīt par daudz, lai visu laiku būtu kāda robeža starp
viņiem. Un, protams, viņam jāpiemīt drosmei, asprātībai, humora izjūtai, godīgumam,
taisnīgumam un agresivitātei noteiktos gadījumos.
Esot apmācībās, man bija iespēja redzēt arī sliktos līderības piemērus, ko es pārsvarā
pamanīju tieši vasaras nometnes laikā jaunajiem leitnantiem.
Kā vienu no piemēriem es varu minēt nodarbību vadīšanu, kur dažs labs nebija pat
kārtīgi sagatavojies nodarbībai un to pat īsti nepārzināja. Tas radīja ļoti skeptisku attieksmi
pret šiem cilvēkiem un apgrūtināja mācību apgūšanu. Šāda attieksme pret nodarbībām,
kas ir pavirši sagatavotas, rada negatīvu attieksmi pret visu apmācību kopumā un pret
pasniedzēju. Veicot šādas apmācības, padotie nodomās tikai to, ka viņa priekšnieks ir bez
„poņas”2. Un tādam virsniekam būs grūti pārliecināt padotos rīkoties pēc viņa pavēlēm.
Līderim ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību, un viņš nevar vainot kādu citu par savu
neizdarību. To es pamanīju, pildot dažādus uzdevumus Taktikas kursā un „final push”.
1
2

Noslēgums (beigu) pārbaudījums (redakcijas kolēģijas piebilde).
Sajēgas (redakcijas kolēģijas piebilde).
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Ja tu neuzņemies atbildību par saviem darbiem un apvaino citu, padotie to redz un zina,
ka tā bija tava neizdarība, kas neveicina uzticēšanos, kas militārajā jomā ir viens no
pamatiem. Ja kāds ir norīkots par tavu komandieri, tad tev ir jāpakļaujas un nedrīkst
ar savām antipātijām pret to cilvēku sabotēt uzdevumu. To es pamanīju Taktikas kursā,
kad par komandieri tika iecelts kursants, kurš ne pārāk kādam patika, tāpēc veidojās
problēmsituācijas uzdevumu izpildē, kas bija liekas. Tāpēc profesionalitāte ir jāsaglabā
visu laiku. Vēl viens sliktais piemērs, ko pamanīju, bija neieinteresētība, ko dara. Ir nācies
saskarties ar nodarbībām un uzdevumu izpildi, kas tiek izdarītas ķeksīša pēc. Līderim ir
jāmēģina izraisīt ieinteresētību uzdevuma izpildē, nevis mēģināt vienkārši „izpeldēt cauri”,
lai tikai neko man nepateiktu. Man kā padotajam pašam uzreiz vairs negribas tā iesaistīties
uzdevuma izpildē. Pat ja pašam uzdevums neliekas interesants, to nekad nevar izrādīt
padotajiem, jo tad viņi to pildīs tikai pildīšanas pēc bez nekādas degsmes.
Mans personīgais ieguvums no šī kursa ir ļoti daudz. Man bija iespēja būt par komandieri un skatīties uz citiem, kā viņi komandē, un piefiksēt viņu kļūdas, jo tā ir vislabākā
mācīšanās. Esot „final push”, es sapratu, ka cilvēks ir spējīgs izdarīt daudz vairāk, nekā
viņam liekas. Tā bija lieliska iespēja pašam sevi labāk iepazīt. Pats nebiju psiholoģiski
pareizi noskaņojies, jo biju pirms kursa apslimis, un visu laiku likās, ka esmu slims, bet
tad ķermenis mobilizējās un viss bija kārtībā. To es no šī kursa arī paņemšu, ka viss ir tikai
galvā un jāmēģina sevi noskaņot pozitīvi jebkuros apstākļos.
Kopsavilkums par šo kursu ir tāds, ka viss tika noorganizēts labā līmenī ar dažādību.
Bija uzdevumi, kas likās kaut kas jauns un interesants, bet citi kā „Skudru taka” bija
tik morāli graujoši, ka dažreiz pārņēma dusmas, kāpēc kaut kas tāds jādara. Iesaku uz
nākamajiem kursiem saglabāt neziņu par uzdevumiem līdz pēdējam mirklim, jo tas visu
padara daudz sarežģītāku. Var pielikt klāt kaut ko jaunu, jo bija pāris mirkļi, kad varēja
atpūsties, kamēr citi gāja uzdevumu. Ja gribējāt morāli galīgi nospiest, vajadzēja likt iziet
cauri kādai ūdens tilpnei.
Leitnants Edgars Priedītis,
bij. bakalaura studiju programmas
Sauszemes spēku militārā vadība kadets

Līderis ir cilvēks, kuram piemīt tādas īpašības, ka citi grib viņam sekot. Katrā vienībā
komandējošā sastāvā vajadzētu būt līderim, kuru arī apkārtējie uzskata par līderi un
viņam seko, nevis tikai formālam vadītājam, kuram seko un izpilda pavēles tikai tāpēc,
ka viņš ir komandieris. Ir vairāki uzskati, kādas īpašības ir nepieciešamas labam līderim,
es no tām izvēlējos dažas, kuras, man liekas, ir svarīgākas. Tās ir: godprātīgums, jo līderim
jābūt godīgam un taisnīgam pret saviem padotajiem, šī īpašība padotajos izraisa uzticēšanos; pašpārliecinātība – jābūt pārliecinātam par sevi un saviem lēmumiem, jo cilvēka
nepārliecinātība ir redzama no malas un, ja tu šaubīsies par savām spējām un lēmumiem,
arī padotie šaubīsies; drosme – jābūt drosmīgam uzņemties risku un pieņemt riskantus
lēmumus, jo bieži panākumus var gūt, tikai riskējot; atbildīgs – spēt uzņemties atbildību,
jo cilvēks, kurš izvairās no atbildības, nevar būt līderis; entuziasms – visu darīt maksimāli
labi un ar prieku. Ja piemīt šī īpašība, tad būs arī panākumi.
Tās ir īpašības, kuras vajadzētu attīstīt un pilnveidot, jo labam līderim jābūt kaut mazliet,
bet katrai no šīm īpašībām. Ja tev tās īpašības ir izteiktākas, tad tu arī būsi labāks līderis.
Mums bija iespēja sevi pilnveidot 2014. gada otrajā pusē, tad bija apmācību aktīvā
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fāze, kur bija gan vasaras nometne, kurā katru gadu piedalās gandrīz visi kadeti, gan
Taktikas kurss, kurā piedalījās tikai mūsu kurss ar Komandējošā sastāva virsnieks kursu.
Visā šajā laikā mēs rotējām pa vadošiem amatiem – vada komandieris, vada seržants,
sakarnieks, nodaļu komandieris un grupu komandieris un bija iespēja vadīt dažādus
uzdevumus un iegūt labu pieredzi. Papildus uzdevums mums bija visā šajā laikā piefiksēt
dažādus piemērus gan par labām līdera kompetencēm, gan par sliktām līdera dotībām,
ko novērojām no malas.
Viens no novērojumiem bija par līdera morāli. Visā šajā posmā bija novērojams, cik
ļoti cilvēks var saņemties tad, kad viņš kļūst par vadītāju. Jo brīžos, kad kāds tiek iecelts
vadošos amatos, viņš ir tas, kas uzmundrina citus, motivē un uztur disciplīnu. Es pats to
izbaudīju vienu dienu kā vada komandieris, jo es biju iecelts par vada komandieri tad,
kad notika vada pārdale. Manā vadā bija daži cilvēki no mana iepriekšējā vada, kuri bija
izgulējušies, jo bija paredzēta kaujas šaušana, un jauni cilvēki, kuri vispār nebija gulējuši.
Vada pārdales dēļ tagad mums bija paredzēta kaujas šaušana tikai nākamajā dienā un
tiem, kas nebija gulējuši, bija cerība, ka šonakt to viņiem ļaus izdarīt. Bet vakarā bija
skaidrs, ka tik labi viss nesanāks, jo vajadzēja ieņemt patruļbāzi un nodrošināt sardzi uz
stūriem ar nepilnu vadu. Patruļbāzes ieņemšanas laikā man visu laiku vajadzēja cīnīties
ar disciplīnu, jo lietas, kuras mums aizrādīja iepriekšējās dienās (skaņas disciplīna un
silueta samazināšana pārvietojoties), netika ņemtas vērā noguruma dēļ. Tad arī sapratu,
cik grūti ir vadīt tādu vadu, un to, ka vada komandierim ar vada seržantu ir jābūt tiem, kas
rāda paraugu un paši uztur disciplīnu, ja to prasa no citiem.
Labs piemērs no vadītāja puses ir arī pēc uzdevumiem vienības priekšā izcelt labākos
karavīrus. Jo tad viņi zinās, ka viņu centība ir ievērota un turpinās darboties ar lielu atdevi.
Ir arī iespēja, ka pārējie karavīri pacentīsies nākamajos uzdevumos. Vēl var pat labākajiem
karavīriem piešķirt kaut kādu bonusu kā papildus motivāciju.
Patika nedēļa, kur tiku ielikts britu vada komandierim par ēnu. Tā bija laba pieredze
pavērot no malas, kā pieredzējis vada komandieris vada vadu. Jo vada komandieris, pie
kā es biju piekomandēts, pēc pakāpes bija kapteinis, un viņš tika nosūtīts, jo iztrūka īstais
vada komandieris, kurš ikdienā strādāja ar to vadu. Tajā nedēļā es redzēju, ka viss, ko
mums mācīja, reāli tiek izmantots. Piemēram, patruļbāzē viņš regulāri piegāja pie katra
ierakuma un parunājās ar karavīriem, motivēja viņus, uzslavēja pēc uzdevumiem. Īsāk sakot
viss, kas mums tiek mācīts un stāstīts, tur tika arī darīts. Un rezultāts arī bija redzams, jo
visi karavīri cienīja vada komandieri, viņš tur bija izteikts līderis. Bija arī iespēja pavērot, kā
britu vada komandieris sagatavojas un atdod pavēli. Novērojumi bija, ka viņiem apmācība ir
tāda pati kā mūsējā, jo ar neko neatšķīrās no tā, ko mums māca šeit.
Vada komandiera darbība ir ļoti atkarīga no tā, cik laba ir viņa komanda. Ja tev vadā
ir labi nodaļnieki, seržants un sakarnieks, tādi, kurus nevajag bīdīt ar pirkstu visu laiku,
tas atvieglo tev kā vada komandierim darbu. To es sapratu pats, kad biju vada komandieris.
Tā kā mums bija atbraukuši viesi no Norvēģijas un ASV, visu vajadzēja vadīt angliski.
Man ļoti atviegloja darbu tas, ka man bija laba komanda un visi visu ātri saprata, kaut
gan man angļu valodas līmenis nebija tik labs. Sapratu, ka liela nozīme arī ir labam vada
sakarniekam, jo tad tev par ziņošanu uz augšu nav jādomā, bet vari tieši koncentrēties uz
vada vadīšanu un uzdevumu plānošanu, jo sakarnieks pats seko līdzi visai situācijai un
par visu nepieciešamo ziņo uz augšu. No tā secinu, ka vada komandierim maksimāli labi
jāapmāca visi karavīri visos amatos, jo reālās operācijās tad pašam atvieglos darbu un
būs vieglāk visu kontrolēt.
Varu kā labo piemēru runāt par situāciju, kad vajadzēja noteiktu skaitu cilvēkus norīkot
brīvdienās kādam uzdevumam. Bija tajā brīdī komandieris, kurš upurējās un pats sevi
ielika arī brīvdienās. Tas bija mūsu starpā kaut kas jauns, jo līdz šim tāda prakse nebija
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iestrādājusies, parasti vada komandieris norīko pats citus cilvēkus, izņemot sevi. Uzreiz
bija labs iespaids par tā brīža vadītāju, jo viņš deva vēl vienam cilvēkam braukt mājās
brīvdienās. Tai pašā laikā, par to tēmu turpinot, bija arī pretēja situācija, kad nometnē
pēc paveiktā uzdevuma vadība lika tā uzdevuma komandierim izvēlēties trīs cilvēkus,
kuri, viņuprāt, ar vislielāko atdevi darbojušies, un viņiem būs iespēja aizbraukt uz kazarmām
un nomazgāties. Tā brīža vada komandieris kā vienu no cilvēkiem izvēlējās pats sevi.
Tas gan man, gan citiem likās ļoti slikts piemērs. Domāju, lai cik ļoti tu pats gribi to
komfortu, sevi vajadzētu izvēlēties kā pēdējo, vienīgais izņēmums, ja pati vienība uzstāj,
ka tu esi pelnījis, jo citādi tu nostādi sevi ļoti slikti un vari būt drošs, ka tevi aprunās par
tavu rīcību, kā arī tas notika.
Negatīvi atceros dažas epizodes par negatīvo piemēru. Ir bijuši vairāki uzdevumi,
kur ir jāmaskējas. Tur jau darbojas vada seržants, kurš visā operācijas laikā kontrolē,
lai karavīri saglabātu maskējumu. Tad ir tā, ka pašam vada seržantam vajadzētu būt
ļoti labi nomaskējušam, visai vadībai jābūt kā paraugam, cik labi ir vajadzīgs. Jo citādi
smieklīgi izskatās, ka vadība tev aizrāda par maskējumu, kamēr pašam viena svītra uz
sejas uzvilkta un viens zars uz ķiveres uzsprausts. Tas darbojas pilnīgi visās jomās. Ja
tu kaut ko prasi no karavīriem, tev jābūt gan spējīgam to izdarīt, gan ar savu personīgo
piemēru jārāda, cik labi tas ir jāizdara.
Arī ar informācijas nodošanu visiem bija liela problēma. Parasti tie, kas bija vadošos
amatos, saņemot kaut kādu informāciju, nenodod to līdz visiem karavīriem. Tas tad, kad
tu esi kareivja amatā, ļoti kaitina, jo pavēlē tevi iepazīstina ar visu informāciju un ja kaut
kas notiek neparedzēts, tad bieži tu neinformēts vienkārši gaidi, kamēr tev tiks pateikts,
kur tad mēs tagad ejam vai kāpēc mēs jau tik ilgi vienkārši sēžam un sedzam perimetru.
Tas jau būtu nodaļas komandiera pienākums visus informēt par esošo situāciju, nevis
paturēt tikai pie sevis. Tā problēma, manuprāt, bija gandrīz visiem, jo, nonākot pašam
vadošā amatā, par to bieži aizmirst.
Līderim ļoti nepieciešama ir arī fiziskā sagatavotība. Es domāju, ka akadēmijā vajadzētu
vairāk fiziskās sagatavotības nodarbības, jo ir daži, kuri papildus neko nedara. Un ļaunākais,
ka nedara tie, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Ir jau bijušas epizodes, kad vienībai jānes
vai jāstumj savs vada komandieris, jo viņš nevar paskriet. Diezgan kuriozs skats un nezinu
kā citiem, bet man tā vietā tad par sevi būtu liels kauns. Tāpēc, kamēr vēl mācamies,
maksimāli jāpilnveido sevi fiziski, lai tu būtu vienībā dzinējspēks, nevis „enkurs”.
Jaunums mums nometnē bija tas, ka daudzas nodarbības mums vadīja jaunie leitnanti,
kuri tikko bija pabeiguši akadēmiju. Tur varēja redzēt dažādus demo1, bija leitnanti, kuri
savu nodarbības tēmu labi pārzināja un nodarbību vadīja pārliecinoši. Bet bija daži izņēmumi,
par kura vadīto nodarbību neko labu nevar pateikt. Mūsu kurss tos leitnantus pazina,
bet jaunie kursi viņus nepazina un tur arī varēja redzēt, kā veidojas pirmais iespaids par
leitnantu. Jo nodarbībā, kas nebija labi sagatavota, un likās, ka leitnante pati tēmu nepārzina,
apmācāmie jau nodarbības laikā saskatījās un smējās. Arī pēc nodarbības smējās par
nodarbības vadītāju un pašu nodarbību. Tā arī viņiem izveidojās pirmais iespaids par
komandieri un, ja esi ieguvis tik sliktu pirmo iespaidu, to uzlabot ir ļoti grūti, jo sliktas
lietas cilvēki piefiksē un atceras labāk nekā labās lietas.
Arī dažas soda sistēmas, kas tika piemērotas nometnē, īsti neatbalstu. Man neliekas,
ka vajadzētu piemērot sodu visam vadam par kāda karavīra nespēju izpildīt individuālu
uzdevumu. Īpaši tad, ja tas vads ir tikko izveidots un tur ir karavīri no dažādiem kursiem ar
dažādiem sagatavotības līmeņiem. Tas visiem izraisīja lielas dusmas pret nodarbību vadītāju.
Domāju, ka jāatrod veids, kā motivēt karavīru individuāli uzlabot savu sniegumu. Jo, sodot
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visu vadu par viena karavīra nespēju izpildīt individuālu uzdevumu, tas, manuprāt, nesaliedē
vadu, bet tieši to vienu cilvēku nošķir no vada.
Ieguvums man visā šajā posmā bija liels, jo bija iespēja gan pavērot pieredzējušu
vada komandieri, gan redzēt pozitīvās lietas no mums pašiem, kā arī piefiksēt negatīvās,
lai pats pēc tam tās neatkārtotu. Arī praktizēties vada vadīšanā visādās nestandarta
situācijās, kurām neesi mācīts, un mēģināt pieņemt pēc iespējas labākus lēmumus. Man
vislielākais ieguvums bija tieši darbojoties kā britu vada komandiera ēnai, jo tā bija pirmā
reize, kad es no A līdz Z visu redzēju, kā darbojas pieredzējis vada komandieris un kāda
atmosfēra valda viņa vienībā. Liels ieguvums bija tad, kad es biju vada komandieris miera
uzturēšanas operācijas blokā. Bija liels izaicinājums un liela pieredze vadīt vadu angļu
valodā kopā ar norvēģu un ASV biedriem. Tā kā abi šie posmi notika angļu valodā, es
sapratu, cik ļoti man nākotnē vajag uzlabot angļu valodas zināšanas, jo, lai gan saprast
es visu sapratu, komunicēt angļu valodā man bija ļoti grūti. Un, tā kā mēs esam NATO,
apmācības ar sabiedrotiem notiek bieži, un vada komandieris bez angļu valodas nemaz
nevar iztikt. Ieguvums bija arī no mūsu Taktikas kursa noslēguma, tad varēja just, kā tavs
organisms reaģē, kad esi noguris un neesi gulējis. Lai gan daudziem tas posms nepatika,
tas ir noderīgi turpmākajam dienestam, jo tu apzinies, cik daudz tavs ķermenis ir spējīgs
bez miega un kāds tu esi, kad vairākas dienas neesi gulējis. Tad arī var izdarīt secinājumus,
vai tu spēj vadīt vadu, kad neesi tik ilgi gulējis.
Domāju, ka tos secinājumus, ko redzēju es, redzēja arī citi. Un tas tikai liecina, cik šis
kurss ir nozīmīgs, lai izmācītos par virsnieku. Jo no malas viss ir labāk redzams, un, redzot
cita vadītāja kļūdas, tu pats centies tādas nepieļaut, kad esi norīkots par komandieri, jo
zini, kā tas liek justies padotajam. Labāk šos secinājumus veikt un pilnveidot maksimāli
sevi kā vadītāju un līderi mācību laikā, nekā to tikai sākt, kad esi jau leitnants vienībā. Jo
tad jau, ja atstāsi sākumā par sevi sliktu iespaidu, izlabot to tik ātri nevarēs. Tāpēc maksimāli
jācenšas visu laiku un sev uzticētos uzdevumus pildīt maksimāli labi un ar pilnu atdevi. Tā
kā man jau ir 5. kurss, es varu salīdzināt mūsu kursus ar citiem, un secinājums ir viens,
ka šeit tik visa apmācības kvalitāte uzlabojas, jo katru gadu tie kursi paliek interesantāki
un vērtīgāki. Kā piemērs ir tas pats bloks par miera uzturēšanas operācijām, jo pirmo reizi
tas notika angļu valodā ar ārzemju viesiem.

Kadeti vēsturisko kauju izpētes pasākumā
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TAKTIKAS KAUSS 2015
Laikā no 25. līdz 26. augustam Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas ikgadējās nometnes ietvaros notika kārtējais Taktikas kauss. Taktikas kausa galvenā balva
ir ceļojošais kauss, kurā katru gadu tiek iegravēts uzvarējušās komandas nosaukums.
Uzvarējušās komandas kopīgā fotogrāfija nonāk pie goda sienas līdzās iepriekšējo gadu
uzvarētāju fotogrāfijām.
Iespējams ar laiku smagā cīņā iegūtais kauss aizceļos pie citas komandas,
komandas kopīgā fotogrāfija varbūt noputēs, tomēr Taktikas kausam ir dziļāka jēga.
Taktikas kauss jebkuram dalībniekam sniedz pieredzi un atmiņas, ko neviens vairs
neatņems. Tas pārbauda komandas patieso morālo un fizisko spēku, saliedētību un
cīņas sparu. Kad gandrīz pilns mēnesis aizvadīts vasaras nometnē un katrs jaubriest
tās noslēgumam, ir iestājies fizisks un morāls nogurums, daudzi ilgojas pēc mājām un
ģimenes, kad pirms pāris nedēļām uzberztās tulznas uz kājām liek sevi īpaši manīt, tad
ir īstais laiks Taktikas kausam.

Taktikas kausa izcīņas sacensības

Katru gadu atkarībā no kopējā NAA nometnes dalībnieku skaita Taktikas kausā
piedalās vairākas komandas. Parasti komandu skaits svārstās no 10 līdz 14. Šogad
Taktikas kausā piedalījās veselas 14 komandas ar vidējo komandas dalībnieku skaitu
6–10 karavīri komandā. Vakarā pirms Taktikas kausa sākuma karavīri pēc spēku veida
(Sauszemes spēki, Gaisa spēki, Jūras spēki) un mācību kursa (1., 2., 3. un 4.) tika
sadalīti komandās. Tostarp, ja konkrētais kurss bija plaši pārstāvēts, tika veidotas
veselas 2 komandas, piemēram, šogad bija 2 komandas gan Sauszemes spēku militārās
vadības 3. kursam, gan Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursam. Iepriekšējā
vakarā komandām izskaidroja un izsniedza arī tās nākamo 2 dienu maršrutu. Vēl
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Studiju programmas
„Komandējošā sastāva virsnieks”
kadeti Jānis Zvirgzds un Mikus Ozoliņš
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notika parakstīšanās drošības žurnālos un visi steidza „piedzīt” ekipējumu, lai agri no
rīta pilnā kaujas gatavībā dotos trasē.
Komandām noteiktā laikā un noteiktā vietā jāierodas uz uzdevuma izpildi. Pirmajā
dienā katram uzdevumam atvēlētas 40 minūtes un 40 minūtes, lai tiktu līdz nākamajai
stacijai. Katrā uzdevumā komanda maksimāli varēja iegūt 5 punktus. Tika vērtēts
taktiskums, ātrums un izpildījums. Bet vissvarīgākais – komandas gars un atdeve. Ja
komanda bija punktuāla un plānoja laiku, tad līdz nākamajai stacijai varēja nonākt,
ejot normālā tempā. Protams, ar nosacījumu, ja komandas „navigators” ir uzdevuma
augstumos. Ceļā starp dažām stacijām ir vēl mazās stacijas, kurās, uzturoties pavisam
neilgu laiku un izpildot nelielu uzdevumu, iespējams nopelnīt 3 punktus. Tā kā katrs
punkts bija ļoti svarīgs, tad komandas reizēm izlaida šīs stacijas tikai laika trūkuma
dēļ. Trešā iespēja pelnīt tik svarīgos punktus bija būt možam maršrutā no stacijas uz
staciju, jo ik pa laikam zīmīgās vietās slēpās lapiņas ar mūsu austrumu kaimiņu kara
tehniku. Vienu punktu varēja iegūt par tehnikas veida nosaukšanu, piemēram, „tanks”,
divus – par pilnu kara tehnikas nosaukumu, piemēram, „tanks T-90”. Taktikas kausa
laikā komandām bija izdalītas sausās pārtikas devas, tāpēc ēšana notiek pēc pašu
ieskatiem. Arī nakšņošanas vieta ir noteikta tikai tik tālu, ka tai jābūt tuvu nākamā
rīta pirmajai stacijai. Tas dod papildus noskaņu, jo to visu var plānot tikai komandas
ietvaros. Otrajā dienā katram uzdevumam bija paredzētas 30 minūtes un tāpat arī
pārgājienam uz nākamo staciju paredzētas 30 minūtes. Spēkā palika mazās stacijas
un lapiņas ar kara tehniku.
Pirmajā dienā viena no komandām, pēc „Garmin” GPS sistēmas datiem, veica 26 km,
otrajā – 17 km. Tātad kopā 43 km, kas arī varētu būt vidējais rādītājs visām komandām.
Gandrīz visas komandas pēc finiša atzina, ka šis Taktikas kauss, salīdzinot ar iepriekšējo,
bijis grūtāks. Tomēr tāpat kopīgs bija arī viedoklis, ka šogad kopumā bija interesantāki
uzdevumi, arī staciju vadītāji (instruktori un jaunie leitnanti) vairāk spēlēja līdzi un iejutās
leģendā, ko stāstīja pirms uzdevuma. Lai arī komandu sniegumi un Taktikas kausā gūtās
emocijas atšķīrās, tas viss noved tikai pie izaugsmes un rūdījuma. Runājot par sniegumiem,
jāapsveic Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursa komanda, kas turpināja tradīcijas
un uz kausa kārtējo reizi iegravēja tieši šī spēku veida un kursa nosaukumu. Liels prieks
un pierādījums tam, ka par Taktikas kausu var cīnīties visi, ir Sauszemes spēku militārās
vadības 2. kursa komanda, kas tikai par nieka 3 punktiem atpalika no krietni lielākajiem
brāļiem un ar 97 punktiem ierindojās otrie. Kadeti cer, ka Taktikas kauss turpinās attīstīties
un nesīs savu galveno vēstījumu arī turpmāk.
Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
4. kursa kadeti
SAUSZEMES SPĒKU MILITĀRĀS VADĪBAS
3. KURSA ATMIŅAS PAR TAKTIKAS KAUSU 2015
Ir aizritējusi nu jau ceturtā NAA lauku nometne kopš tās atjaunošanas. Jau ceturto
augustu pēc kārtas tā palīdz kadetiem atgūties pēc mēneša garā atvaļinājuma un
atslābušos muskuļus un prātus atgriezt karavīra ikdienā. Nu jau kā tradīcija nometnes
noslēgumam ir divu dienu ilgais Taktikas kauss, kurā kadeti var parādīt, ko tie ir iemācījušies vai atkārtojuši un pieslīpējuši visas nometnes laikā. Taktikas kauss izpaužas kā
orientēšanās Ādažu poligona teritorijā, dodoties no kontrolpunkta uz kontrolpunktu,
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kuros jāpilda dažādi taktiski vai mazāk taktiski uzdevumi, piemēram, ūdens šķēršļu
pārvarēšana gan peldot, gan ar pārceltuves palīdzību; desantēšanās ar laivu uz salas,
lai tur iznīcinātu pretinieku; ātrais uzbrukums; slēpnis; nocietinājumu izveidošana;
ēku tīrīšana u.tml. Turklāt tam pa ceļam, lai komandā saglabātu modrību un azartu, ir
izvietoti attēli ar dažādu tehniku, kuri ir jāatrod, un tas pavisam nav viegls uzdevums,
jo attēli atrodas ļoti grūti pamanāmās vietās. Kontrolpunktos tiek vērtēts gan komandas
sniegums, gan laiks, kādā tā paveic uzdevumu, gan arī komandas attieksme, kā arī
var iegūt papildus punktus, ja pa ceļam ir atrasts attēls ar tehniku. Laiks uz iešanu un
uzdevumu izpildi ir sadalīts tā, ka īpaši atslābt nav iespējams. Mūsu kurss Taktikas kausā
startēja jau trešo reizi un, ņemot vērā iepriekšējā gada visai labo sniegumu (3. vieta),
šogad bijām apņēmušies būt galvenie konkurenti Sauszemes spēku militārās vadības
4. kursam un izdarīt tā, lai pirmo reizi uz plāksnītes, kura beigās tiek stiprināta pie kausa,
būtu iegravēts Sauszemes spēku militārās vadības 3. kurss, nevis ceturtais.

24. augusta vakarā visas komandas saņēma instruktāžu par šī gada Taktikas kausu
un karti ar maršrutu. Šogad tika dotas 40 minūtes uz pārvietošanos starp kontrolpunktiem
un 40 minūtes paša uzdevuma izpildei kontrolpunktā pirmajā dienā un pa 30 minūtēm
uz to pašu otrajā dienā. Katrā dienā bija 8 kontrolpunkti ar dažām starpstacijām un
kopējo distanci aptuveni 20 km. Uzreiz sapratām, ka nekāda pastaiga parkā tā nebūs, jo
attālumi starp kontrolpunktiem nebija mazi un aiz muguras bija smaga nedēļa poligonā.
Pēc instruktāžas sakravājām ekipējumu un devāmies atpūsties, lai nākamajā rītā startētu
uz pirmo kontrolpunktu. Apņēmības pilni 25. augusta rītā 9 cilvēku sastāvā izvirzījāmies
no nometnes teritorijas uz pirmo kontrolpunktu, uzmanīgi vērojot apkārtni, lai nepalaistu
garām kādu attēlu ar tehniku. Mēģinājām stingri turēties pie iešanai atvēlētā laika, taču
tāpat sanāca nedaudz iekavēt, bet līdz pēcpusdienai kopumā veicās labi. Gadīties var
visādi un apvidus brīžiem ir sarežģīts, un ceļā uz kārtējo kontrolpunktu viens no komandas
dalībniekiem spēcīgi satraumēja potīti. Protams, ka svarīgāk bija palikt ar komandas biedru,
sniegt nepieciešamo palīdzību, sagaidīt transportu un kopīgiem spēkiem aizgādāt viņu
līdz tam. Līdz ar to mūsu komanda nespēja ierasties laikā 2 kontrolpunktos un 2 starpstacijās, līdz ar ko nesaņēmām tik svarīgos punktus. Nācās samierināties ar to, ka cīņa
par līderpozīciju ir beigusies, taču nepadevāmies un arī otrajā dienā turpinājām cīņu,
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Taktikas kausa izcīņas sacensības

KADETS 2015

diemžēl tikai 8 cilvēku sastāvā, bet saņēmām labus vērtējumus un beigās izcīnīta 5. vieta.
Galvas nenokaram, jo mums vēl ir priekšā nākamais – pēdējais – Taktikas kauss mūsu
kursam, kur viss notiks tā, kā tam jānotiek.

Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
4. kursa kadets Aleksis Ozoliņš

PER ASPERA AD ASTRA

BRĪVĪBAS CĪŅU VĒSTURES EKSPEDĪCIJA LIEPĀJĀ
2014. gada 27. un 28. novembrī Nacionālā aizsardzības akadēmija, turpinot savas
tradīcijas Latvijas militārās vēstures izzināšanā, devās uz Liepāju – precīzāk Karostu,
lai iepazītos ar 1919. gada novembra kauju vēsturi.
Jau ceturtdienas rītā, ierodoties Liepājā, ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja jūras
vējš, ezera migla un Karostas cara laika dvaša. Gida pavadībā devāmies īsā tūrē pa
zīmīgākajiem objektiem Karostas teritorijā. Aplūkojām Latvijas armijas pirmās kazarmas, pirmās Latvijas armijas militārās akadēmijas atrašanās vietu, kā arī cara laikam
tik ļoti raksturīgo manēžu. Īpaši vēlamies uzteikt mūsu gida lieliskās prasmes aprakstīt vietas, kādas tās bijušas pirms vairāk nekā 100 gadiem, un spējas panākt ikkatra
ekskursijas dalībnieka interesi. Katrā ziņā, aplūkojot Karostas nocietinājumus un iepazīstoties ar Latvijas armijas skaitlisko sastāvu, bruņojumu un stratēģisko situāciju
1919. gada novembrī, sapratām, ka tas bija liels izaicinājums – aizstāvēt Liepāju no
Bermonta armijas iebrukuma.
Turpinot dienu, ekspedīcijas vadība bija sagatavojusi nelielu atkāpi no vēstures
jautājumiem, taču vienlaikus saglabājot arī militāri noderīgo jēgu. Sadarbībā ar Jūras
spēku Mācību centru kadeti apguva evakuāciju no kuģa, ar hidrotērpiem lecot ūdenī.
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Lai gan ūdens temperatūra nebija augstāka par +2 Celsija grādiem, pareizi izpildot
vingrinājumu, visi „lēcēji” varēja sausi un nenosaluši atgriezties uz kuģa klāja.
Tuvojoties pēdējai gaismai, bija svarīgi laicīgi doties uz nakšņošanas vietu, tāpēc
vieglā marša solī kadeti kājām gar jūras malu devās uz Ziemeļu fortu nocietinājumu līniju. Pēc nelielas reorganizācijas kadetu apakšvienības sadalījās un devās izlūkot nākamās dienas uzdevumu reģionu un nakšņošanas vietu. Pirms naktsmiera neizpalika
arī solītā Militārā vadības bloka militārās psiholoģijas nodarbība, kura naktī Karostas
fortos ieguva īpašu gaisotni. Nakts nes jaunu pieredzi gandrīz visiem dalībniekiem –
nakšņošana cara laika fortifikācijā.
Arī otrās dienas rīts aust kopā ar Baltijas jūras vēsinošo brīzi, taču nav tik daudz
laika, lai paspētu atdzist – ir jādodas ieņemt pie Tosmares ezera atrodošos Redānu.
Tieši tas bija objekts, ko iepriekšējā vakarā kadetu patruļas izlūkoja, lai saprastu veiksmīgākos virzienus Redāna aizsardzībai. Trīs kaujās, savā ziņā rekonstruējot kaujas
1919. gada 14. novembrī, kadeti atsvaidzināja savas militārās prasmes un guva pavisam citu priekšstatu par sajūtām, kādas varētu būt pieredzējuši mūsu senči, aizstāvot
Liepāju Brīvības cīņās.
Vairs atlicis vien atceļš uz Rīgu, kura laikā netālu no Kuldīgas vēlreiz atsvaidzinām
militārās prasmes – šoreiz šaušanā ar kaujas munīciju. Šaušana 250 metros pēc slodzes – šādi varētu nosaukt instruktoru sagatavoto vingrinājumu, kuru ar īpašu prieku
uzņēma gan Sauszemes spēku kursi, gan arī Gaisa spēku un Jūras spēku kursi, kuriem pēc intensīvām mācībām augstskolā šādas aktivitātes ļoti gāja pie sirds.
NAA kadeti ļoti atzinīgi novērtē savu instruktoru un virsnieku centienus mācīt vēsturi pavisam inovatīvā veidā. Arī šī ekspedīcija bija apliecinājums spējai radīt lielisku
mācību programmu, kas spētu piesaistīt jebkuru kadetu.
Bakalaura studiju programmas
„Jūras spēku militārā vadība”
3. kursa kadete Ieva Dukure

Šajā, nu jau par tradīciju kļuvušajā pasākumā, gluži kā citus gadus piedalījās NAA
3. kursu kadeti galvenā virsseržanta A. Loginova pavadībā.
Pirmā diena Liepājā iesākās ar nelielu ekskursiju pa Karostu. Tās laikā gids vēsturnieks
Juris Raķis iepazīstināja mūs ar senajiem nocietinājumiem (fortiem), to izvietojumu un
lomu 1919. gada Brīvības cīņās, kad Bermonta karaspēks, tikko patriekts no Rīgas,
centās iebrukt Liepājā. Uzzinājām arī to, ka gandrīz katra ēka (lazaretes, kazarmas,
manēžas utt.) šajā Liepājas pusē tolaik tikusi celta tieši kara vajadzībām, tādējādi arī
radies Karostas nosaukums.
Turpmākajā dienas daļā devāmies uz Jūras spēku Mācību centra (JSMC) Ūdenslīdēju
skolu. Tajā nu jau uz norakstītā kuģa P-01 „Zibens” mūs sagaidīja JSMC instruktori ar
diviem uzdevumiem – pirmais, saistīts ar pārvietošanos slēgtā, piedūmotā telpā, otrs – ar
izdzīvošanu uz ūdens. Uzdevumus veicām grupās – katrā pa 8 cilvēkiem.
Pirmajā uzdevumā, ekipēti ar skābekļa baloniem, ķiverēm, kuģa shēmu un lukturīti,
caur lūku kuģa pūpē (pakaļgalā) devāmies noskaidrot, no kuras kuģa telpas nāk vislielākais
piedūmojums. Šis uzdevums lika saprast to, ka tumsā un piedūmojumā nebūt nav viegli
pārvietoties pa kuģa šaurajām telpām un ejām. Otrajā uzdevumā, uzvilkuši hidrotērpus,
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Brīvības cīņu analīzes ekspedīcija

lēcām ūdenī no kuģa klāja, apmēram no 3 metru augstuma. Tad, guļot uz muguras,
saķērušies „ķēdītē” (viena kājas otra padusēs), peldējām uz glābšanas plostu. Uzdevums
bija izpildīts, kad visi no plosta aizpeldējām atpakaļ līdz kuģim un uzrāpāmies tajā pa
trapu. Laika apstākļi mūs lutināja, diena bija skaidra, un ūdens mierīgs, tādēļ, lai apgrūtinātu
uzdevuma izpildi, ar motorlaivu tika radīti viļņi. Uzskatu, ka uzdevumi nebija grūti, to
izpildes laiki netika ierobežoti, un ar fobijām neviens necīnījās. Un tomēr n ešaubos,
ka katram kadetam tā bija vērtīga un
interesanta pieredze.
Tālāk devāmies pārgājienā uz Ziemeļu
fortiem. Kad katrs bija gardu muti notiesājis savus konservus, tika sākta neformāla
saruna ar psiholoģi komandleitnanti
A. Rožcenkovu un NAA prorektoru pulkvežleitnantu V. Āboliņu par kadetiem svarīgām tēmām. Lai kaut nedaudz iejustos
tālaika karavīru ādā, nakti pavadījām Ziemeļu fortu bunkuros. Kad katram kursam
tika ierādīts savs koridora posmiņš betona
un dežūras sadalītas, devāmies pie miera.
Nākamajā rītā – pārgājiens uz Redanu
(Liepājas aizsardzības līnijas sastāvdaļa).
Tur tikām sadalīti trīs grupās, lai ar krāsu
bumbiņu ieroču (paintball) palīdzību izspēlētu
dažādas kaujas situācijas. Kad šī bumbiņa
izšķīst pret miesu, ir trakoti sāpīgi, bet tas
noteikti ir piedzīvotās jautrības vērts.
Pēc pāris gūtajiem zilumiem devāmies
tālāk – uz Upīškalna šautuvi Kuldīgā. Tajā
norisinājās kaujas šaušana (triecienšautene
G-36 ar aimpointu) no 250 m. Teorētiski pie
Nodarbība uz mācību kuģa P-01 „Zibens”
šīs distances lode sasniedz nulles punktu.
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Vienkāršiem vārdiem sakot, lidojuma trajektorija ir šāda – kur tēmē, tur trāpi. Šaušanas
mērķis bija pie vidējas slodzes pārbaudīt šo teoriju praksē. Jaunizveidotais Nacionālās
pretošanās (partizānu) kustības muzejs Rendā bija pēdējais pieturas punkts mūsu maršrutā.
Šajā pasākumā tika apvienots lietderīgais ar patīkamo – iegūtas vērtīgas papildus
vēstures zināšanas apvienojumā ar interesantām fiziskajām aktivitātēm.
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Brīvības cīņu analīzes ekspedīcija

Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
2. kursa kadets Emīls Ripa

2012. gadā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tika atjaunota Latvijas Kara skolas
tradīcija – Baltā nakts. Šis ir simbolisks pasākums, kuru, veiksmīgi izturot, kadetu
kandidātus jeb mūs uzņems akadēmijas kadetu saimē.
Baltajā naktī bija jāiztur dažādi pārbaudījumi, kur vajadzēja pielikt fizisku spēku, loģisko
domāšanu un komandas darbu. Sākums bija plkst. 00.00, kad vecāko kursu kadeti
ieradās pie mums ar tā saucamo „trauksmi”, kur vajadzēja pēc iespējas ātrāk saģērbties,
uzpildīt ūdeni un doties jau norādītajā virzienā. Šajā apmulsuma brīdī tika aizmirsts par
ūdeni un mēs devāmies uzreiz uz norādīto vietu. Kad visi bija sapulcējušies, tika dota
informācija par veicamajiem uzdevumiem, kas būs jādara, bet par to pastāstīs turpmākajā
gaitā. Uzdevumu izklāsts nebija liels, jo tika pastāstīta galvenā informācija, piemēram,
kurš ir mūsu pirmais stāvs, kurā mums jāveic uzdevums, pēc tam jau tālāko gaitu. Pirmo
uzdevumu sākot, skrējām uz noteikto stāvu un veicām uzdevumu, tajā vietā tika izskaidroti
ātri noteikumi, atzīmēti, tā teikt, „cietušie”, aptuveni ½ no visiem dalībniekiem, kur bija
jālien pa noteikto trasi līdz finiša līnijai. Kad tika pateikts, ka jālien atpakaļ, cietušo vairs
nebija, bet tika aizmirsts par komandķēdi un vecāko kursu kadeti pievāca pie sevis „vada
komandieri un vada seržantu”, tas parādīja mūsu kopējo darboties spēju. Otrais uzdevums
tika sākts uzreiz, kā pabeidzām pirmo. Tā mēs skrējām, atkal skrējām uz noteikto stāvu,
kur vajadzēja iegaumēt kuģu nosaukumus un kāda tipa kuģis tas ir. Kad uzdevums tika
izdarīts, vajadzēja lietot savas iepriekš iegūtās prasmes pārvietošanās veidā „līšus”, kur
caur izvilktu labirintu vajadzēja nokļūt otrā galā, nepieskaroties noteiktajiem šķēršļiem.
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Šo uzdevumu veicām jau kā komanda un izpildījām to bez problēmām. Kā jau tika iepriekš
minēts, vajadzēja arī lietot fizisku spēku. Uzdevums bija šāds: laivā iekāpa 2 cilvēki un
viņus vajadzēja pārnest no viena gaiteņa gala uz otru, izvairoties no šķēršļiem. Pēc šī
uzdevuma var secināt, ka spējam komunicēt jau savā starpā daudz labāk un vēlāk
sastrādāties nebūs grūti. Pēc visiem uzdevumiem sekoja pati interesantākā daļa, kad uz
divām stundām tika uzlikta spilvendrāna uz galvas un ar līmlenti pielīmēta pie galvas, lai
neredzētu apkārtni, kā arī rokas tika salīmētas ar līmlenti. Tad pa vienam mūs veda cauri
dažādām stacijām, kur varēja redzēt, cik izturīgi mēs esam morāli. Mūs varēja biedēt ar
jebko, bet mēs neesam tik viegli salaužami, jo saprotam, cik svarīgi mums ir izturēt šo
tradīciju. Runājot nedaudz detalizētāk par stacijām, tika imitēta šaušana, lika pārvarēt
bailes no augstuma un bailes no neziņas, kas sekos tālāk. Kad viss izturēts, tika dots
rūgtais Krīvu dzēriens, kas satur kadetu sāpes un asaras cauri gadiem, tādējādi jau esot
soli tuvāk kadetu saimei. Pēc Krīvu dzēriena sekoja skrējiens uz Kara skolu, kur tika dots
svinīgais zvērests, lai mēs tiktu iekļauti kadetu saimē.
„Kā kadets apsolos pārvarēt visas fiziskās un garīgās grūtības, ko man uzliks
dzīve Kara skolā. Svēti un pēc labākās sirdsapziņas pildīt man uzliktos
uzdevumus. Ievērot un izpildīt visas iekšējās un ārējās skolas dzīves tradīcijas
un kārtību. Nevienam neizpaust uz āru to, kas notiek mūsu skolas dzīvē.”

Baltā nakts

1. kursa kadetu iespaidi:
„Bija dzirdēts no iepriekšējiem kursiem, kas piedzīvoja Balto nakti, ka tas ir kaut kas
neiespējams, bet varu secināt, ka tā nemaz nebija, jo šo varēja salīdzināt ar vidusskolas
iesvētībām, tikai daudz pārdomātākām un labāk organizētām. Kopumā par nedēļu –
trauksmes, kas bija nedēļas garumā, ļāva nobriest šai Baltajai naktij, tas neļāva atslābt
un neparādīja nogurumu, pildot uzdevumus. Bet vislielāko stimulu deva dziedāšana
Rīgas ielās.”
E.H.Taube
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A.Krūma

„Varu teikt, ka šis pasākums bija interesants, bija grūti paredzamas darbības, kas
sekos tālāk. Visu pasākuma laiku jautrību uzturēja 5. kursa kadeti, kas lika pasmaidīt
pie šīm interesantajām situācijām. Var teikt, ka viss bija labi organizēts un pārdomāts.
Runājot par to, kas radīja kopības sajūtu, varu teikt, ka skriešana pa Rīgas ielām deva
stimulu, lai varētu paveikt visu.”
L.Avotiņš

Var secināt, ka Baltā nakts ir izdevusies un par to mums – jaunākajam kursam – jāpasaka
liels paldies vecāko kursu kadetiem, kas spēja saorganizēt un izpildīt visu tā, lai mums
būtu lieliskas atmiņas un būtu ko stāstīt vēlāk citiem kursiem, kas nāks pēc mums...
Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
2. kursa kadets Artis Treulands
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„Visvairāk patika uzdevumi, ko sagādāja vecākie kursi. Tie nebija garlaicīgi, tajos bija
iekļautas lietas, kas lika pārvarēt savas morāles robežas. Kopības sajūta radās, kad visi
deva zvērestu pie Kara skolas. Paldies vecākajiem kursiem par šo pasākumu.”

Šogad no 12. līdz 14. jūnijam jau piekto reizi Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas 1. kursu kadeti kopā ar jaunsargiem un karavīriem no vienībām piedalījās
ikgadējā Litenes nometnē, lai pieminētu 1941. gada 14. jūnija traģiskos notikumus un
izzinātu Latvijas armijas nometnes un iespējamās kauju vietas.
Piektdien, 12. jūnijā ierodoties nometnes vietā, sākām nometnes iekārtošanu. Liela
uzmanība tika pievērsta telšu izvietojumam, apkārtnes un ugunskura vietas sakārtošanai.
Kadeti pie karoga masta no dabā atrodamajiem materiāliem veidoja Latvijas armijas
kokardi – saulīti. Vēlāk, aplūkojot Litenes nometnes vēsturiskās fotogrāfijas, secinājām,
ka mūsu iekārtotā nometne iekārtota tādā pašā veidā kā pirms 75 gadiem, un domāju, ka
nometnes atklāšanas brīdī, paceļot Latvijas karogu un dziedot Latvijas himnu, visi klātesošie
sajuta šīs vietas vēsturisko auru. Vakara noslēgumā Litenes kultūras namā noskatījāmies
filmu „Padomju stāsts”. Filma daudzos raisīja pārdomas par padomju režīma noziegumiem
pret Latvijas tautu un par tiem latviešu karavīriem, kuri piedzīvoja 1941. gada vasaras
represijas. Atpakaļceļā uz nometni devāmies kopīgā lāpu gājienā, dziedot karavīru dziesmas.
Nākamā diena iesākās ar Pededzes kapu apmeklēšanu, kur nometnes dalībnieki,
noliekot ziedus un svecītes, pieminēja tur guļošos 14 Latvijas armijas virsniekus, kuri
tika nošauti 1941. gada 14. jūnija notikumos. Pēc tam sākām apmēram 16 km garu
pārgājienu pa bijušajām Litenes poligona un nometņu vietām. Likās neticami, ka vietā,
kur tagad ir mežs un krūmi, agrāk bija moderns poligons ar labi ierīkotiem ceļiem, tiltiem
un šautuvēm. Interesanti, ka šautuvju ierakumi joprojām ir tik labi saglabājušies, ka uz
tiem var izlasīt iegravētus vai uzrakstītus karavīru vārdus un gada skaitļus, kas ir
vistiešākais pierādījums šiem vēsturiskajiem notikumiem. Apskatījām arī artilērijas pulku
un virsnieku nometnes vietas, bet par tā laika infrastruktūru liecina vien kvadrātiski
zemes paaugstinājumi, uz kuriem agrāk tika celtas teltis.
Pārgājiena maršruts brīžiem veda cauri grūtāk pārvaramām vietām, un tas katram
pārgājiena dalībniekam ļāva labāk izjust tā laika karavīru ikdienu. Šīs dienas beigās visi
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Pārgājiens Litenes nometnē
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pulcējāmies pie nometnes ugunskura, lai kopīgi dziedātu karavīru dziesmas un ieklausītos
virsnieku un karavīru stāstījumos par savām vienībām un dienesta pieredzi.
14. jūnijā pirms piedalīšanās komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumos
Gulbenes dzelzceļa stacijā un Litenes kapos apmeklējām Stompaku purvu, kur agrāk
atradās lielākā nacionālo partizānu nometne Latvijā. Bija iespējams aplūkot joprojām
skaidri saredzamas „zemnīcu” un ierakumu vietas un papildinājumā ar interesantiem
vēsturiskiem stāstījumiem katrs varēja uzzināt daudz jauna par nacionālajiem partizāniem
un viņu ikdienu nometnē. Nolikām ziedus un aizdedzām svecītes arī pie piemiņas zīmes
Viļakas šosejas malā pretī Stompaku purvam, kas veltīta 1945. gada 2. un 3. marta
kaujās kritušo nacionālo partizānu un viņu vadoņa Pētera Supes piemiņai. Pēc tam
devāmies uz atceres pasākumiem, kuros, lai godinātu kritušos karavīrus, bija ieradies
arī bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris

Vakarēšana Litenes nometnē
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ATVĒRTO DURVJU DIENA
8. maijā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija rīkoja Atvērto durvju dienu. Daļa
interesentu bija ieradušies „Skola 2015” iedvesmoti, daļa – pateicoties interneta plašumiem,
bet citi – draugu mudināti. Akadēmijas kadeti viesus laipni sagaidīja. Kamēr cilvēki
pulcējās, jau atnākušie varēja vērot video un foto materiālus no kadetu personīgajiem
krājumiem, kuri ietvēra apmācības, sporta aktivitātes, ikdienas rutīnu un spraigākos
notikumus no kadetu dzīves.
Pasākumu ar uzrunu atklāja Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis
Egils Leščinskis, kurš bija patiesi priecīgs par tik kuplu apmeklētāju skaitu. Lai nedaudz
atbrīvotu atmosfēru un sagatavotu ciemiņus pasākuma klausāmajai daļai, muzikālu
priekšnesumu sniedza Zemessardzes orķestra saksofonu grupa „Next Move”, kuru
priekšnesums iepriecināja ikvienu klātesošo.
Pasākuma apmeklētāji tika dalīti divās plūsmās – tie, kuri aktīvi vēlējās piedalīties un komandās pelnīt žetonus, par kuriem varēja iegūt balvas, un tie, kuri to
nevēlējās, bet paši individuāli staigāja un ievāca informāciju. Aktīvo grupu sadalīja
komandās, kuras rotēja pa sagatavotajām 6 stacijām. Stacijās apskatei bija izvietoti
stendi – Sauszemes spēku, Gaisa spēku, Jūras spēku, Militārās policijas, Nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas skolas. Šajos punktos bija iespējams apskatīt Sauszemes
spēku tehniku un ieročus, kazarmas un Kadetu klubu, nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas aprīkojumu, helikopteru Mi-17 un Jūras spēku tehniku. Lai komanda
nopelnītu žetonus, tai bija pareizi jāatbild uz jautājumiem, jābūt atraktīviem stacijās
un saliedētiem uzdevumos.
Atvērto durvju dienas visiespaidīgākā daļa bija paraugdemonstrējums, kurā varēja
vērot kājnieku nodaļas darbību. Paraugdemonstrējuma leģenda vēstīja, ka kājnieku
nodaļas operācija notiek Vahtanijas valsts Nutusijas salā, kurā atrodas nemiernieku
grupas „Saemur Sahifa” treniņu nometne. Šajā nometnē norisinājās tuvcīņas un šaušanas
nodarbības. Galvenais mērķis bija nometnes un salas līderis vārdā Vahtans. Uzdevums
sākās 2015. gada 8. maijā plkst. 14.20, kad kaujas nodaļa sāka izvirzīšanos uz nometnes
vietu un sāka uzbrukumu. Pretinieks deva atbildes uguni pēc galvenās sedzējgrupas
uzbrukuma, ļaujot triecienam nepamanītam pievirzīties. Trieciengrupai sākot uzbrukumu
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Bakalaura studiju programmas
„Sauszemes spēku militārā vadība”
4. kursa kadeti Agnese Ziediņa un Rūdolfs Bērziņš
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ģenerālleitnants Raimonds Graube, represētie, virsnieku apvienības pārstāvji, kā arī
regulāro spēku Zemessardzes vienību komandieri.
Pēc svinīgajām uzrunām un ziedu nolikšanas atceres pasākuma dalībnieki pulcējās
Litenes nometnē pie „Atmiņu ugunskura”, lai vērotu nometnes noslēguma ceremoniju un
kavētos atmiņās par tā laika notikumiem. Uz piemiņas plāksnes, kas veltīta kaujās kritušajiem
nacionālajiem partizāniem, ir dzejas rindas:
„Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti,
Nebija lemts toreiz Latvijai zelt.
Tiem pēc kariem, kas palika dzīvi,
Būs no jauna Jums Latviju celt”.
Es uzskatu, ka nav precīzāki vārdi, lai aprakstītu tās emocijas, ko nometnes dalībnieki
ieguva, izpētot un izzinot Latvijas karavīru likteņus Litenes nometnē.

KADETS 2015

improvizētās nometnes galvenajai ēkai, pretinieks centās bēgt ar autotransportu, kurš
tika neitralizēts ar pleca granātmetēju. Lai gan pirmajā uzbrukuma pārī viens kaujinieks
tika ievainots, jo pretiniekam izdevās izmest granātu uz pirmo triecienspēka cilvēku grupu,
pārējā triecienkomandas daļa veiksmīgi sagūstīja Vahtanu un evakuēja gan Vahtanu,
gan cietušo, izsaucot Mi-17 helikoptera atbalstu. Pēc tā bija gaisa atbalsta kontroliera
izsauktā uguns pa nometnes atrašanās vietu. Palīdzēt nodrošināt krāšņu priekšnesumu
palīdzēja Gaisa spēku helikoptera apkalpe, kadetu sastāvs un nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas speciālists. Paldies viņiem!
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Atvērto durvju diena Nacionālajā aizsardzības akadēmijā

Kad beidzās paraugdemonstrējumi, notika apbalvošana, kurā, saskaitot komandu
nopelnītos žetonus, apbalvoja pirmo trīs vietu ieguvējus. Akadēmijas rektors pasniedza
praktiskas balviņas. Bet kā lielākais pārsteigums – 1. vieta godīgi bija nopelnījusi nelielu
lidojumu ar Gaisa spēku helikopteru Mi-17. Prieks uzvarētāju sejās radīja gandarījumu
visiem, kuri bija piedalījušies pasākuma organizēšanā. Kamēr pirmā vieta baudīja
apkārtnes ainavas no putna lidojuma, pārējie viesi bija laipni aicināti pusdienās lauku
virtuvē pirms došanās mājup.
Jautājot Atvērto durvju dienas apmeklētājiem, vai pasākums bija interesants, saņē
mām apstiprinošu atbildi. Fotogrāfijas un video materiālu ikviens var apskatīt mājas
lapā „Sargs.lv”.
Īpašs paldies kaprālim S. Gužejevam par veiksmīgajām idejām, kā arī visiem
paraugdemonstrējumu realizētājiem. Ceram uz tikpat lielu un vēl lielāku apmeklētību
un interesi no jauniešiem, kādu saņēmām šajā dienā. Bija patiess prieks censties,
iedvesmot un iedrošināt!
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No šī gada 27. februāra līdz 1. martam izstāžu centrā Ķīpsala risinājās starptautiskā
izstāde „Skola 2015”. Izstādē piedalījās 133 dalībnieki no 11 valstīm – Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas, ASV, Austrijas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Somijas un Vācijas.
Izstādi “Skola 2015” apmeklēja 17 544 interesentu.
Pasākumā piedalījās arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) pārstāvji un
iepazīstināja skolēnus ar studijām NAA un karjeras iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Paldies par NAA vārda popularizēšanu un spodrināšanu izstādē sakām:
virsniekiem – pulkvežleitnantam Raimondam Kursītim, majoram Ilmāram Šķesteram,
kapteinim Naurim Burtniekam, kapteinim Ingusam Siliņam, kapteinim Vitālijam Šlendinam,
kapteiņleitnantam Jānim Viļumam,
instruktoriem – virsseržantam Mārtiņam Baltajam, seržantam Ērikam Leonovičam,
seržantam Jevgenijam Dolbem, kaprālim Jānim Kalniņam, kaprālim Mārtiņam Krūmiņam,
dižkareivim Normundam Nazarovam,
kadetiem – Laurim Miķelsonam, Kristapam Jēkabam Reinfeldam, Reinim Kaulačam,
Mārcim Sproģim, Jānim Ķēniņam, Edgaram Ziedam, Annijai Paulauskai, Edgaram Ozoliņam,
Robertam Šteinam, Mārim Ozolam, Mārai Vilnītei, Mārim Maksimovam, Baibai Lapiņai,
Aleksim Ozoliņam, Kristianam Šakalim, Elīnai Kukainei, Guntai Briedei, Krišjānim Almanim,
Valentīnam Vasiļjevam, Jānim Graudužim, Ģirtam Ločmelim, Ulvim Šultam, Artūram Mudelim,
Voldemāram Jurēvicam, Uldim Majoram, Laurim Ozoliņam, Gatim Kuzmass, Ingmāram
Veinbergam, Gatim Slavēnam, Laimonim Jonānam, Uldim Andruškēvičam, Ričardam
Stacevičam, Matīsam Bajāram, Valtam Velvem, Mārtiņam Mārtužam, Eduardam Grenovskim,
Tomam Lagimovam, Laurim Bušmanim, Kasparam Indruškam, Ņikitam Šeršņovam,
Raivim Matisānam.
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NAA Vadības grupas
3. klases speciāliste kaprāle Jurāte Babre
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NAA IZVĒLES STUDIJU BLOKA PRIEKŠMETS SPORTA MEDICĪNA
TREŠĀ DARBĪBAS GADA SĀKUMĀ
Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem jau trešo gadu tiek piedāvāts apgūt
C studiju kursa blokā izvēles priekšmetus. Viens no tiem ir Sporta medicīna. Šo priekšmetu
izvēlējās apgūt vienpadsmit līdz sešpadsmit kadetu. Sporta medicīnas kursā kadetus
iepazīstina ar sporta medicīnas teorētiskiem pamatiem, kā arī kadeti apgūst praktiskās
iemaņas indivīda funkcionālo spēju noteikšanā un prasmes fiziskās slodzes ietekmes
un seku izvērtēšanā. Iegūstamās zināšanas un prasmes ieņem nozīmīgu vietu virsnieka
zināšanu bagāžā. Virsniekam militārajā dienestā nākas saskarties ar ievērojamām fiziskām
un psiholoģiskām slodzēm gan pašam, gan arī atbildēt un rūpēties par saviem padotajiem
pie veicamajām fiziskajām slodzēm, kā arī pildot militāros uzdevumus.
Sekmīgai priekšmeta apguvei un pilnīgam priekšstatam par apgūstamo materiālu
Sporta medicīnas kursā tiek izskatītas tēmas par sporta medicīnas vēsturi un tās izaicinājumiem mūsdienās, par tās uzdevumiem, par sporta medicīnā lietojamās vērtēšanas un
izmeklēšanas metodēm un to dažādiem līmeņiem, kas sniedz priekšstatu un objektīvi
raksturo un vērtē galvenos virzienus indivīda funkcionālā stāvokļa izmaiņās fiziskās slodzes
ietekmē. Praktisko nodarbību laikā kadeti apgūst prasmes un iemaņas antropometrisko
mērījumu veikšanā un individuālā antropometriskā profila veidošanā. Raksturojot ķermeņa
uzbūvi, tiek veikta antropometrisko indeksu un koeficientu analīze.
Kadetiem tiem organizētas izbraukuma nodarbības Jēkaba Prīmaņa Anatomijas
muzejā, kas atrodas Rīgā anatomikumā un lepojas ar vienu bagātākajām anatomisko
preparātu kolekcijām.
Pieredzējuša gida vadībā kadeti tiek iepazīstināti ar cilvēka ķermeņa uzbūves pamatiem.
Anatomijas un antropoloģijas institūta Antropometriskās laboratorijas apmeklējuma laikā
kvalificēti speciālisti veic kadetiem stājas izvērtējumu, pēdas raksturojumu un dod ieteikumus
dzīves stilam un veselības nostiprināšanai.
Zināšanas par sporta medicīnas teorētiskajiem pamatiem un praktisko iemaņu
komplekss veido kadetiem izpratni par organizatoriskiem, tehniskiem, sociāliem, izglītojošiem
un zinātniskiem pasākumiem un to kopumu, kuru īstenojot tiek nodrošināta militārpersonu
fiziskā attīstība, uzturēta un paaugstināta fiziskā sagatavotība, radīti priekšnoteikumi
veselības nostiprināšanai. Kursā tiek apskatītas tēmas: cilvēka ķermeņa uzbūve un
pamatizmeklējumu virzieni (somatoskopija), kā arī galvenie antropometriskie rādītāji;
dažādu orgānu sistēmu fizioloģiskās īpatnības un to reakcija uz fiziskām slodzēm,
piemēram, sirds asinsrites orgānu sistēmu, elpošanas orgānu sistēmu, nervu sistēmu.
Īpaša uzmanība tiek veltīta dažādiem fiziskiem testiem, raksturota to loma fiziskās
sagatavotības noteikšanā un fizisko darbaspēju novērtēšanā. Nodarbību un semināru laikā
analizē medicīniski pedagoģisko sporta nodarbību plānu, fizisko darbaspēju (aerobās un
anaerobās) noteikšanas metodes. Ikvienam, kas saskaras ar fiziskajām aktivitātēm un
fiziskajām slodzēm, nozīmīgi ir pārzināt tēmas par sporta traumām un to īpatnības. Viena
no kadetus interesējošām tēmām ir dopings un tā ietekme uz organismu kopumā un
fiziskajām spējām. Dienesta laikā nākas saskarties arī ar fiziskās slodzes nelabvēlīgām
sekām – nogurumu un pārslodzēm. Topošiem virsniekiem ir svarīgi zināt ne tikai šo stāvokļu
izpausmes, bet arī sekas un ietekmi uz fiziskajām darbaspējām un pārzināt to novēršanas
paņēmienus un veidus. Sporta medicīnas studiju programmas apguve notiek, izmantojot
gan pasīvās, gan aktīvās studiju darba formas. Teorētiskās zināšanas kadeti apgūst
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lekcijās, semināru nodarbībās un patstāvīgās literatūras studijās, kadetiem nepieciešamās
praktiskās iemaņas (masāžas paņēmieni, teipinga paņēmieni), kas tiek veidoti un attīstīti
pieredzējušu speciālistu vadītajos semināros, praktiskajās nodarbībās.

PER ASPERA AD ASTRA

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzeja kolekcija ar anatomisko preparātu kolekcijām

Sporta medicīnas kursā iegūtās zināšanas un prasmes ļauj atrast radošu pieeju
virsnieka darbā, izvirzot uzdevumus saviem padotajiem, ņemot vērā arī viņu fiziskās
darba spējas un veselības kapacitātes vērtējumu.
Kursā tiek apgūtas pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studēta literatūra,
veicot dažāda veida praktiskos uzdevumus, kuri ir saistīti ar fiziskās attīstības, fizisko darba
spēju un fiziskās sagatavotības vērtējumu, dažādu orgānu funkcionālā stāvokļa vērtējumu,
izmantojot mūsdienu informāciju un tehnoloģijas. Par prioritāti Sporta medicīnas kursā tiek
uzskatīta virsnieka spēju un virsnieka kā radošas personības attīstība.
Studiju programma tiek īstenota piektā kursa (pēdējā) studiju semestrī, kad kadetiem
jāapgūst izvēles priekšmeti (tai skaitā Sporta medicīna) 2 kredītpunktu apjomā. Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju programmas
izpildes vai darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmisko stundu
studiju darba apjomam vai vienai prakses nedēļai. No tām studējošo patstāvīgā darba
apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem ir 35 līdz 40% – 16 akadēmiskās stundas.
Lekcijas ir vismaz 40%, bet semināri, grupu darbi, praktiskās nodarbības u.c. – līdz 60%.
Lai sasniegtu izvēles priekšmeta Sporta medicīna programmas mērķus, tiek izvirzīti
šādi uzdevumi: kadetiem sniegtas mūsdienīgas zināšanas un iemaņas, kas ietver gan
sporta medicīnas vēsturi, kas dod racionālu pieeju fiziskās slodze plānošanā tās seku
izvērtēšanā, militāro operāciju plānošanā, kā arī citas tēmas, kas nepieciešamas
cilvēkiem, kuri dienēs militārajās vienībās un štāba amatos un strādās arī citās militārās
struktūrās. Izvēles kursa priekšmets Sporta medicīna palīdz sagatavot virsniekus, kuri
ir atbildīgi par savu rīcību.
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NAA STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PĀRSKATS
(2014. GADA OKTOBRIS – 2015. GADA OKTOBRIS)
Pie 2015. gada durvīm jau pieklauvējis krāsainais rudens. Tas nozīmē, ka pienākusi
kārta pārskatīt gada laikā paveikto. Cik krāsām bagāts ir šis gadalaiks, tikpat ražens ar
starptautiskām aktivitātēm ir pagājušais gads. Par to jāpasakās akadēmijas vadībai
iepriekšējam rektoram pulkvedim Egilam Leščinskim un šogad jūnijā amatā ieceltam
jaunajam rektoram pulkvežleitnantam Georgam Kerlinam, kuru, manuprāt, galvenā motivācija vienmēr ir bijusi akadēmijas attīstība, kas nav iespējama bez sadarbības. Tas attiecas
gan uz sadarbību ar mūsmāju bruņoto spēku vienībām, gan arī ar ārvalstu institūcijām.
Kā galvenos starptautiskās sadarbības attīstības virzienus minēšu kadetu mobilitātes
nodrošināšanu, piedaloties mācību apmaiņā, kadetu piedalīšanos ārvalstu militāro mācību
iestāžu Kadetu starptautiskajās nedēļās, kas dod iespēju kadetiem iepazīties ar citu valstu
bruņotajiem spēkiem, studiju organizāciju un kultūru, un NAA Drošības un stratēģiskā
pētniecības centra (DSPC) pētnieku aktīvu dalību starptautiskajās konferencēs un veikumu
Latvijas militārās zinātnes attīstības jomā.
Šogad esam apzinājuši nepieciešamību pievienoties Eiropas Komisijas jaunai Eiropas
Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmai ar nosaukumu “Erasmus+”.
Šobrīd speram pirmos soļus, lai tuvākā nākotnē būtu pilnvērtīgi programmas dalībnieki.
Erasmus+ piedāvā iespēju jebkura līmeņa izglītībā iesaistītajiem (apmācāmajiem un
akadēmiskajam personālam) mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs kādā no Erasmus+ partnervalstīm, izmantojot programmas finansējumu. Piebildīšu, ka šogad pavasarī Austrijas
militārās akadēmijas delegācija viesojās NAA, lai iepazīstinātu ar Austrijas pieredzi Erasmus+
programmā un aicinātu pievienoties šai programmai. Savukārt NAA tas būtu kā nākotnes
izaicinājums – piedāvāt programmas dalībvalstīm apmācību NAA.
Jāmin, ka pagājušā gadā no 20. novembra līdz 6. decembrim NAA kadetu mācību
apmaiņas nolūkos organizēja moduļa „Fundamentals of Crisis Response Operations” apguvi,
kuru kopā ar Latvijas kadetiem apguva Norvēģijas militārās akadēmijas kadeti. Savukārt
aprīlī Latvijas NAA kadeti devās mācību braucienā uz Norvēģiju. Šādu pieredzi NAA vēlas
turpināt arī nākamajos gados, paplašinot kadetu mācību apmaiņu ar Lietuvu un Igauniju.

NAA kadetu Starptautiskās nedēļas dalībnieku vizīte Ādažu militārajā bāzē šogad 17. martā
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Vēl viens būtisks sadarbības pasākums ir majora Jura Višņakova viesošanās ASV
Vestpointas militārajā akadēmijā šogad aprīlī, piedaloties Sandhērstas militārajās
sacensībās (Sandhurst Military Competition) kā novērotājam. Tās ir militārās sacensības
ar senu vēsturi (kopš 1967. gada), kurās piedalās militāro augstskolu komandas no
dažādām valstīm. Vislielākais komandu skaits tika pieteikts 2009. gadā, kad sacensībās
piedalījās 49 komandas un kopā 500 dalībnieku. Ņemot vērā NAA aktīvo sadarbību ar
ASV un pozitīvo sadarbības pieredzi, ASV uzaicināja NAA komandu (10 kadetus), sākot
ar 2016. gadu, pierādīt savas spējas un spēku Sandhērstas militārajās sacensībās vienkopus ar pasaules lielāko militāro augstskolu komandām.
Akadēmija ik gadus realizē piedalīšanos vairākos ikgadējos pasākumos:
• Eiropas militāro akadēmiju rektoru konferencē, kas dod iespēju uzzināt novitātes un
iespējas izglītības jomā citās augstskolās. Šogad maijā tā notika Nīderlandē. Vienlaikus
konferences rīkotāji deva iespēju dalībvalstu kadetiem piedalīties Nīderlandes militārās
akadēmijas kadetu starptautiskajā nedēļā. NAA pārstāvēja majors Ilmārs Šķesters un
kadeti Māris Sproģis un Annija Paulauska;
• Baltijas valstu militāro akadēmiju konferencē, kas šogad septembrī notika Polijā.
NAA pārstāvēja kapteinis Ingus Siliņš un kadeti Kaspars Ušpelis, Ervīns Bernsons,
Matīss Bajārs un Edgars Kupruks. Sākotnēji konference apvienoja vairāk valstu,
ieskaitot Skandināviju. Šobrīd konferencē kā pastāvīgas valstis piedalās Latvija,
Lietuva, Igaunija un Polija;
• jau iepriekš minētā NAA dalība kadetu Starptautiskajās nedēļās. Ik gadus NAA kadeti
apmeklē Norvēģijas, Dānijas, Lietuvas, Gruzijas militārās akadēmijas un Igaunijas
Aizsardzības koledžu. Šogad pirmo reizi NAA kadeti Kaspars Kukša un Rūdolfs
Bērziņš mācību pieredzes apmaiņā devās uz ASV Vestpointas militāro akadēmiju.

NAA kadetu Starptautiskās nedēļas dalībnieki Cēsu viduslaiku pilī
šī gada 19. martā. Spēcīgākais bruņinieks

Un, visbeidzot, īpašu paldies vēlos pateikt visiem NAA kadetiem, kuri aktīvi piedalījās
un atbalstīja Kadetu starptautiskās nedēļas organizēšanu Latvijā šī gada martā. Šogad
to apmeklēja kadeti no Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Norvēģijas, Gruzijas, ASV Vestpointas
militārās akadēmijas, kā arī no ASV Ziemeļdžordžijas Universitātes. NAA Drošības un
stratēģiskās pētniecības centrs bija parūpējies par vieslektora Dr. Andras Racz, Somijas
Ārpolitikas institūta pārstāvja, lekciju. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Ādažu militāro bāzi, Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolu, Instruktoru skolu Cēsīs, kā arī
iepazīties ar mūsu vēsturi un kultūru.
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2014. gada nogale NAA NATO studiju kursam (NSK) bija diezgan saspringta, jo uzreiz
pēc ikgadējām NATO mācībām Steadfast Pyramide / Pinnacle 2014 sākām gatavoties NATO
Daudznacionālā Ziemeļaustrumu korpusa (MNC NE) Dāņu divīzijas mācību uzņemšanai.
Sākotnēji NSK telpās no 27. oktobra līdz 5. novembrim notika Dāņu divīzijas štāba
mācības un vēlāk vingrinājums „Red Knight”, kurā piedalījās aptuveni 300 karavīru no
Dānijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Vingrinājuma laikā brigāžu štābi, pamatojoties uz Dāņu divīzijas plāniem, izstrādāja
savus kaujas plānus atbilstoši mācību scenārijam un mērķiem. Visas iesaistītās vienības
uz Baltijas valstu kartes izstrādāja savus operāciju plānus un veica to koordināciju ar
citām iesaistītajām vienībām saskaņā ar NATO militāro lēmuma pieņemšanas un vienību
standarta operāciju procedūrām. Mācību norisi atbalstīja arī NATO Apvienoto spēku
pavēlniecība (JFC) Brunsumā.
NAA NSK personāls mācību laikā sniedza uzņēmējvalsts atbalstu NAA teritorijā
izvietotajām vienībām un par labu dienestu NSK virsseržants seržants Edgars Strods
saņēma Dāņu divīzijas štāba priekšnieka pulkveža Clauss Wessel-Tolvig pateicību.
Viens no lielākajiem starptautiskajiem pasākumiem, kuram NAA NSK sniedza administratīvo atbalstu, bija NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (STRATCOM CoE)
organizēts „Target Audience Analysis Course”, kurā piedalījās ap 30 Latvijas un ārvalstu
dalībnieki. Kurss norisinājās divās daļās – 2015. gada maijā un jūlijā (kopsummā –
6 nedēļas). Kursa laikā tā dalībniekiem tika sniegtas zināšanas par metodēm, kas paredzētas naidīgas ārvalstu propagandas atpazīšanai un neitralizēšanai (piemēram, Krievijas
propaganda Austrumeiropā). Kursu sagatavoja un vadīja „SCL Group” un „Iota” augsti
kvalificēti civilie instruktori.
Jau piekto gadu pēc kārtas septembrī NAA notika NATO mācības Steadfast Pyramide /
Pinnacle 2015, kurās piedalījās gandrīz simts ārvalstu dalībnieku (pasniedzēji, administratīvā atbalsta personāls, plānošanas speciālisti, eksperti un novērotāji no NATO dalībvalstīm
un institūcijām). Katru gadu mācības rīko Sabiedroto spēku augstākā virspavēlniecība
Eiropā (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)) un Sabiedroto spēku
augstākā Transformācijas virspavēlniecība (Supreme Allied Command Transformation
(SACT)) sadarbībā ar Mācību vadības pavēlniecību / Nacionālo aizsardzības akadēmiju.
Šogad abos vingrinājumos piedalījās 44 vecākie un augstākie virsnieki (komandieri un
augstākā līmeņa virsnieki) no NATO komandstruktūras, NATO spēku struktūras un
NATO Reaģēšanas spēku dalībvalstīm. Vingrinājuma dalībnieku vidū bija pārstāvji
no 16 NATO dalībvalstīm (ASV, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Kanādas,
Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Turcijas un
Vācijas), kā arī Somijas un Zviedrijas pārstāvji.
Šo mācību mērķis ir pilnveidot augstākā līmeņa virsnieku un komandieru spējas plānot
un vadīt apvienotās operācijas, balstoties uz Visaptverošo operāciju plānošanas direktīvu
(Comprehensive Operations Planning Directive), kas ir viens no galvenajiem Alianses
apvienoto operāciju plānošanas dokumentiem. Mācību pamatā ir scenārijs, kas balstīts
kolektīvās aizsardzības situācijā, ietverot kompleksus politiskos / militāros hibrīddraudus.
Mācību dalībniekiem šī ir lieliska iespēja uzlabot zināšanas par NATO politiku un doktrīnām, komandvadības un kontroles spējām, struktūrām un procedūrām, kā arī veikt ideju
apmaiņu un izveidot jaunus sadarbības kontaktus turpmākajam darbam. Katru gadu
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Foto no NSK arhīva

uzņemot šīs mācības, Latvija attīsta uzņemošās valsts atbalsta (UVA) spējas un uzlabo
prasmes sadarboties ar citām NATO dalībvalstīm un stratēģiskajiem reģionālajiem partneriem. Kārtējo reizi ārvalstu mācību dalībnieki atzinīgi novērtēja Latvijas UVA personāla darbu.
Vēl viens svarīgs projekts, kas tika realizēts 2015. gada laikā, ir t.s. „Latvijas stenda”
izveide NAA 1. mācību korpusa foajē. Stenda sākotnējās idejas autors ir pulkvežleitnants
Georgs Kerlins, kura nodomu man bija iespēja tālāk attīstīt un realizēt sadarbībā ar mākslinieku Ģirtu Boronovski, kas ir veidojis vairāku muzeju ekspozīcijas Latvijā un ārvalstīs.
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Latviešu karavīru nozīmīgākās kauju vietas Latvijā XX gadsimtā
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„Latvijas stendā” ir ietvertas visas Mācību vadības pavēlniecības vienības un nelieli
apraksti par NAA un katru mācību centru vai skolu. Latvijas kartē ir atzīmētas arī latviešu
karavīru nozīmīgākās kauju vietas Latvijā XX gadsimtā un sniegts neliels apraksts latviešu
un angļu valodā. Šeit jāizsaka pateicība kapteiņleitnantam Jānim Viļumam un NBS Valodu
skolas pasniedzējām Anitai Jaunzemei un Edītei Voitekūnei par NSK sniegto atbalstu.
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Bakalaura studiju programmas
„Gaisa spēku militārā vadība”
3. kursa kadets Kaspars Ušpelis
BALTIJAS JŪRAS VALSTU KADETI TIEKAS POLIJĀ
Laika posmā no šī gada 20. septembra līdz 24. septembrim norisinājās Baltic Sea Military
Acadamy Conference, kurā piedalījās kadeti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.
Šī konference katru gadu notiek kādā no Baltijas jūras valstīm, un šogad mūs laipni
sagaidīja Polija. Ielūgumu doties uz konferenci saņēmām no Polijas sauszemes spēku militārās akadēmijas Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, kas atrodas Polijas pilsētā
Vroclavā. Naktī uz 20. septembri piecu cilvēku sastāvā sākām 1000 km garo ceļu. Pēcpusdienā pēc ceļā pavadītām 14 stundām beidzot ieradāmies Vroclavā. Tur mūs laipni sagaidīja
poļu kadeti un virsnieki. Viņi mums izrādīja akadēmiju, kas, salīdzinot ar NAA, ir daudz lielāka.
Vēl viena liela atšķirība no mūsu mācību iestādes – tajā mācās arī civilie studenti, kas
apgūst programmas, kas saistītas ar valsts aizsardzību. Kopumā akadēmijā mācās aptuveni
3000 studentu. Pēc nelielas ekskursijas pa teritoriju devāmies pusdienās, pēc kurām mums
atkal bija jāsēžas kopējā autobusā ar lietuviešu, igauņu un poļu kadetiem un jāmēro gandrīz
200 km tāls ceļš uz konferences pamatnorises vietu, kas atradās Polijas pilsētā Šklarska
Poremba. Šī pilsēta ir kalnu slēpošanas kūrorts, kas atrodas aptuveni 6 km no Čehijas
robežas Tatru kalnu pakājē. Mūsu mājvieta turpmākajām 4 dienām bija kādreizējā virsnieku
atpūtas vieta Wysoki Kamień, kas tagad pieder sauszemes spēku akadēmijai. Šajā vietā
apmetas kadeti, kad viņiem tiek organizētas mācības. Ar to arī pirmā diena beidzās.

Kadetu grupa, veicot praktisko uzdevumu.
Grupā ir pa vienam kadetam no Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas

Nākamajā dienā sākās kadetu aktivitātes. Gan teorētiski, gan arī praktiski mūs
iepazīstināja ar īsu pirmās palīdzības kursu, kas ir jāapgūst visiem poļu kadetiem. Mēs
imitējām, ka sniedzam cietušajam pirmo palīdzību un sagatavojam viņu transportēšanai
uz slimnīcu. Bija interesanti salīdzināt, kā neatliekamā medicīna tiek sniegta pie mums,
Latvijā, un Polijā, kā arī paklausīties, kā tas notiek Igaunijā un Lietuvā. Pēc medicīnas
nodarbības mums sniedza nelielu ieskatu izdzīvošanas kursā SERE, kas ir saīsinājums
no angļu valodas survivas, evasion, resistance and escape. Gan teorētisko, gan praktisko
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SERE daļu vadīja pieredzējis instruktors. Pēc šīm aktivitātēm vakarā bija saliedēšanās
pasākums ice brake, kur neformālā gaisotnē iepazināmies tuvāk ar kadetiem un viņus
pavadošajiem virsniekiem. Tā arī pagāja otrā diena.
Trešā diena, manuprāt, bija visinteresantākā. Alpīnisma instruktori, kas ir arī kadeti,
organizēja alpīnisma pamatu apmācību. Mums bija unikāla iespēja kāpt klintīs, šķērsot
upi un šķēršļus kalnos un laisties lejā pa virvi no klints. Šī bija pirmā reize, kad es darīju
kaut ko tādu, tas man ļoti patika un labi arī sanāca. Pēc šīm nodarbībām es esmu atradis
sev jaunu hobiju, ar kuru labprāt nodarbotos, tikai vienīgā problēma ir tāda, ka Latvijā nav
nedz tādu kalnu, nedz arī tādu klinšu, kur būtu iespēja kāpt, bet, ja būs tāda iespēja, es
noteikti to darīšu. Dienas otrajā pusē sekoja ekskursija pa pilsētu gida pavadībā. Uzzinājām
šo to par pilsētas vēsturi, kā arī apskatījāmies interesantākās vietas.

Ceturtā un var teikt nosacīti pēdējā diena bija darbs grupās, kur kadetiem bija teorētiski
jāizplāno un jāizveido pagaidu nometne 10 000 bēgļiem. Pirms tam bija lekcija Decision
Making Process in Crisis Situations, kas bija teorētiskā bāze grupu darbam. Tika izveidotas
4 darba grupas, un katra grupa sastāvēja no viena poļu kadeta, viena lietuviešu kadeta, viena
igauņu kadeta un viena latviešu kadeta. Viena grupa atbildēja par plānošanu, otra par medicīnas atbalstu, trešā par loģistiku un ceturtā par drošības atbalstu. Paveiktais darbs bija
jāprezentē virsniekiem. Ar šo uzdevumu noslēdzās konferences oficiālā daļa. Pēc grupu darba
kadetiem bija brīvais laiks, un mēs vienojāmies, ka dosimies pastaigā pa kalniem poļu kadetu
vadībā. Pastaigai bija paredzētas 3,5 stundas. Laikapstākļi nebija tie labākie, jo kalnos bija
bieza migla un no augšas īpaši neko nevarēja redzēt, bet tas neatturēja mūs doties. Uzkāpuši
vienā no virsotnēm, laika trūkuma dēļ nācās doties mājās, bet tomēr izdomājām, ka aiziesim
līdz nākamajai. Šis lēmums nebija pats labākais, jo mēs apmaldījāmies. Pēc vairāku stundu
iešanas sapratām, ka kaut kas nav tā, un, paskatoties navigācijā, konstatējām, ka atrodamies
200 metrus no Čehijas robežas. Nācās visu ceļu iet atpakaļ. Sāka satumst. Maldoties pa
kalniem, centāmies atrast ceļu mājās. Bijām priecīgi, kad beidzot nokļuvām pilsētā. Tā, lūk,
mūsu pastaiga izvērsās vairāk nekā 6 stundu garumā, kuru laikā nogājām aptuveni 30 km.
Nākamajā dienā bija agrās brokastis, un pēc tām uzreiz mēs devāmies atpakaļ uz
Vroclavu, kur sēdāmies savās mašīnās un devāmies atpakaļ mājās. Kopumā šis komandējums ir ļoti izdevies. Kārtējo reizi ir iegūta jauna pieredze, iespaidi un pats galvenais –
jauni draugi. Cerams, ka šis nav pēdējais šāda veida pasākums manās kadeta gaitās.
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Bakalaura studiju programmas
Sauszemes spēku militārā vadība
4. kursa kadets Rūdolfs Bērziņš
KOMANDĒJUMA ATSKAITE 21.–29. MARTS : USMA WEST POINT
2015. gada 21. marta otrdienas rītā kopā ar kadetu Kasparu Kukšu devāmies no
Nacionālās aizsardzības akadēmijas teritorijas uz RIX Rīgas starptautisko lidostu. Rīgas
lidostā sēdāmies lidmašīnā, kura mūs nogādāja Cīrihes starptautiskajā lidostā, kurā,
veicot 6 pieturu lidostas metro braucienu, nonācām pie E gate, kas pēc stundas vēra
mums durvis kopīgam transatlantiskajam lidojumam 8,5 stundu garumā. Tas mums
nodrošināja ierašanos citā laika joslā, kurā bija jūtama atšķirība no Latvijas laika.
Lidojums patīkams, komfortabls, bet ļoti ilgs. Savu atzinību izpelnījās lidmašīnas SWISS
Airlines stjuartu apkalpe, kura izcēlās ar atsaucību, rūpību un gādību par izsalkušajiem
latvju vīriem. Drīz vien lidmašīna piezemējās John F. Kennedy lidostā New York pilsētā.
Uzreiz varēja saprast, ka pret militārpersonām ir atšķirīga attieksme, jo lielāko daļu
pārbaužu varēja iet bez rindas.
Izejot cauri pārbaudei uz izejot pa atlidojušo (arrival) durvīm, mūs sagaidīja divi kolēģi
no Ēģiptes, divi kolēģi no Turcijas, kuri atradās mašīnā un majors no West Point. Majors
bija instruēts mūs nogādāt līdz West Point. Sēžoties transportlīdzeklī, jau sākās pirmās
sarunas ar mūsu ārzemju kolēģiem par to, kā atlidojām, kādi iespaidi ir tik tālu un ko
sagaidām no turpmākās nedēļas. Šādās sarunās arī paskrēja viss 60 jūdžu garais ceļš no
JFK lidostas līdz US Akadēmijai, kurš ilga aptuveni divas stundas. Ierodoties galapunktā,
pirmais, kas iekrita acīs, ir milzīgais apjoms. Tas, cik lielas ir ēkas un cik daudz cilvēku
tās apdzīvo. Arī fakts, ka visas ēkas ir būvētas kā cietokšņi. Pirmie fakti, ko dzirdējām,
bija: „Šeit mācās aptuveni 4 500 kadeti”, „Lielākā daļa mācībspēku ir virsnieki ar misiju
pieredzi”, „Šeit neviens muļķi nedzen”. Mūsu pavadošais majors mūs pavadīja līdz dežūrdaļas
durvīm. Tur pēc īsa mirkļa mūs ieradās sagaidīt mūsu pavadošās personas – US Akadēmijas
kadeti, kuri pavisam nesen viesojās Latvijā. Kasparu pavadīja kadets Jacob Podpolay, bet
mani jau labi iepazītais Dillon Macky. Satikušies devāmies uz ēdamzāli, kura likās diezgan
iespaidīga, jo ir būvēta tā, lai reizē ir iespēja pabarot vairāk nekā 4 500 cilvēku. Pirmais
kontakts ar izslavēto ASV virtuvi bija vakariņās. Lai gan nekas nav ierobežots daudzumā,
varēja baudīt saldos kartupeļus frī ar fritētu maizē apviļātu vistu, graudu mīkstajām
vafelēm, salātiem un visām iespējamajām papildus iespējām, sulu, kafiju, trīs veidu piena
paciņām, zemesriekstu sviesta maizītēm, augļiem, uzkodu un enerģijas batoniņiem.
Vakariņās sastapām arī mūsu West Point skolniekus Miķeli Skudru un Māri Sabu. Pēc
ļoti bagātīgajām vakariņām devāmies nelielā pastaigā pa West Point teritoriju. Pastaigas
laikā jau varēja noprast to, cik liela un resursu pilna ir West Point teritorija. Milzīgs sporta
centrs, 4 stadioni, ieskaitot beisbola laukumu, divus amerikāņu futbola laukumus un regbija
laukumu, atsevišķa bibliotēka piecu stāvu augstumā, gandrīz 10 kazarmu ēkas, ļoti liela
ēdnīca un neskaitāmas mācību ēkas. Varēja redzēt, cik ļoti cieņā tiek turēta vēsture, jo
teritorijā bija vismaz pieci pieminekļi zināmām militārām vēstures figūrām. Pēc pastaigas
izklīdām pa savām istabām. Man bija tas gods nakšņot D-1 Ducks „Bad to the bone” rotā
vienā istabā ar trīs D-1 rotas kadetiem, no kuriem viens bija Dillons Macky. Devāmies pie
miera jaunas dienas gaidās.
Pirmais pārbaudījums bija laika zonas maiņa, jo jau plkst. 04.00 no rīta biju
nomodā un gatavs darboties, jo pēc Latvijas laika tas ir plkst. 12.00 dienā. Diena sākās
plkst. 06.40, kad kadeti stājas lejā rotas pagalmā un notiek rīta pārbaude, kurā pārbauda
ierindā esošo karavīru skaitu. Tad ar dzīvās mūzikas skaņām (bungas, trompete, flauta)
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Visu dalības valstu delegāciju tikšanās
ar West Point dekānu Timothy Trainor, Ph.D. Brigadier General, U.S. Army

No rīta jau devāmies uz Ņujorku, kurā pavadījām visu dienu ar diviem pieturas laikiem,
kuros visiem bija jātiekas plkst. 12.00 dienā uz pusdienām un plkst. 18.00 uz vakariņām
noteiktās vietās. Pilsētas tūrē aplūkojām visas ikoniskākās Ņujorkas vietas. Ņujorkas
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tādās patiesās amerikāniski militārās noskaņās visi kopā dodas uz ēdamzāli, kurā ieturas
kārtīgas dienas sākumam. Tam sekoja mana kopīgā pastaiga ar manu tautieti Miķeli
Skudru, kuras laikā apmeklējām karšu noliktavu. Satiku kartogrāfijas nodaļas priekšnieku,
kurš bija ļoti laipns, jauks kungs gados. Pēc tam sākās mana ēnošana kadeta Mackya
dienas gaitām. Plkst. 08.43 jau sēdējām fizikas klasē. Tēma man galīgi nelikās saistoša,
bet ļoti interesanti bija vērot to, kā pasniedzējs spēj vadīt stundu un noturēt kadetu
uzmanību, reizē stabilizējot savu virsnieka tēlu ar Latvijā diezgan reti sastopamu metodiska darba stilu, kurš likās ļoti piemērots darba videi ar militāristiem. Tam sekoja
brīnišķīga krievu valodas lekcija pie kpt. Dickensona, kurš pēc tautības bija brits, tomēr
ļoti labi pārzināja valodu. No krievu valodas devāmies pusdienās, kurās 4 500 cilvēki
reizē pēc komandas sēsties apsēžas un sāk pusdienošanu. Pēcpusdienā sekoja bioloģija,
kurā bija iespēja secēt zivi, vardi un haizivi, nosakot to iekšējos orgānus un izpētot
uzbūvi. Tam sekoja militārā zinātne, kurā bija iespējams novērot to, ka ir svarīgi, ja
pasniedz virsnieks ar misijas pieredzi, jo virsnieku majoru Mcnealu dziļi cienīja visi
klausītāji, neskatoties uz to, ka visi runāja kā līdzīgs ar līdzīgu, izņemot, protams, uzrunas,
kuras sākās ar frāzi „Sir”. Kad lekcijas 23. aprīlī bija beigušās, kopā ar Dillonu devāmies uz svaru zāli, kopā veicot CrossFit tipa treniņu ar heavy lifting beigās. Treniņam
sekoja tikšanās ar West Point dekānu un pārējo valstu delegācijām: Brazīlijas, Portugāles,
Moldovas, Ēģiptes, Turcijas, Gruzijas, Moldova, Indonēzijas, Meksikas, Mongolijas
un Dienvidkorejas, kur apspriedām to, kas un kā notiek mūsu akadēmijās. Kad mūs
uzrunāja dekāns, varēja redzēt, cik harizmātiskam jābūt vienas zvaigznes ģenerālim
US armijā. Tas bija brīdis, kad pasniedzām dekānam mūsu NAA simbolikas sienas
plāksni. Kad tikšanās bija beigusies, tam sekoja gājiens apraudzīt „O” klubu jeb „Officers”
klubu, lai apskatītu, kā atpūšas US kadeti un virsnieki. Jāpiebilst, ka pirmkursniekiem
nav atļauts tur uzturēties. Drīz vien devāmies atpakaļ uz kazarmām, jo katru vakaru
plkst. 23.15 ir tā sauktais TAPS, kas ir istabu personāla pārbaude. Visiem jābūt uz
vietas!! Pārbaudei sekoja naktsmiers.

KADETS 2015

Time Squera rekrutēšanas centrā nejauši saskrējāmies ar četru zvaigžņu ģenerāli, kurš,
nezinot to, ka esam militāristi, atstāja telpu ar vārdiem: „Neaizmirstiet parakstīties virs
punktotās līnijas.” Pa pilsētu pārvietojāmies mazās grupās pa delegācijām ar pavadoņiem,
devāmies, kur vēlējāmies apskatīt to, ko sirds kāro. Atgriežoties devāmies aplūkot otru
kadetu bāru ar nosaukumu „Firsties” jeb klubu izlaiduma gadu kadetiem. Kārtējo reizi
pārsteidza apjoms, jo ceturtdienā visi iet atpūsties un bija ļoti daudz cilvēku, kā arī dzīvā
mūzika un augsta ranga virsnieku, kuri atpūtās kopā ar kadetiem. Drīz pēc tam jau sekoja
TAPS, un ceturtdiena bija galā, bet tad manam istabas biedram radās ideja, ka man un
Kasparam varētu rast iespēju nokārtot GPB (German Proficiency Badge), kas apliecina
militāro spēju kopumu un tiek fiksēts kā militārais apbalvojums. Ar šo lielisko iespēju
prātā devāmies gulēt.

PER ASPERA AD ASTRA

NAA kadeti kopā ar ASV kolēģiem Ņujorkas „Time Square”

Piektdiena man sākās plkst. 05.20 ar skrējienu uz „Redoubt four” kopā ar manu kolēģi
kadetu Skudru. Pēc skrējiena ieturējām lieliskas brokastis un kopā ar Dillonu devāmies
uz bioloģiju, kuras pasniedzēja bija atnesusi savus divus papagaiļus kā piemērus lekcijas
tēmai. Putniem lidinoties pa klasi, pavadīju stundu kopā ar kadetiem. Bioloģijai sekoja
krievu valodas lekcija, kurā pārsteidzošā kārtā kontroldarbā ieguvu maksimālo punktu
skaitu. Īsi pēc pusdienām devāmies uz ģeogrāfiju. Tad jau lekcijas bija beigušās un
saņēmām apstiprinājumu mūsu iespējai veikt GPB testu. Vēlāk pēcpusdienā piedalījos
ieroču nodarbībā. Ejot cauri ieroču istabai, nedaudz izbrīnījos, jo sapratu, ka atrodos arsenālā. Uz jautājumu, cik ieroču aptuveni šeit atrodas, pārzinis atbildēja, aptuveni 15 000.
Ap plkst. 16.00 devāmies uz šaušanas testu ar M. Beretta pistolēm, kuru veiksmīgi abi
nokārtojām. Atzīmējot veiksmīgo testu, devāmies uz Billy Joe’s Grila māju, kurā piektdienas
noskaņā pamatīgi ieturējāmies.
Sestdienas pirmā aktivitāte bija baseina tests, kurā jāveic 100 m tērptam formā brīvā
peldēšanas stilā ar laika ierobežojumu un beigās, turoties virs ūdens, forma jānovelk. Kad
arī tas bija paveikts, gatavojāmies un sākām 8 jūdžu maršu, kas atbilst 12 km ar laika
ierobežojumu. To arī drīz vien pabeidzām uz devāmies aplūkot sacensības, kuras norisinājās

68

P E R A S P E R A A DK A D
ST
ER
TA
S 2015
teritorijā – eiropiešu futbola sacensības meitenēm, beisbolā un izpletņlēkšanā. Tam
sekoja ceļš uz pilsētu, kurā ieturējām vakariņas jauniegūto draugu lokā. Nokļūstot atpakaļ
un plkst. 01.00 TAPS, devāmies gulēt, jo nākamajā dienā bija fiziskais, medicīnas un AMII
tests. Diena sākās plkst. 11.00, kad sākām medicīnas testu, kurā bija jāsniedz palīdzība
cietušajam pēc US armijas standartiem
un jāizsauc MEDEVAC un AMII testu, kas
pārbaudīja spēju ātri ar laika kontroli uzvilkt
gāzmasku. To paveikuši, devāmies uz stadionu, kurā skrējām 11X10 atspoles skrējienu, 1000 m sprintu un fiksētu turēšanos
pie stieņa uz laika. Attiecīgais laiks, kurā
tika izpildīts katrs pārbaudījums, noteica
GPB apbalvojuma šķiru – bronza, sudrabs
vai zelts. Abi latvieši, pierādot letiņu spēku,
nokārtoja zelta šķiras GPB. Svētdienas
vakars tika pavadīts mierīgi, jo TAPS bija
jau plkst. 19.00.
Pirmdienas rītā plkst. 05.00 kopā ar
kadetu Skudru atrodamies sporta centra
baseinā, kur apgūstu tehniku, kā paša
formu pārveidot glābšanas līdzeklī, kamēr
apkārt peld un trenējas nākamie kaujas
nirēju kursa kandidāti. Izmantojot iespēju,
pārmiju pāris vārdus ar izslavēto „Combat
diver” galveno instruktoru. Plkst. 06.40
stāšanās sākās ar matu griezuma un
formas pārbaudi arī man, jo atrados kopā
Saņemot GBP kvalifikācijas zīmi no West Point
Vācijas atašeja pulkvežleitnanta H. Metz
ar visiem ierindā. Tam sekoja brokastis un
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krievu valodas lekcija, kurā bija interesantas skolēnu prezentācijas. Pa ceļam no ēkas
uz ēku sastapu virsnieku ar majora pakāpi un zaļo bereti, ar kuru pārmiju pāris vārdus
par zaļo berešu īpašībām un kursu. Pēc tam varēju noklausīties grupas prezentāciju par
elektromobiļiem fizikas lekcijā. Papusdienojuši kopā ar Dillonu, devāmies uz sporta kompleksu, kurā pēc CrossFit treniņa iepazinos ar telpu šķēršļu joslu. Tam sekoja oficiālas
vakariņas kopā ar visām delegācijām un ārvalstu nodaļas komandējošo virsnieku. Pie
viena galda ar Dienvidkorejas delegāciju pavadījām ļoti smiekliem bagātas un sarunu pilnas
vakariņas. Visu laika gaitu ar mūziku vakariņas pavadīja West Point mazais klasiskās
mūzikas ansamblis. Pavakariņojuši devāmies pa kazarmu istabiņām un drīz vien ar D-1
vada seržantu Mr. Nougiru, kurš kā izbijis štata līmeņa brīvais cīkstonis uzaicināja mani
uzcīnīties, no kā atteikties nespēju. Nonākuši cīņu zālē, iesildījāmies un pēc folkreslinga
noteikumiem ārzemju kolēģis bija pārāks, bet pēc jauktas cīņas mākslas noteikumiem
piekāpās savam latviešu kolēģim. Izcīnījušies un priecīgi devāmies uz kazarmām, jo jau
tuvojas TAPS laiks.

Latvijas NAA kadeti K.Kukša (no kreisās) Miķelis Skudra (West Point) un R. Bērziņš

Otrdienas rītā plkst. 05.15 es, kadets Skudra un kadets Saba devāmies rīta piramīdas
treniņā ar pievilkšanos līdz 10 un no 10 pēc tam uz 10 min pa 20 atspiešanās reizēm katrā
minūtē, un diena varēja sākties. Plkst. 06.40 stāšanās brokastīs un pāris noslēdzošās
lekcijas. Tad jau, sakrāmējot mantas, atvadas, asaras un apskāvieni. Īsi pirms pusdienām
devāmies uz mūsu autobusu, kurš mūs nogādāja JFK lidostā. Sākām garo ceļu mājup.
Pārpildīti ar krāšņās zemes iespaidiem un jaunajām pieredzēm pametām ASV un devāmies
7 stundu garā lidojumā uz Briseli, kurā pavadījām aptuveni 5 stundas. Apskatījām vecpilsētu,
iekodām beļģu sviestmaizi un jau bija jāsēžas mūsu lidmašīnā lidot uz mūsu sirdij mīļo
LATVIJU. Mūsu komandējums noslēdzās 29. aprīlī, kad plkst. 17.45 pēc Latvijas laika ielidojām
Rīgas starptautiskajā lidostā.
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KAS NOTIEK AFGANISTĀNĀ?
No 2003. gada 11. augusta NATO uzņēmās Starptautisko drošības spēku atbalsta
(ISAF) misijas vadību Afganistānā. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pilnvaroja NATO
veikt dažādus, tai skaitā militārus pasākumus, lai stiprinātu Afganistānas valdības spējas
uzturēt kārtību un drošību valstī. Tāpat NATO un partnervalstis veica pasākumu kopumu, lai
stiprinātu Afganistānas drošības spēkus un Afganistāna vairs nekad nekļūtu par drošu
patvērumu teroristu organizācijām. Sākot ar 2011. gadu, Afganistānas drošības spēki
pakāpeniski sāka pārņemt vadību pār drošības operācijām visā valsts teritorijā. Šis pārejas
posma noslēdzās 2014. gada beigās. Līdz ar to arī ISAF misija bija noslēgusies. Apzinoties,
ka Afganistānas valdībai un drošības spēkiem arī turpmāk būs nepieciešams atbalsts, sākot
ar 2015. gada 1. janvāri, NATO un partnervalstis sāka jaunu misiju Noteiktais atbalsts (RS).
Šīs misijas mērķis ir turpināt sniegt atbalstu Afganistānas valdībai un drošības spēkiem,
taču šoreiz galvenais uzsvars ir drošības spēku un valsts institūciju konsultēšana, kā arī
palīdzība, izstrādājot dažādas apmācību programmas un esošo programmu pilnveidošana.
Daudzu gadu garumā Latvijas karavīri bija aktīvi piedalījušies ISAF misijā un loģiski,
ka, noslēdzoties šai misijai, Latvijas karavīri turpina sniegt atbalstu Afganistānas drošības
spēkiem RS misijas ietvaros. Šīs misijas ietvaros Latvijas karavīri ir izvietoti Afganistānas
ziemeļos netālu no Mazar-e-Sharif pilsētas Marmalas militārajā bāzē. Daļa no karavīriem
veic militāro padomnieku pienākumus. Ikdienā mūsu karavīri atbalsta Afganistānas
Ziemeļu operāciju koordinācijas centru (OCCR-N) un 209. Afganistānas armijas korpusu.
Šī raksta autors bija viens no OCCR-N militārajiem padomniekiem un pildīja
padomnieka dienesta pienākumus laika posmā no 2014. gada novembra līdz 2015. gada
maijam kopā ar vēl vienu Latvijas pārstāvi, 6 Zviedrijas bruņoto spēku virsniekiem un

Bijušā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa tikšanās ar OCCR-N
(Afganistānas Ziemeļu operāciju koordinācijas centrs) vadītāju
Afganistānas armijas ģenerālmajoru Sarvadu Sajadi 2015. gada aprīlī
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vecākais pasniedzējs Mg. paed.
pulkvežleitnants Aivars Spriedējs
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vienu Somijas armijas virsnieku. Arī patlaban gan OCCR-N, gan 209. korpusā dien Latvijas
karavīri. Lai gan Afganistānas valsts pārvalde un drošības spēki ir sasnieguši ievērojamu
progresu savā attīstībā, darāmā vēl ir daudz. Turklāt nemiernieki, saprotot, ka NATO un
partnervalstis tiešā karadarbībā vairs neiesaistās, ir pastiprinājuši uzbrukumus likumīgai
valsts varai un drošības spēkiem visā valstī. Pamatojoties uz pieredzēto misijas laikā un
sekojot līdzi notikumiem Afganistānā, var droši prognozēt, ka turpmākie gadi būs kritiski
svarīgi Afganistānai un tās likumīgi ievēlētai varai. Tāpat var prognozēt, ka NATO un
partnervalstu atbalsts, tai skaitā padomnieku loma, stiprinot drošības spēku spējas
cīnīties ar teroristiem, ieņems nozīmīgu lomu šīs valsts nākotnei. Patlaban Afganistānā
notiek izšķiroša cīņa par šīs valsts un daļēji arī par visa reģiona drošību un stabilitāti.
Mūsu karavīri kopā ar sabiedrotajiem veic taustāmu un nozīmīgu ieguldījumu Afganistānas
spējai pašai rūpēties par savu un savas valsts iedzīvotāju drošību.
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Foto no Rektora kausa izcīņas sacensībām
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Foto no Prorektora ceļojošā kausa izcīņas sacensībām

Prorektora ceļojošā kausa izcīņas sacensību uzvarētāji –
Jūras spēku militārās vadības 4. kursa kadetu komanda

74

Komandējošā sastāva virsnieka pamatkursa kadeti (15/16)
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Sauszemes spēku militārās vadības 5. kursa kadeti (SZS MV 12/16)

Sauszemes spēku militārās vadības 4. kursa kadeti (SZS MV 13/17)
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Sauszemes spēku militārās vadības 3. kursa kadeti (SZS MV 14/18)

Sauszemes spēku militārās vadības 2. kursa kadeti (SZS MV 15/19)
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Jūras spēku militārās vadības 3. kursa kadeti (JS MV 14/18)
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Jūras spēku militārās vadības 4. kursa kadeti (JS MV 13/17)
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Jūras spēku militārās vadības 2. kursa kadeti (JS MV 15/19)

Gaisa spēku militārās vadības 4. kursa kadeti (GS MV 13/17)
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Gaisa spēku militārās vadības 2. kursa kadeti (GS MV 15/19)
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Gaisa spēku militārās vadības 3. kursa kadeti (GS MV 14/18)
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X. TOPOŠIE UN ESOŠIE VIRSNIEKI KOPJ
LATVIJAS VĒSTURES LIECINIEKUS
LVA biedrs
valdes priekšsēdētājs atv. kapteinis Aleksejs Ozoliņš
INFORMĀCIJA NĀVES SALĀ
2015. gada 29. augustā desmit Latviešu virsnieku apvienības (LVA) biedri piedalījās
atv. pulkveža Jāņa Hartmaņa un NBS Apvienotā štāba virsnieka, LVA valdes locekļa kapt.
Jāņa Slaidiņa organizētā Latviešu strēlnieku simtgadei veltītā atceres sarīkojumā Nāves salā,
kur 1. Pasaules kara laikā no 1916. gada marta līdz oktobrim, gandrīz pirms 100 gadiem,
latviešu strēlnieki aizstāvēja Ikšķiles priekštilta nocietinājumus. Kaujās par Nāves salu
savas dzīvības ziedoja 145 latviešu karavīri.
1924. gada 27. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste Nāves salā atklāja lielisku,
divu mēnešu laikā uzceltu, Latvijas Universitātes arhitektūras profesora Eižena Laubes
projektētu pieminekli varoņu nāvē kritušajiem latviešu strēlniekiem. Tas stalts stāv vēl
šodien – „uz 14 metru augsta betona obeliska, kas pakāpeniski sašaurinās, novietota
torņveida metāla smaile ar trijām zeltītām zvaigznēm virs tās... pie obeliska piestiprināts
čugunā veidots uzlecošas saules attēls – Latvijas armijas karavīra cepures kokarde. Pretējā
pieminekļa pusē betonā iestrādāta krusta zīme. Austrumu pusē plāksne ar tekstu – „Tēvu
zemes mīlestību pirmā vietā stādījāt, latvju dēlu varonību svešām tautām rādījāt.” Rietumu
pusē identiska izmēra plāksne ar tekstu – Mūžam neaizmirstamai Nāves salas cīnītāju
2. Rīgas un 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulku varoņu piemiņai 1916.”1
Vietā, kur līdz 1965. gada 21. jūnijam atradās Nāves salas muzeja un dzīvojamā ēka
(nodegušas zibens izraisītā ugunsgrēkā), arī Rīgas HES būvniecības laikā nojauktās palīgēkas,
atceres “Latviešu strēlniekiem 100” ietvaros tika uzstādīti pieci informatīvi stendi ar fotogrāfijām un aprakstiem par vēsturiskajām latviešu strēlnieku cīņām 1916. gadā. Informatīvo
stendu satura autori un izgatavošanas iniciatori ir atv. pulkvedis Jānis Hartmanis un kapt. Jānis
Slaidiņš. Informācijas nodrukāšanu finansēja LVA. Atcerē piedalījās arī Aizsardzības ministrijas, NBS štāba un vairāku vienību, militārā motokluba Patrioti, Ikšķiles Aizsargu vienības,
vīru kopas Vilki pārstāvji. ZS Studentu bataljona zemessargs mācītājs Guntis Kalme svētīja
padarīto darbu. Turpmāk katrs Nāves salas apmeklētājs varēs aplūkot ne tikai vēsturisko
pieminekli, bet iepazīties arī ar notikumu norisi un varoņiem, kuru piemiņai stendi ir veltīti.

Informatīvo stendu uzstādīšana Nāves salā 2015. gada 29. augustā
1

Citāts no Jāņa Hartmaņa grāmatas “Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916”, 2015
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Vēsturē pat mazs sīkums, savlaicīgi pierakstīts aculiecinieka stāstījums, var noderēt
kā mazs ķieģelītis patiesības mozaīkā.
Pierakstīt iepriekšējo paaudžu stāstījumu par redzēto un piedzīvoto esmu skubinājis
gan savus mazbērnus, gan radu bērnus un nesen, šī gada jūnijā, arī NAA kadetu grupu
(par tās paveikto darbu sk. vairāk turpmākajā rakstā 88. lpp.).
Stāstījumu pierakstu man ir sakrājies daudz – uz lapiņām, burtnīcās, kladēs, kā arī
magnetofona kasetēs. Vienu otru pierakstu papildina kāds konkrēts priekšmets, ko
stāstītājs man uzdāvinājis.
Viens tāds priekšmets ir Krievijas cara armijas karavīra jostas sprādze. Tā manā
īpašumā nonāca šādi: es kā mērnieks uzmērīju laukumu un vairākas tam piegulošās ielas
liela veikala projektēšanai Jelgavā, bijušās Cukurfabrikas tuvumā. Lai noskaidrotu, kā
ūdeni saņem gar ielu uzbūvētās mājiņas, bija jāiet iekšā katras mājas pagalmā, jāsatiek
kāds iedzīvotājs un jāizjautā.
Un tā – sarunas beigās ar kādas mājas saimnieku, visu noskaidrojis, pajautāju: „Kā
tad gāja karā?” Vakarā viņa stāstīto pierakstīju. Un pieraksts ir šāds.
Cara laikā, pirms kara iestājos krievu armijā. Sākās Pirmais (pasaules) karš. Kritu vācu
gūstā. Aizmuku un kājām atnācu uz Kurzemi. Kurzeme tukša, māja pamesta. Kaimiņu mājā
dūmi kūp! Kaimiņš – pagasta vecākais, izgādāja man dokumentus. Sāku strādāt un šo
to pārdot; dalījos ar saimnieku, bet, kaut ko nesadalot, tiku nodots vāciešiem. Ielika mani
koncentrācijas nometnē. Tad ielika mani par noliktavas pārzini viņu armijā. 1919. gadā
vācu armija atkāpās, arī noliktavu iekrāva ešelonā. Man jābrauc līdzi! Kad ešelons sāka
braukt, uzņēma ātrumu, es nolēcu, pamāju fričiem ar roku un aizgāju mājās.
Šeit stāstījums aprāvās, neko vairāk neuzzināju, jo iznāca saimniece un „ieveda
kārtību”: „Ko tu uzbāzies svešiem cilvēkiem ar saviem stāstiem!” Es visādi centos saimnieku
aizstāvēt, jo es taču biju tas, kurš viņu uz stāstīšanu pamudināju.
Sprādze bija nolikta uz mājiņas pamatu cokola. Neko necerot, palūdzu saimnieku, vai
nevar man to atdot. Viņš atdeva, noteikdams: „Ņem, mazbērni tik un tā to aizmetīs kaut kur!”
Aicinu kadetus – papētiet un noskaidrojiet, kas tie par maziem ģerbonīšiem apkārt
cara ērglim un ko tie nozīmē. Kad tiksimies, pastāstīsiet arī man. Vēlu veiksmi!

Foto: atv. vltn. Andris Meikulāns
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LVA biedrs
atv. kapteinis Valdis Šteinbergs
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LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne
CIEŅA, MĪLESTĪBA, INICIATĪVA, DARBS UN SPĪTS
„Vietām un lietām piemīt īpašības, ko tām piedēvē cilvēka prāts, sevis apzināšanās un
griba,” raksta Pēteris Bankovskis šī gada 30. jūlija laikrakstā Kultūras Diena un Izklaide.
Šis citētais jēdzienu kopums ir rezultējies bijušā NAA mācībspēka, Stratēģijas un vispārējās taktikas katedras vadītāja vietnieka, militārās vēstures un klasiskās karamākslas
pasniedzēja atv. pulkvežleitnanta Aivara Pētersona astoņu gadu garumā paveiktajā darbā,
ko šī gada 25. jūlijā redzēja un izjuta LVA virsnieku grupa Vestienā, piedaloties svinīgā un
saviļņojošā piemiņas brīdī pirms kapusvētkiem. Zem klajām saules pielietām debesīm
vecās Vestienas ev. luterāņu draudzes baznīcas mūru ieskautā laukumā bija pulcējušies
arī vestieniešu, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru (LKOK), pēcnācēji un padomju varas
represēto tuvinieki, vietējie iedzīvotāji. Runāja Tautas nama vadītāja Ieva Reine, flautista
izpildījumā (ar elektriskā sintezatora pavadījumu) skanēja pazīstamas latviešu dziesmas.
Aivars Pētersons teica paldies visiem klātesošajiem par atnākšanu un kopā būšanu.
Pie daļēji pārsegtas baznīcas ieejas gala sienas A. Pētersons iekārtojis fotogrāfiju
izstādi – baznīcas vēsture, vestieniešu, LKO kavalieru, likteņi; arī vitrīnas – A. Pētersona
vectēva apbalvojumi, A. Pētersona personīgie apbalvojumi (un to pulkvežleitnantam
daudz); daži kara laika ieroči u.c. Uz galda A. Pētersona sarakstītas grāmatas „Mums
jāpārnāk... Latviešu karavīri – pēdējie Berlīne aizstāvji” (R., Aplis, 2003), „Mana Vestiena
un vestienieši” (autora izd., Drukātava, 2008) un „Tāds bija laiks” (autora izd.), NAA
perioda pētījumi, lekcijas.
Bija patīkami iepazīties ar Vestienas muižas ēkā (jau kopš 1960. gada) esošo pamatskolu, pie kuras mastā plīvo ekoskolas karogs, izstaigāt kopto muižas parku un klausīties
skolotājas Dinas Podjavo aizrautīgo stāstījumu par savu darbu, grūtībām lauku apvidū, un
dzirdēt visā dominējošo domu – es mīlu savu darbu un vestieniešus.
Savulaik Dievnams kopā ar Vestienas un Tolkas muižu ansambļiem bijis Vestienas
dominante Kāla ezera krastā Gaiziņa novadā. Vestienas baznīcas liktenis ir skarbs. Mūra
Dievnams celts 1767. gadā. 1776. gada ziemā pirmo reizi deg tā salmu jumts, ko
nekavējoties atjauno. 1878. gadā baznīcā uzstāda Veisenborna ērģeles. Smagās kaujās no
1944. gada 19. augusta līdz 15. septembrim Vestienu grāvušas vācu un krievu karaspēka
vienības. Baznīcas torņa galam trāpījuši divi vācu šāviņi. 1968. gadā baznīca iemūžināta
mākslas filmā „Mērnieku laiki”. 1975. gadā tā nodegusi. Palikuši tikai apdeguši mūri.
Gadu gaitā vestieniešu dzīvesvietas un saimnieciskā darbība attālinājusies no baznīcas
un veco kapulauka pakalna. Senie mūri atrodas ārpus pagasta centra. Kultūras pieminekļa statuss vēsturiskajai svētvietai atteikts. Bet tomēr vēsturiskais Dievnams jau kopš
2009. gada kļuvis par iecienītu apskates objektu, kuru ik vasaru apmeklē ļaudis, kas
Gaiziņa apkārtnē pavada atvaļinājumu, brauc vai kājām iet cauri Vestienai.
Lūk, ko raksta pulkvežleitnants Aivars Pētersons 2010. gada jūlija-septembra Vestienas
pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā PIE MUMS nr. 3: „... 1767. gadā celtajā
Dievnamā, kurā arī es esmu kristīts, iesvētīti un laulāti mani vecāki... 2008. gada rudenī
pēc dievkalpojuma es kā kādreizējā baznīcas diakona Jāņa Bakāna maz-mazdēls lūdzu
draudzi par kultūrvēsturisku pieminekli kļuvušiem baznīcas mūriem uzlikt vismaz pagaidu
pārsegu. Draudze līdzekļu trūkuma dēļ atteica to darīt, taču pilnvaroja mani uzsākt
baznīcas saglabāšanas darbus.
2009. gadā ar saviem spēkiem un līdzekļiem uzliku pagaidu jumtu baznīcas torņa
galam un nostiprināju abas sānbalkonu arkas. Šos darbus ar saviem palīgiem pabeidzu
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Foto: atv. vltn. Andris Meikulāns. LVA biedru grupa vecās Vestienas ev. lut. baznīcas telpā
2015. gada 25. jūlijā
No kreisās: Ojārs Uldis Aleksis, viņa dzīvesbiedre Ilze, Valdis Šteinbergs, Sarma Līne, Aivars
Pētersons, Maija Zālīte, Aleksejs Ozoliņš, viņa dzīvesbiedre Daina; aizmugurē: Valdis Jurgelāns,
Zigurds Markovičs, Andris Meikulāns, Valdis Leflers.
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2009. gada 25. jūlijā. Tajā pašā dienā baznīcas drupās notika vestieniešu piemiņai
veltīts saiets.”
Darbu turpinājumā tika izstrādāts baznīcas altārgala pagaidu jumta projekts; ar
betona pārsegumu nostiprinātas sienas, strādājot uz pagaidu sastatnēm lielā augstumā;
betonēšanas darbu izpildē izmantota īrēta speciāla tehnika. 2010. gada vasarā šie darbi
tika pabeigti, tajā skaitā atjaunots arī ieejas portāls. Draudzes saietā atklāta Lāčplēša
kara ordeņa kavalieriem, vestieniešiem, veltīta piemiņas plāksne, kuras autors un izgatavotājs ir vestienietis koktēlnieks Gunārs Dobrājs. Piemiņas plāksnē [sk. fotogrāfijā LVA
pārstāvju grupas aizmugurē] iemūžināti Latvijas Atbrīvošanas cīņu varoņu vārdi: kapteinis
Jānis Grunte (1893.-1942.) [ord. nr. 672], seržants Jānis Liepiņš (1896.-1939.) [ord. nr. 547],
ģenerālis Jānis Priede (1874.-1969.) [ord. nr.70], kaprālis Pēteris Pūce (1899.-1949.)
[ord. nr. 19], virsseržants Jānis Reingolds (1897.-1976.) [ord. nr. 29].
2011. gadā samontētas visas altārgala nesošās konstrukcijas, uzlikts jumta pārsegs,
uzsākta torņa gala sienas nostiprināšana.
2012. gadā pabeigti iepriekšējā gadā uzsāktie darbi. Altārgalam uzklāts šīfera pagaidjumts. Iemontētas abas sāndurvis.
2013. gadā altārtelpā pacelta krusta zīme. Uzlikts pagaidpārsegs torņa gala balkoniem,
kā arī ielikti pagaidlogi, galvenās ieejas durvis un ģērbkambaru iekšdurvis. Zem otrā balkona
iekārtota vēsturisku fotogrāfiju ekspozīcija.
2014. gadā atjaunotas altārsienas ar vitrāžu, kā arī daļēji – loksienas.
2015. gadā savu veidolu atguvuši ģērbkambaru logi un zvanutorņa arkas.
Katru gadu, kopš 2009. gada, kapusvētku dienā vestienieši pulcējas vēsturiskās baznīcas
centrālajā telpā novadnieku piemiņai veltītā saietā.
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Visus minētos darbus ar cieņpilnu spītu un novadnieka entuziasmu, lielākoties par
personīgajiem pensionēta virsnieka līdzekļiem, organizējis, vadījis un veicis atv. pulkvežleitnants Aivars Pētersons. Viņu atbalstījuši un viņam palīdzējuši brāļi Modris, Aldis
un māsa Edīte; vestieniešu Ulda Arenta un Valdmaņu ģimenes, citi apkārtnes iedzīvotāji,
baznīcas draudze un pagasta pārvalde.
Paveiktais darbs ir pulkvežleitnanta pateicība saviem vecākiem un dziļa dzimtās puses
mīlestība, griba tagadējām un nākamajām paaudzēm ļaut skatīt un sajust kaut nelielu
daļu no Latvijas kultūrvēstures pieminekļa, ko gadu simtos postījušas svešas varas un
nelaimes. Iepriekš minēto darījis latviešu virsnieks, kurš dienesta laikā tālajos 60-tajos
gados likvidējis vairāk kā 11000 sprādzienbīstamu priekšmetu un Latvijā atmīnējis četrus
tiltus – pie Jēkabpils, pie Alūksnes, pie Rēzeknes.
Tāds domāšanas, sapratnes un rīkošanās paraugs.
Raksta noslēgumā gribu citēt pltn. A. Pētersona man iedotas nezināma latvju brīves
karavīra Gulagā rakstītas dzejas rindas:
...mums to nepiedos ne mirušie, ne dzīvie, ne arī tie, kas vēl pēc gadu simtiem dzims,
Ja svētā uguns tā, ko kūra senči brīvie, par dzimteni, par tautu mūsos liesmot rims.
Paldies Aivaram Pētersonam par savām rokām glāstītu, iekonservētu un glābtu
Vestienas vēstures liecinieku!
LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne
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ASV OHAIJO ŠTATA ATVAĻINĀTA MILITĀRĀS REZERVES BRIGĀDES
ĢENERĀĻA IZVĒLE – BĒRNU DĀRZS
Šis ir stāsts par cieņu un mīlestību pret sava tēva piemiņu, izpratni un māku, pieņemot
negrozāmu notikumu realitāti, no aizokeāna zemes rūpēties par savas tautas jauno
paaudzi un arī netieši piedalīties tās audzināšanā.
Stāsts ir par namu Rīgā, Āgenskalnā, Bišu ielā 20, kura projektēšanu Ohaijo pavalsts
militārās rezerves brigādes ģenerāļa Vilmāra Kukaiņa tēvs Vilhems uzticēja jaunam, 1935.
gadā Latvijas Universitāti beigušam arhitektam Arnoldam Jēkabsonam. Lai labāk izprastu projekta pasūtītāja vēlēšanos un faktu, ka konstruktīvisma stilā racionāli uzbūvētā ēka mainītos
vēsturiskos apstākļos vēlāk izmantota ne tikai kā privātmāja, jāieskatās viņa dzīvesgājumā1.
Vilhelms Kristaps Kukainis, Miķeļa un Lībes (dzim. Feldrups) vienīgais dēls, dzimis
1880. gada 23. septembrī Rīgas priekšpilsētā Nordeķos. Kristīts, iesvētīts un arī laulāts
Rīgas Mārtiņa baznīcā, kur visu mūžu bijis aktīvs draudzes loceklis. Mācījies Nordeķu
pamatskolā un arodskolā, bet visu mūžu turpinājis izglītoties pašmācības ceļā.
Pirmā pasaules kara sākumā Vilhelmu Kukaini iesauc Krievijas armijā, kur viņš ir rotas
intendants. Kaujās pie Austrumprūsijas vienību ielenc, un Vilhelms nokļūst vācu gūstā.
Tur viņš apgūst vācu valodu.
Pirmajā laulībā Vilhelma Kukaiņa ģimenē piedzimst dēls Kārlis un meita Mirta. Pēc
sievas pāragrās nāves viņš apprecas ar Martu Skadiņu (dzim. Gulbis) un viņu laulībā
pasaulē nāk dēls Vilmārs.
Pēc divu gadu skološanās 1922. gada 10. janvārī Rīgas pilsētas Meldera amata sekcija
Vilhelmam Kukainim piešķir melderzeļļa tiesības, un viņš uzsāk dzirnakmeņu liešanu
Āgenskalnā, Amālijas ielā 13. Ar laiku viņš firmu Vilhelms Kukainis paplašina par dzirnavu
1

Izmantotas Aivara Rupaiņa sniegtās ziņas.
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piederumu darbnīcu, kura veic dzirnavu iekārtas remontu, asina valces, vēlāk – arī mazo
Titānika malšanas ierīču uzstādīšanu un labošanu, konkurējot ar baltvācu firmu A. Kuraus.
Daudzpusīga ir Vilhelma Kukaiņa sabiedriskā darbība. Viņš kļūst Amatnieku krājkases
Paritaet viceprezidents. No saviem ienākumiem ik gadus atbalsta kara veterānu biedrību,
brīvprātīgos ugunsdzēsējus, Mārtiņa baznīcas draudzi, sporta biedrības un citas labdarības organizācijas, arī Ķeguma spēkstacijas būvi. Kad, ceļot Brīvības pieminekli, ir
beidzies kontrakts par akmens šķembu piegādi, Vilhelms Kukainis kopā ar audžu dēlu
Reinholdu Skadiņu, vēlāko sardžu rotas kapteini pie britu armijas Rietumvācijā, vakaros
samaļ kramu un trūkstošās šķembas ar smago ormani bez atlīdzības aizved pieminekļa
pamata būvniekiem. Viņš rūpējas arī par saviem strādniekiem, vācu okupācijas laikā
regulāri izdalot viņiem dzirnavnieku dāvinātos miltus, dažkārt arī cukuru.
Latvijas valdība novērtē Vilhelma Kukaiņa nesavtīgo darbu un viņam divreiz piešķir
Triju Zvaigžņu ordeni (V šķira, 1928; IV šķira, 1935). 1937. gada 7. jūlijā Latvijas
Amatniecības kamera V. Kukainim piešķir meldera amata grādu un 20. decembrī svinīgi
pasniedz Amata meistara diplomu Nr. 20. Vācu okupācijas laikā viņš kļūst par meldera
amata sekcijas vadītāju, un viņa uzņēmumā notiek citu meldera amata meistara kandidātu
prasmju pārbaudes amata meistara kvalifikācijas grāda iegūšanai.
Pirmās padomju okupācijas laikā pēc uzņēmuma nacionalizācijas Vilhelmu Kukaini patur
darbā par uzņēmuma vadības speciālistu. Otrā pasaules kara beigās Vilhelmam nav ilūziju –
otrreiz no deportācijas paglābties neizdosies, tāpēc viņš izlemj kopā ar ģimeni evakuēties uz
Vāciju. Tur, atšķirtam no sievas un dēla, viņam jāstrādā dzirnavās Austrumprūsijā. 1945. gada
februārī, ienākot sarkanarmiešiem, Vilhelmu nošauj, viņa kapa vieta nav zināma.
Kā maza piemiņa dzimtenē palikusi atjaunotā firmas uzraksta plāksne ar Vilhelma
Kukaiņa vārdu pie bijušās Rīgas Tehniskās universitātes Tehnikas un sporta centra ēkas
(tagad telpas pārdotas lietuviešu auto kosmētikas firmai), uzbūvētā privātmāja un dēla
Vilmāra dāvinātais sarkanbaltsarkanais karogs Rīgas Mārtiņa baznīcā.
Tāds, lūk, darbs un līdzekļi 1937. gadā ļāva pasūtīt un 1938. gadā uzbūvēt apbūves
gabala reljefā veiksmīgi iekļautu, konstruktīvi labi realizētu trīsstāvu privātēku ar ieprojektētu zāli, kurā iespējams pulcēt cilvēku grupas, ar ērtu, izgaismotu kāpņu halli un gaišām
dzīvojamām telpām. Tādu to zaļajā Pārdaugavā iepazina un iemīlēja toreiz astoņgadīgais
Vilmārs. Tur līdz četrpadsmit gadu vecumam pagāja nākamā ģenerāļa skolas gadi.
Par ēkas likteni dažu gadu posmā pēc Otrā pasaules kara beigām ir skopas ziņas.
Nepārbaudīta informācija – ēkā saimniekojuši sarkanarmieši, kamēr nekurināšanas dēļ
ziemā pārsprāguši radiatori.
1949. gadā ēka piešķirta lietošanā pašvaldības bērnudārzam (11. Rīgas pirmsskolas
izglītības iestāde), un bērnudārzs ēkā ir pastāvējis līdz Rīgas pašvaldības skolu tīkla
reorganizācijai 2010. gada 31. augustā. Tātad Bišu ielas 20. namā darbojies viens no
visvecākajiem bērnudārziem Latvijā. Tā ilggadējā vadītāja Lidija Besere par mūža ieguldījumu
pirmsskolas pedagoģijā pēc ģenerāļa Vilmāra Kukaiņa, Aivara un Inetas Rupaiņu (par
Aivaru sk. nedaudz tālāk) ierosinājuma 2009. gada rudenī apbalvota ar valsts apbalvojumu –
Atzinības krusts. Šis ir pirmais gadījums, kad valsts augstāko apbalvojumu pasniedz
pirmsskolas jomā strādājošam cilvēkam.
1993. gadā ģenerālis Vilmārs Kukainis atjaunoja savas mantojuma tiesības un, ņemot
vērā atjaunotās Latvijas valsts un Rīgas pilsētas finansiālo stāvokli, daudzās vajadzības, kā
arī ēkas izmantošanas līdzšinējo mērķi, savu īpašumu bez jebkādas atlīdzības vai personīga
labuma gūšanas nodeva lietošanai bērnudārza vajadzībām līdz 2001. gada beigām.
No 2005. gada jūlija ēkas īpašnieks ir Aivars Rupainis, kuru Vilmārs sauc un uzrunā –
mantinieks. Aivars saka: „Esmu apsolījis viņam [ģenerālim], cik būs manos spēkos, gādāšu,
lai arvien tur atrastos bērnudārzs, kā nu tas vēsturiski ir bijis.”
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No 2010. gada septembra kopā ar sadarbības partneri SIA “Perspektīva LUX” (vadītāja
Marina Šaļina) Aivars Rupainis izveidojis minētajā ēkā privātu bērnudārzu „Perspektīva
ABC”, kas darbojas līdz pat šai dienai. Bērnudārza audzinātājas izmanto licencētas
pirmskolas izglītības un mazākumtautību pirmskolas izglītības programmas. Māca mazuļiem
svešvalodas, dažādu mākslu pamatus, šahu, attīsta citas prasmes. Koku ieskautajā
pagalmā var droši rotaļāties.
Un tā pirmskara Latvijas arhitektūras mantojumā, nepārbūvētā vēsturiskā ēkā, kuras
toreizējais plānojums izrādījies piemērots arī bērnudārza iekārtošanai, jau 66 gadus skan
bērnu balsis. Kāpņu telpas vestibilā izvietotajos stendos mazie rīdzinieki, viņu vecāki un viesi
var redzēt fotogrāfijas un izlasīt ziņas par ēkas vēsturi, iepazīties ar ēkas bijušo īpašnieku –
tēva un dēla1 , bagāto dzīvesgājumu, Valsts svētku reizēs nolikt ziedus stendu priekšā
un, ieklausoties audzinātāju stāstījumā, uztvert domu – nav svarīgi, kur latviešu cilvēks
dzīvo, bet ir svarīgi vienmēr visos iespējamos veidos kalpot savai Tēvzemei un tās labumam.
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Ēka Bišu ielā 20, Rīgā.

Kukaiņiem, tēvam un dēlam,
veltītais stends

Foto: V. Kukaiņa personīgais arhīvs. No kreisās: Māris, Vilmārs, Daniels, Benjamiņš, Dzintra un
Tamāra Kukaiņi Rīgā 2005. gada vasarā pie nama Bišu ielā 20.
ASV Ohaijo štata atvaļināta militārās rezerves brigādes ģenerāļa Vilmāra Kukaiņa dzīvesgājums un
s abiedriskā darbošanās izlasāma žurnāla Tēvijas Sargs, 2015., februāris (nr.2), 10. lpp. J. Ciganova rakstā
„Dāsnais dāvinājums”.
1
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Droši vien tai laikā, kad Rīgā sāka dislocēties iekarotāju armijas, slimoja un mira tajās
dienošie karavīri, tad arī radās kara hospitāļi, lazaretes un slimnīcas, kā arī radās vajadzība
pēc karavīru kapiem.
Pastāv divas iespējas (versijas?), kad Rīgā, Upes ielā (nosaukums datēts ar
1817. gadu) sāka celt kara hospitāli: a) pēc 1621. gada, kad Rīga padevās zviedriem;
b) pēc 1710. gada, kad Rīga padevās krieviem. Pieņemu, ka tai laikā, kad sāka darboties
kara hospitālis1, gandrīz tam pretī, aiz dzelzceļa, izveidoja arī karavīru kapsētu.
Ļoti iespējams, ka krievu-japāņu kara laikā (1904.-1905.) uz Rīgu ārstēties tika atvesti
arī ievainotie.
LVA arhīvā ir 1916. gadā izgatavota skice ar nosaukumu „Военное кладбище
г. Риги”, kurā redzams, ka mūs interesējošajā teritorijā (apmēram tādā platībā kā Rīgas
Garnizona kapi) četrās rindās kapu ziemeļrietumu malā apglabāti Pirmajā pasaules karā
(1914.-1916.) kritušie vai hospitālī mirušie krievu armijas karavīri, starp viņiem arī vairāki
latviešu karavīri no Sibīrijas strēlnieku pulkiem: Eduards Krestjanziņš, Augusts Rismanis;
3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona (LSB) strēlnieks Augusts Grīnbergs (miris
15.06.1916.); 7. Bauskas LSB strēlnieks Roberts Riekstiņš un 2. Rīgas LSB strēlnieks
Žanis Vasermanis (*10.05.1897. - †10.03.1916. lazaretē, sprāgstošas lodes ievainojums).
Vasermaņa kaps kā vienīgais ir saglabājies, atrodas 2. rindā (sk. shēmu). Virs pārējiem
izdarīti trešās okupācijas laika virsapbedījumi.
Laikā no 1915. gada maija līdz 1917. gada augustam apbedīti 39 vāciešu un austriešu
karagūstekņi, kā arī 1917. gada septembra sākumā kritušie trīs vācu karavīri. Virs viņiem –
tāpat trešās okupācijas virsapbedījumi, t. sk. latvieši, Rīgas iedzīvotāji.
1918. gada 11. novembrī beidzās Pirmais pasaules karš. 1920. gada 11. augustā
noslēdzās Latvijas Atbrīvošanas cīņas. Latvijā malu malās palika kritušo karavīru kapi, kā
savējo, tā pretinieku. Rīgā ir lieli Brāļu kapi, kuros guldīti daudzi kritušie un kara hospitāļos
vai slimnīcās mirušie ievainotie. Tomēr Latvijā vēl dzīvoja lielinieku piekritēji, apšaudēs
krita ne viens vien robežsargs. Slimību, karā iegūto ievainojumu un negadījumu dēļ no
dzīves aizgāja ne viens vien bijušais karotājs un Latvijas armijā dienējušie karavīri. Ja
viņiem bija ģimenes un piederīgie – problēmu nebija. Bet, ja tādu nebija? Ko tad darīt?
Tāda vajadzība rosināja domu, ka Rīgā nepieciešami karavīru kapi, jo Brāļu kapu statuss
noteica – tajos nevar apbedīt miera laikā mirušos Latvijas Atbrīvošanas cīņu dalībniekus,
kuri nav apbalvoti ar Lāčplēša Kara ordeni. Tāpēc 1921. gadā Rīgā, Gaujas ielā 2/4 atvēlēja
zemi apm. 5 ha platībā Rīgas Garnizona kapu (RGK) ierīkošanai (tajā vietā, kur jau guldīti
šī raksta sākumā minētie kritušie karavīri). Puse no ierādītās teritorijas – Rīgas pilsētas
zeme, otra puse – valsts zeme.
Un tā 1921. gada 26. maijā Rīgas Garnizona kapos tika guldīts karagūsteknis
Iļjins Aleksandrs. (Arī otrais apbedīts ir karagūsteknis.) Tātad tai laikā Rīgā vēl ir
bijusi Latvijas Atbrīvošanas karā gūstā saņemto sarkanarmiešu nometne. Kā trešo
17.08.1921. apglabāja 13. Tukuma kājnieku pulka kareivi Griguli Alfonu. Pārskatot mirušo
reģistrācijas žurnālu, redzams, ka apbedīti: 1921. gadā – 14; 1922. gadā – 36;
1923. gadā – 31 cilvēks. Vidēji apm. 30 cilvēki vienā gadā. 1940. gada 27. jūnijā
1

Rīgas kara hospitālis sāka darboties 1754. gadā (lielākais Krievijā).
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RĪGAS GARNIZONA (TAGAD MIĶEĻA) KAPI VĒSTURISKĀ SKATĪJUMĀ,
KAS NOTICIS UN NOTIEK
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LVA biedrs
atv. kapteinis Valdis Šteinbergs
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(reģ. nr. 556) apbedīts Krasnovskis Fabiāns, 5. Cēsu kājnieku pulka kareivis;
1940. gada 2. augustā (reģ. nr. 557) – sarkanarmijas „N” daļas kareivis (noslīcis
30.06.1940.).
Jāatzīmē, ka Rīgas Garnizona kapos apbedīja ne tikai mirušos Rīgas pilsētas garnizona karavīrus, bet arī Rīgas Kara slimnīcā mirušos (piemēram, Doriāns Voldemārs,
9. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis, miris 31.12.1929.).
Rīgas Garnizona kapos apbedīti arī vairāki karavīru un ar Latvijas armiju saistītu cilvēku
piederīgie. Tā 05.01.1933. apbedīta Rīgas Kara slimnīcas sanitāra meitiņa Raudiņš Aina.
Jau 1940. gadā tur apbedīti vairāki bijušās Latvijas armijas, vai jau tad eksistējošajā
Latvijas Tautas armijā vai 24. teritoriālajā strēlnieku korpusā pārskaitītie latviešu karavīri
un arī 42 citu daļu sarkanarmieši. Vajadzētu izpētīt, vai starp viņiem nav arī PSRS-Somijas karā ievainotie, uz Rīgas kara hospitāli ārstēties atvestie un tur mirušie karavīri.
Līdz Otrā pasaules kara sākumam 1941. gadā šajos kapos apbedīti apm. 100 cilvēku;
27.06.1941. – kopējā kapā (nr. 696) apbedīti 10 nezināmi (9 vīrieši, 1 sieviete).
Vācu okupācijas laikā RGK apbedījumi veikti, ievērojot miera laikā pieņemtos noteikumus – apbedīti kritušie un mirušie karavīri (no kuriem daudzi pirms kara sākšanās dienējuši
Latvijas armijā). Ir arī izņēmumi. 06.03.1942. apbedīts mazgadīgo cietuma ieslodzītais
Matisons Harijs (reģ. nr. 705). Apbedīto skaits okupācijas gados: 1942. gadā – 36;
1943. gadā – 32; 1944. gadā – 24. (20.10.1944. apbedīts sarkanarmijas karavīrs Šikovs
Vasilijs; apbedījuma nr. 797; līdz gada beigām – 36 sarkanarmijas karavīri). Un tālāk, kā saka,
„maisam gals vaļā”: 1945. gadā apbedīti 334; 1946. gadā – 179 padomju armijas karavīri.
Lūk, kas par kapu izveidi rakstīts LVVA fondu materiālos. No sākuma kapos bijuši koka
krusti. 1930. un 1931. gadā kapos tiek izkopti celiņi, ierīkoti jauni apstādījumi, atjaunota
nopostītā sēta. 1935. gada 10. decembrī Nekustamo īpašumu valde lūdz: 1) likvidēt
ģimeņu dārziņus gar Garnizona kapu sētu; nolīdzināt zemi un ierīkot zālāju laukumus;
2) ierīkot ērtu un piemērotu piebrauktuvi kapu vārtiem. Pilsētas valde vienbalsīgi nolēma:
lūgt Būvju valdi noskaidrot, vai nebūtu iespējams zemes kārtas nolīdzināšanas darbus
veikt kā sabiedrisko darbu un piekrīt ģimeņu dārziņu likvidēšanai.
1936. gada 2. aprīlī pilsētas valde nolēma: 1) veikt sabiedrisku darbu, nolīdzinot
zemes kārtu; 2) atļaut uzņēmumu valdei ievilkt ūdensvadu Garnizona kapos. Izdevumi:
Ls 510,- sedzami no pilsētas neparedzēto izdevumu posteņa līdzekļiem.
Naudas tēriņi 10.12.1934. – 03.01.1935.: a) Garnizona kapu sētas izbūve Ls 366.54.
Apm. tajā pašā periodā Ministru kabinets atļāvis Kara ministrijas pabalstu Ls 3500.kapu uzkopšanai un izdaiļošanai. Izmaksas bijušas: robežu ierādīšana Ls 10.-; pamatu
iemūrēšana, vecā dēļu žoga pārvietošana Ls 469.05; ūdensvada mērītāju šahtas izbūve
Ls 41.44; betona stabu uzstādīšana (130 gab.) Ls 103.-; kompensācija ģimenes dārziņu īpašniekiem Ls 170.- (kara ministra atvēlēti Ls 200.-); cinkota dzelzs pinuma iegāde
Ls 544.38; žoga, vārtu un žoga dzelzs daļu krāsošana Ls 237.76. Darbu maksas aprēķins
apstiprināts 07.09.1936. un ir Ls 2667.70.
Būvdarbus Garnizona kapos veica Apgādes pārvaldes Būvniecības daļas I un II rajons,
slēdzot līgumus ar piegādātājiem. Uzbūvēta: kapu sarga mājiņa (5.92 x 8.60 m; nodota
Rīgas Kara slimnīcas priekšniekam), malkas šķūnis, kapu vārti, sēta.
Pēc Rīgas trešās okupācijas Rīgas Garnizona kapi nonāca Baltijas kara apgabala
pakļautībā. Tad sākās virsapbedījumu ierīkošana mirušajiem padomju armijā dienējušajiem, atvaļinātajiem virsniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Pašreiz atrasti 72 apbedījumi. No tiem apm. 30 apbedījumu vietas šī gada jūnijā
sakopa NAA kadeti savu komandieru – kaprāļu, seržantu un galvenā štāba virsseržanta
vadībā. Man bija gods šajos darbos piedalīties, par ko esmu ļoti gandarīts un pateicīgs
NAA vadībai.
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RĪGAS GARNIZONA KAPOS APBEDĪTO SARAKSTS
1916. – 1946.
Sastādīts pēc Rīgas Garnizona kapu žurnāla datiem un 2014. gada vasarā dabā apsekotām kapu plāksnēm un pieminekļiem
Lietotie apzīmējumi:
(1. ailē) – saraksta beigās numuri aplītī [1 – 9] izvēlēti brīvi un neietilpst Garnizona
kapu reģistrācijas sistēmā;
(3. ailē): D – Dobeles, C – Cēsu; R – Rīgas; S – Siguldas; V – Valmieras, kp – kājnieku
pulks; v.v. – virsniekvietnieks; v/d – virsdienests; k/k – karakuģis;
SA – sarkanarmija;
2777, 4661, 5953 – personas reģistra numuri (dažiem norādīti aiz personvārda)
LVVA fondā 5601;
(4. ailē) P – piemineklis; K – apbedījuma vieta kopta.
Nr.
p.k.

Reģ. Nr.
Kapu
žurnālā

Uzvārds, vārds, armijas daļa, dienesta pakāpe,
tu vinieks,dzimšanas, miršanas dati

Ziņas

Grupa,
rinda,
vieta

1

2

3

4

5

1.

468

Aisters Otto, Kalpaka btn. C rota, kareivis,
*12.09.1898. - †06.06.1938.

2.

522

Anuškēvičs Staņislavs, Arm. Štāba btn.,
karavīrs un Anna, *1918.-†1939.; *1912. - †1998

PK

3.

790

Āboliņš Pēteris, plkv.-ltn.,
*16.12.1894. - †22.09.1944.; var būt leģionārs

PK

2-18-14

4.

338

Bebris Arvids, vltn. un Anna,
*1899. - †1933.; *1895. - †1967.

P

8-10-5

5.

348

Bērendts Boriss, Zemūd. Div-na matr. un Sofija,
*1910. - †1933.; *1908. - †1998.

PK

1-20-3

6.

394

Bērziņš Jānis, Vidz. Art. P., serž.,
*05.08.1890. - †17.12.1935.

1-16-5

7.

518

Bless Alfons, Aviāc. P., kareivis, *24.06.1917. - †21.09.1939.

7-18-3

8.

541

Blūms Arvids un Auguste, *04.06.1916. - †08.04.1940.;
*25.10.1892. – †29.08.1960.

9.

495

Brutāne Antonija, Štāba vltn. māte, *1879. - †1939.
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Izdarīti apm. 70% no iecerētajiem darbiem, bet atpazīstamības izveides darbi vēl
jāturpina. Pēc to pabeigšanas paliks gadskārtējie uzturēšanas un sakopšanas darbi.
Aicinu NAA padomāt, kādus rituālus patriotisma audzināšanai būtu lietderīgi rīkot
Rīgas Garnizona kapos, kuros nākotnē, to nelielajā brīvajā teritorijā (apm. 0.1 ha) domāts
ierīkot Latvijas (NBS) karavīru kapus, apglabājot tajos tos, kuriem nav ģimenes kapu, nav
piederīgo, kuri paši izteikuši tādu vēlēšanos un viņu tuvinieki tam piekrīt. Vairāk par šo
ieceri – citā rakstā, citā reizē.
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10.

506

Buda Jānis, 4. V kp., virsserž., v/d v.v.,
*25.03.1899. - †25.06.1939.

11.

533

Budris Jānis, Aviāc. P., vltn., *21.11.1908. - †24.01.1940.

12.

505

Dovgvillo Stepans, kpt. un Eduards,
*1917. - †1939.;* 01.01.1913.-†10.05.1972.

13.

292

Ermanis Arturs, kareivis un Edgars,
*1909. - †1931.;*1972.-† 1996

14.

253

Graudiņš Arturs, kareivis un Edgars,
KS kadets, *1899.- †30.01.1930

2-17-3

15.

500

Grūbe Augusts, 7. S kp., v.v., feldšeris, *1889. - †1939.

8-9-8

16.

763

Jansons Alberts, kareivis, 27.06.1919. - †01.10.1943.

4-14-3

17.

476

Jansons Valentīns, Arm. Štābs, v/d kapr.,
*01.10.1912. - †14.08.1938.

7-9-11

18.

305

Julla [uz plāksnes Jula] Alfrēds, 6.R kp. Kareivis,
*1908. - †11.05.1932.

1-18-26

19.

343

Jurenas Pēteris, Zemg. Art. P., vltn., feldšeris,
*16.01.1890. - †11.08.1933.

20.

450

Kalniņš Boriss, k/k „Virsaitis”, matrozis, *1915. - †1937.

7-19-1

21.

752

Kampe Rūdolfs Aleksandrs (2777), atv.vltn.,
*10.06.1909. - †12.05.1943.

2-17-11

22.

784

Kaņepe Aleksandrs, apbedīts 07.08.1944., var būt leģionārs

5-1-20

23.

486

Kelle Alfreds, atv. vltn. un Marija,
*1891. - †01.09.1939.; *1896. -†1962.

8-9-7

24.

750

Ketlers Anete (dz. Miķelsone), *22.01.1873. - †09.04.1943.

5-8-8

25.

454

Kremanis Pēteris, kpt., tālbr. kpt., Atbrīv. c. dal. un Ebba,
*29.12.1849. - †04.11.1937. *1875. - †1942.

26.

699

Krīpena (dz. Kaibe) Alma Anna, *1903. - †1941.

27.

517

Kukša Jānis, 5. C kp., kareivis, *27.08.1915. - †18.09.1939.

28.

530

Ķessa Arvids Aleks, karavīrs un Eduards,
*14.07.1917. - †03.01.1940.; *26.06.1917. - †06.05.2001.

29.

436

Leģeris Kārlis, Rīgas muitnīcas ierēdnis,
*02.04.1893. - †08.03.1937.

4-1-15

30.

487

Lesiņš Augusts, 4.V kp., v/d kapr.,
*03.06.1887. - †16.02.1939.

7-19-?

31.

208

Leske Eižens, Kara sk. kadets-kaprālis, *? - † 07.03.1928.

1-15-2

32.

484

Leskinovičs Pāvils, Smag. art. p., atv. kapr.,
*06.03.1898. - †26.12.1938.
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33.

425

Liepiņi Ligita un Rūdolfs, 1. Jātn. p., serž. un meita,
*1935. - † 1936., *1902. - †1984.

34.

1069

Liners Ansis, bij. valsts ierēdnis, *18.07.1867.†16.07.1945. un Ella *11.02.1875. -†28.03.1966.

2-18-2

35.

519

Lūks Jānis Aleksandrs, Aviāc. p., kapr.,
*06.09.1915. - †28.09.1939.

2-16-2

36.

329

Lūsis Olga (dz. Smilga), Kara slimn. darbin.,
*19.07.1896. - †20.03.1933.

5-4-8

37.

483

Miezis Eduards, Smag. art. p., kareivis,
*28.05.1890. - † 11.12.1938.

38.

779

Miķelāns Vilis, kareivis,
*25.11.1917. - †22.02.1944.; var būt leģionārs

39.

589

Milbrets Voldemārs, (4281), adm. ltn. un Marija,
*07.03.1904. - †24.11.1940.; *1923. - †1998.

PK

2-16-11

40.

350

Novickis Nikolajs, kpt., kara inval.,
*03.06.1875. - †22.09.1933.

KP

4-1-10

41.

401

Oigus Kārlis, Mīnu div-ns, kapr., *1904. - †1936.

P

1-20-23

42.

712

Osis Kārlis, R kp., atv. v.v., *23.01.1903. - †09.04.1942.

2-16-14

43.

424

Ozers Herberts Bruno, 4.V. kp., *25.07.1912.- † 30.11.1936.

1-21-14

44.

772

Ozoliņš Atis, serž.; apbed.10.01.1944.;
var būt leģionārs

5-1-19

45.

761

Ozoliņš Jānis, kareivis,
*09.06.1911. - †27.09.1943.; var būt leģionārs

4-14-2

46.

571

Ozols Arturs, (4661.), Arm.13.nol., kpt.-ltn.,
*10.11.1889. - †18.09.1940.

2-16-?

47.

550

Ozols Jānis, Aviāc. p. serž.,
*23.10.1902. - †04.06.1940.

48.

762

Rudgalvis Jānis (5570),
kpt.,*11.11.1903. - †30.09.1943.; var būt leģionārs

49.

532

Rudzītis Jānis, 5. C kp. serž. dēls,
*20.10.1934. - †25.01.1940.

50.

793

Salmiņš Elmārs, kareivis,
*24.11.1923. - †04.10.1944.; var būt leģionārs

51.

207

Saulītis Alberts, D-grīvas art. p. serž.,
*1898. - † 29.12.1929.

52.

361

Siliņš Kārlis, Sap. p., kapr., Marta, Egons
*15.10.1904. - †17.04.1934.; (*1907);
*18.03.1929. - †20.08.1996.
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53.

551

Sīkulis Alberts, Latvijas Atbrīv. c. dalībn.,
*11.12.1887. - †05.06.1918.

K

5-8-6

54.

748

Sīkulis Līne, *1862. - †1943. (sieva Albertam Sīkulim)

5-8-7

55.

433

Sīpols Jānis, Kara sk., v/d., kapr.,
*29.04.1891. - †28.01.1937.

2-17-4

56.

578

Spilva Alfreds, (5953), adm. kpt.,
*16.06.1890. - †30.09.1940.

2-17-13

57.

162

Stallītis Ēriks, Elektrotehn. div-na kareivis,
*? - † 29.06.1926.

1-16-7

58.

448

Stancevičs Jānis, Arm. Štābs, adm. v.v. un Marija,
*08.09.1886. - †03.07.1937.
*03.06.1903. - †19.09.1984.

59.

441

60.

PK

8-10-3

Stūre Voldemārs, 6. R kp., kareivis, *1913. - †1937.

P

1-21-20

789

Šeturiņš Jūlijs, dižkareivis,
*1921. - †1944.; var būt leģionārs

K

5-3-1

61.

376

Šmidts Heindriks Alberts, Aviāc. brīva līg. darbinieks,
*19.03.1914.-†11.02.1935.

K

4-1-12

62.

537

Tešs Valfrīds, 4. V kp., serž. un Elfrīda,
*1903. - †1940; *1908. -†1998.

1-17-3

63.

428

Tilips Nikolajs, Arm. štābs, v.v.,
*13.10.1896. - †25.01.1937.

8-9-1

64.

498

Ulmanis Dzidra Melita, kpt. meitiņa,
*01.06.1937. - †06.04.1939.

K

65.

1121

Valmanis Erichs, SA gv. serž. un Antoņina,
*04.03.1908. - †14.10.1945.;
*26.12.1926. - †07.03.1992.

P

66.

597

Veinalds Teodors, SA karav. un Irēna,
*11.02.1909. - †20.12.1940.;
*18.05.1909. - †26.01.2000.

67.

296

Veisters Kārlis, 5.C kp., v.v.,
*03.12.1901.- † 13.03.1932.

68.

478

Ville Kārlis, Arm. aviāc. parka kareivis,
*25.12.1895. - †25.09.1938.

69.

344

Vilnis Kārlis, v/d, kapr., *1885. - †1933.

70.

566

Vīksne Līne, 11. D kp adm. kpt.-ltn. sieva,
*1882. - †24.07.1940.

PK

4-1-22

71.

754

Vīķis Voldemārs, dižkareivis,
*16.01.1912. - †23.05.1943.

K

5-1-10

72.

553

Zihmanis Franciska, Zemg. art. p. serž. sieva,
*06.01.1911. - †15.06.1940.
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PK

5-2-1

2-15-1
2-16-13
8-10-3

K

5-8-1
5-2-6

5-1-10

3

4

1

Raups Vilis, atv. plkv., *24.06.1935. - †19.11.2006.

PK

XVII
sektors

2

Noveks Vilnis, plkv.-ltn., *24.02.1959,-†11.02.2004.

PK

IV
sektors

3

Ceplit Teodor, *1871. - †1919.

4

Dāboliņš Eduards Andreja d. (un radi) plkv.,
*02.07.1907. - †07.11.1972.

PK

5

Vasermanis Žanis, 2.R latv. str. p., *10.05.1897. - †10.03.1916.

K

6

Vīzners Jānis, *19.07.1934. - †12.07.1955.;
Padomju armijas (PA) karavīrs

PK

7

Irbe Arturs, *11.10.1934. - †13.11.1955.;
Padomju armijas karavīrs

PK

8

Veinbrants Mārtiņš Mārtiņa d.,
*11.03.1940. - †18.10.1962.; PA karavīrs

9

Treimanis Tālivaldis Jāņa d., *1938. - †1952.;
Padomju armijas karavīrs

P

Karavīra kapavieta pirms sakopšanas.
Abi foto: atv. vltn. Andris Meikulāns.
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2015. gada vasarā NAA kadetu
sakopta karavīra kapavieta
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Lai Latvijas vēsturei nezustu fakts, kāpēc 1941. gada 6. jūlijā, atkāpjoties Sarkanajai
 rmijai, netika iznīcināts Tautas nams Valkā, 2012. gada žurnālā Kadets nr. 40 jau tika
a
publicēta anotācija par Latvijas armijas 9. Rēzeknes kājnieku pulka leitnanta Ādolfa
Maršaua un viņa biedra (kura vārds diemžēl palicis nezināms) paveikto varoņdarbu, kurš
prasīja augstāko cenu – leitnanta Maršaua dzīvību.
Politiski sabiedrisko situāciju Latvijā 1941. gada jūnijā un jūlijā, kā arī notikumus Valkā
un tās apkārtnē tajā pašā gadā no 5. līdz 7. jūlijam, t. sk. arī leitnanta Maršaua varoņdarbu
un traģēdiju, izsmeļoši raksturojis atv. pltn. Aivars Pētersons žurnāla Kadets 2013. gada
41. numura rakstā Patriots / Latvija 1941. gada jūnijā un jūlijā (65.-69. lpp.).
Par notikumiem Valkā, pilsētas iedzīvotāju noskaņojumu un darbošanos 1941. gada
vasarā jau daudz agrāk, rakstījis tagadējais Valkas novada Domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis Latvijas Tautas frontes (LTF) Valkas, Smiltenes un Strenču novada
Informatīvajā biļetenā ZIEMEĻLATVIJA 1990. gada jūnijā, nr. 13(20) un 1991. gada februārī
nr. 2 (34). Rakstījuši arī citi autori dažādās publikācijās.
Latvijas armijas leitnanta Ādolfa Maršaua paveikto varoņdarbu darīt zināmu plašākai
sabiedrībai vairākkārt publiski aicinājis arī Latviešu virsnieku apvienības (LVA) valdes
priekšsēdis atv. kapt. Aleksejs Ozoliņš.
Un tā šī gada 2. oktobrī rezultatīvi noslēdzās viens patiesības modināšanas darbs.
Pasaules valcēniešu dienu svinību ietvaros rudenīga vakara tumsu izgaismoja lāpu
gājiens no Valkas Valsts ģimnāzijas uz Valkas-Lugažu evaņģēliski luterisko baznīcu, pa
ceļam apstājoties pie bijušā Tautas nama, tagad – Kultūras nama. Gājiena priekšgalā
Latvijas valsts, Valkas pilsētas, Valkas Valsts ģimnāzijas un LVA (atvaļināti virsnieki: pltn.
Valdis Jurgelāns, kapt. Aleksejs Ozoliņš, vltn. Andris Meikulāns) karogi.
Blakus tālajā 1941. gada vasarā izglābtajam, neoklasicisma stila arhitektūras
piemineklim Ziemeļvidzemē (arhitekts Augusts Raisters, būvniecības periods 1924.1927. gads), tagad renovētajam pilsētas lepnumam – Valkas Kultūras namam, liela,
meliorācijas darbos atrasta akmens aizvējā, tika atklāta leitnantam Ādolfam Maršauam
veltīta, diplomēta amata meistara Ivara Feldberga darināta, piemiņas plāksne. To svinīgi
atklāja Valkas novada Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un leitnanta Ādolfa
Maršaua atraitnes māsasmeita Ilze Alekse. Viņi abi, arī LVA valdes priekšsēdis Aleksejs
Ozoliņš, uzrunāja klātesošos valcēniešus un pilsētas viesus; ģimnāzijas koris (koristu vidū
abiturienti jaunās, ģimnāzijas 95. gadadienas atcerei darinātās cepurītēs) ar svecēm rokās;
visi dziedāja Latvijas valsts himnu; koris – M. Brauna dziesmu Saule, pērkons, Daugava.
Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā svētbrīdī runāja mācītājs Gints Polis, un
klātesošos priecēja skaists Cēsu baptistu draudzes jauniešu zvanu ansambļa koncerts.
LVA pārstāvēja arī tās biedri: atv. kapt. Ojārs Uldis Aleksis (Ilzes Alekses dzīvesbiedrs), atv.
kapt. Sarma Līne, arī Alekseja Ozoliņa dzīvesbiedre Daina un Iveta Kassaliete.
Lai saprastu, kā dzīvojis, kā mācījies, veidojis militāro karjeru, audzinājis raksturu un
izšķirošajā brīdī bijis gatavs glābt to, kas jāglābj, nerēķinoties ar savas dzīvības risku,
piedāvāju ieskatu bataljona komandiera 1939. gada 5. novembrī parakstītā leitnanta
Ādolfa Maršaua konspektīvā dienesta atestācijas raksturojumā:
„Fiziskā attīstība ļoti laba. Spējīgs panest visas grūtības kā miera, tā kara laika
apstākļos... Atklātas dabas cilvēks. Kārtīgs, noteikts un centīgs...
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LVA biedri
atv. kapteine Sarma Līne
atv. kapt. Ojārs Uldis Aleksis
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Dienesta pienākumus pārzina ļoti labi, it sevišķi spridzināšanu... Labs šāvējs ar šauteni.
Sagatavots un spējīgs izpildīt rotas virsseržanta vai vada komandiera pienākumus.
Taktiska izpratne ļoti laba.
Vispārējs slēdziens – ļoti labs vada seržants, izbīdāms rotas virsseržanta amatam.
Kara laikā spējīgs komandēt vadu.
Ļoti labs vada seržants. Atstājams ieņemamā amatā.”
Lūk, arī dažas svarīgākās leitnanta Ādolfa Maršaua dzīvesgājuma ziņas.
Dzimis 27.03.1907. Abrenes apriņķa Bērzpils pagastā; kritis no čekistu organizēto
iznīcinātāju raidītas lodes 06.07.1941. Valkā.
10.01.1928. beidzis Rīgas valsts tehnikuma 2. kl. No 1928. gada 1. oktobra līdz
1929. gada 1. jūnijam pildījis obligāto karadienestu Sapieru pulkā, beidzot instruktoru
rotas apmācības, kā arī iegūstot spridzinātāju speciālista nosaukumu. Uz paša vēlēšanos
atstāts virsdienestā par grupas komandieri 3. sapieru rotā. 08.03.1930. beidzis
virsdienesta instruktoru kursu. 1931. gadā ieguvis sevišķi laba šāvēja nosaukumu
un tiesības nēsāt akselbanti. 30.05.1932. izturējis pārbaudījumus vispārizglītojošos
priekšmetos virsnieku vietnieku kursu programmas apmēros un tā paša gada augustā
paaugstināts par seržantu. 1934. gada septembrī pēc apmācībām viņam piešķirts
namdaru un spridzinātāju speciālista nosaukums. 1935. gadā izpildījis noteikumus
iedalīšanai I klases šāvējos ar karabīni. 1935. gada septembrī ieguvis ķīmiķu speciālista
nosaukumu. 28.01.1936. pārvietots uz 9. Rēzeknes kājnieku pulku; 1936. gada 1. augustā
iecelts vada seržanta amatā. 18.11.1937. paaugstināts par virsnieka vietnieku. 1939. gada
25. augustā par teicamu dienestu apbalvots ar Viestura ordeņa II pakāpes goda zīmi. No
1940. gada 8. aprīļa līdz 1940. gada 29. jūnijam mācījies un beidzis Latvijas Kara skolas
jaunāko virsnieku kursu. Iecelts jaunākā virsnieka amatā 3. rotā, atstājot piekomandētu
sapieru vadam. Ar Latvijas Valsts prezidenta 1940. gada 20. jūlija pavēli nr. 394,
§5 paaugstināts par leitnantu.
Ar 1940. gada 10. jūlija rīkojumu Latvijas armijas 9. Rēzeknes kājnieku pulks
tika pārformēts, apvienots ar Bauskas kājnieku pulku un iekļauts Sarkanās armijas
24. teritoriālajā korpusā kā 227. strēlnieku pulks (komandieris pulkvedis Valters Konrāds
Bruņinieks, politiskais komisārs Nikolajs Ņegoduiko) ar dislokāciju Valkā. Ā. Maršaus
iecelts par vada komandieri.
1941. gada 12. februārī Ādolfs Maršaus apprecējās ar Valkas pilsētas telefonisti,
vēlāko bankas ierēdni Irēni Veltu Maršauu (dz. Svīķeri; *12.02.1919. - †10.07.2004.).
Neilgi pirms 14. jūnija Latvijas pamatiedzīvotāju masveida izsūtīšanas uz Sibīriju,
izprotot politisko situāciju un nojaušot šīs vasaras mācību raksturu, leitnantam Maršauam
kopā ar vairākiem citiem virsniekiem, saviem domubiedriem, izdevies izvairīties no ierašanās
vasaras mācību nometnē Litenē; virsnieki patvērušies Lejasciema skolas internātā (skolas
pārzinis bija Ādolfa brālēns Ernests Maršaus). Sākoties Vācijas – PSRS karam, virsnieki
slepus atgriezās pie savām ģimenēm Valkā. 5. jūlijā Ādolfs Maršaus atgriezās pie sievas,
kura rudenī gaidīja bērniņu.
5. un 6. jūlijā Valka bija „tukša” – vācu armija vēl nebija ienākusi, bet Sarkanā armija
caur Igauniju aizbēgusi. Iekšlietu daļas Tautas komisariāta (krieviski NKVD) specvienībām
bija pavēlēts Valkas labākās ēkas iznīcināt nodedzinot vai uzspridzinot. 6. jūlijā, pēc
aculiecinieku apgalvojuma, nograndis sprādziens. Netālu no Tautas nama, kalēja Eglīša
darbnīcā, uzsprāgusi tur glabātā munīcija. Leitnants Ādolfs Maršaus kopā ar savu dienesta
biedru (kura vārds nav zināms) tūlīt pēc sprādziena ieskrējuši dūmu apņemtajā Tautas
namā, lai noskaidrotu un glābtu, kas glābjams. Viņiem arī izdevies likvidēt aizsākušos
ugunsgrēku skatuves telpā. Taču šajā pat laikā uz Tautas namu virzījās neizdevušās
diversijas organizētāju grupa. Ādolfs Maršaus gāja uz ēkas galvenās izejas pusi aizturēt
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Foto: http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/valka/uz-prieksu-uz-valku-107240.
No kreisās: Vents Armands Krauklis, Ilze Alekse.

1
Valkas slimnīcas šoferis (1920.-1941.), patriots, kurš uzvilka Latvijas valsts karogu ugunsdzēsēju depo
tornī, tikko Sarkanā armija pameta Valku. Nodevības dēļ čekistu apcietināts, nošauts.
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iznīcinātājus, ja viņi nāktu iekšā. Otrs virsnieks palika iekštelpās. Īsā apšaudē Tautas nama
kāpņu telpā no iznīcinātāju lodes leitnants Ādolfs Maršaus krita. Izšāva arī otrs virsnieks.
Tas atturēja iznīcinātājus iet ēkā iekšā. Otrs virsnieks, kuram arī mums jāpateicas par
Valkas Tautas nama izglābšanu no iznīcināšanas, izbēga pa ēkas aizmugures durvīm.
Pēc Valkas atbrīvošanas no Sarkanās armijas leitnantu Ādolfu Maršauu apbedīja
Valkas Brāļu (tagad – Meža) kapos blakus Aleksandram Priedem.1
Padomju otrās okupācijas gados abu minēto čekas upuru kapu kopiņas nolīdzināja
un aizliedza kopt, piemiņas plāksni iznīcināja. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
leitnanta Ādolfa Maršaus un Aleksandra Priedes atdusas vietas ir atjaunotas.
Daugavas krastā, Likteņdārzā, Latvijas armijas leitnanta Ādolfa Maršaua piemiņai ar
laiku sakuplos 2012. gada 13. oktobrī Ilzes un Ojāra Ulža Alekšu kopā ar LVA biedru grupu
iestādīts ozols nr. 1526.
Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem par iepriekš minētās patiesības uzturēšanu! Lai
nekādas naidnieku varas vairs nenolīdzina karavīru atdusas vietas! Jaunajām paaudzēm ir
jāizzina savas apkārtnes un Latvijas vēsture, un dažos Latvijas svētku datumos godbijībā
jānoliek zieds arī leitnanta Ādolfa Maršaua un Aleksandra Priedes atdusas vietās Valkas
Meža kapos. LVA pārstāvju grupa kopā ar Ilzi Aleksi šī gada 2. oktobrī tur bija.
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XI. NEDRĪKSTAM AIZMIRST
LVA biedrs
atv. flotiles admirālis Andrejs Mežmalis
NESENĀ LATVIJAS VĒSTURE – LATVIEŠU LEĢIONS
2015. gads ir bagāts ar daudziem apaļa gadu skaita gadadienu notikumiem nesenajā
Latvijas vēsturē.
Šogad aprit 100 gadi kopš tika nodibināti leģendārie Latviešu strēlnieku pulki, kuri
apturēja vēsturiskā ienaidnieka, „melnā bruņinieka”, tālāku iebrukšanu Latvijas teritorijā
Pirmā pasaules kara laikā; pēc tam liela daļa no viņiem cīnījās Latvijas Neatkarības karā
(1918.-1920. g.) pret iebrūkošo Sarkano armiju, kas draudēja apspiest latviešu tautas
brīvības alkas. Vēlāk, lai izcīnītu Latvijas neatkarību, daļa no strēlniekiem, galvenokārt
vecākie virsnieki un instruktori, iesaistījās arī Latviešu leģionā Otrajā pasaules karā, karojot
pret to pašu naidnieku, pret kuru viņi bija cīnījušies pirms 20 gadiem.
Strauji tuvojas arī Latvijas valsts 100. gadadiena 2018. gada 18. novembrī. To
atzīmēsim jau pirms tam nākošos trīs gados, dažādos pasākumos, pieminot vēsturiskos
notikumus, kuri iesākās ar latviešu strēlniekiem, Latvijas valsts neatkarības proklamēšanu,
latviešu tautas un karavīru Brīvības cīņām un latviešu tautas brīvības iegūšanu pēc vairāk
kā 700 gadu vācu un krievu nežēlīgo varu verdzības laika.
Šogad apritēja arī 75 gadi kopš Padomju Savienības brutālā vara 1940. gada 17. jūnijā
okupēja Latviju Otrā pasaules kara laikā. Saskaņā ar Hāgas konvencijas noteikumiem
Latvija 1939. gada septembra sākumā bija pasludinājusi neitralitāti. Vācija un Padomju
Savienība, kā 1939. gada 23. augusta Hitlera-Staļina slepenā pakta sabiedrotās, kopīgi
okupēja un sadalīja savā starpā Poliju.
Šogad aprit 70 gadi kopš Kurzemes cietokšņa smagajām kaujām, kurās latviešu karavīri
izmisīgi aizstāvēja savu valsti, savas valsts tiesības un savu tautu no trešās Sarkanās
armijas okupācijas un brutālā terora. Šajās, kā arī citās iepriekšējās kaujās, latviešu karavīrs
parādīja visai pasaulei, ka viņš cīnās pret varmācīgu ienaidnieku un par Latvijas brīvību. Tas
kopumā iedvesmoja visas latviešu tautas vēlmi nekad nepakļauties varmācīgām varām un
turpināt ar visiem spēkiem atgūt brīvību un Latvijas neatkarību pat nežēlīgajos okupācijas
pēckara gados (1945.-1990.), kad notika Padomju Savienības organizētās deportācijas
un otrreizējais genocīds pret latviešu tautu. Kārlis Ulmanis reiz atzīmēja: „Brīvību iegūt ir
ļoti grūti, bet paturēt un izkopt to nav mazāk grūti. Varbūt vēl grūtāk.”
Pārdomās par neseno Latvijas vēsturi un varonīgajiem latviešu karavīriem, mums ir
jāpakavējas pie Latviešu leģiona karavīriem, kuri daži vēl ir dzīvi un kuriem esam parādā
atzinību, ka viņi ir veicinājuši Latvijas valsts neatkarības atgūšanu, ka viņi ir brīvības cīnītāji.
Leģionāri publiski pauduši: „Sabiedrotais nebija pareizais, bet ienaidnieks bija īstais!”
Citas izvēles Latvijai un mūsu karavīriem nebija!
Mēs kā tauta varam būt lepni par mūsu karavīriem, kuri dienēja Latviešu leģionā un
aizstāvēja mūsu valsti, kaut arī tas notika ļoti sarežģītos un nežēlīgos apstākļos Otrā
pasaules kara laikā. Latviešu karavīri, leģionāri, palika neuzvarēti Kurzemes cietoksnī!
Mums ir jāatceras, ka Latviešu leģiona karavīri cīnījās pret Padomju Savienības brutālo
okupācijas varu, kas bija terorizējusi Latvijas pilsoņus un 1940.-1941. g. nogalinājusi - deportējusi vismaz 34250 mūsu tautas cilvēku, starp viņiem – vairāk kā 50% no
Latvijas armijas virsnieku skaita. Lai pilnībā izprastu Otrā pasaules kara laika darbību
un toreiz dominējošo psiholoģiju, ir jāpatur prātā sekojoši fakti: (1) Otro pasaules karu
neiesāka Latvija, kas bija pasludinājusi striktu neitralitāti, bet to iesāka Vācija kopā ar
Padomju Savienību; (2) Padomju Savienība, būdama Vācijas slepenā sabiedrotā, 1939. gada
23. augusta Molotova-Ribentropa pakta ietvaros 1939. gada septembrī kopā ar Vāciju

98

99

P E R A S P E R A A DK A D
ST
ER
TA
S 2015
PER ASPERA AD ASTRA

okupēja un sadalīja savā starpā Poliju; pēc tam krievi uzbruka Somijai un 1940. gadā
okupēja Latviju un pārējās Baltijas valstis; (3) abi, krievi (1940. - 1941. g. un 1944.- 1945. g.)
un vācieši (1941. - 1945. g.), paveica zvērības Latvijā pret tās iedzīvotājiem un citām
tautām; Padomju Savienība bija likvidējusi Latvijas valdību un pašiem latviešiem nebija
nekādas teikšanas vai kontroles; (4) neviena Latviešu leģiona vienība nav piedalījusies
nekādās apšaubāmās akcijās ārpus frontes, frontes aizmugurē vai frontē; (5) Latviešu
leģiona vienības ir cīnījušās tikai frontē un tikai pret lieliniekiem (Sarkano armiju), un neviena
Leģiona vienība nav cīnījusies pret Rietumu sabiedrotajiem.
Pēc Otrā pasaules kara Rietumu sabiedrotie ļoti ātri atšifrēja starpību starp vācu „SS”
un Latviešu leģiona karavīriem. Leģionāri nav nekad, ne juridiski, ne ideoloģiski, nedz arī
no vāciešu puses kādreiz uzskatīti vai dēvēti par SS vīriem vai fīreriem. Tomēr Padomju
Savienība mēģināja apmelot Latviešu leģiona karavīrus, saucot viņus par SS vīriem, lai
apkarotu Rietumos brīvībā esošos latviešu karavīrus un to latviešu tautas daļu, kura
turpināja cīņu pret Padomju okupācijas varu ar citiem ieročiem, šoreiz ar gara ieročiem.
Nepakļausimies Krievijas un citu propagandai, kā tas arī šodien notiek attiecībā uz
Ukrainu, kuras karavīrus Krievijas puse sauc par fašistiem.
Mums ir jāsaprot, kāpēc 16. marts ir Latviešu leģiona gadadiena un kāpēc tā nav
apvienojama ar 11. novembra Lāčplēša dienu, kurai ir pavisam cita nozīme Latvijas vēsturē;
nevienam latviešu karavīram nav piešķirts Lāčplēša kara ordenis par cīņām Otrajā pasaules
karā, kaut gan Latviešu leģionāru rindās cīnījās šī ordeņa kavalieri. Latviešu leģiona
gadadiena (16. marts) ir saistīta ar Latviešu 15. un 19. divīzijas kopējām cīņām, kad
abas latviešu divīzijas 1944. gada 16.-19. martā kopīgi piedalījās vienā no smagākajām
kaujām Veļikajas upes krastos. „Šī bija pirmā kauja, kuru abas latviešu divīzijas izcīnīja
kopīgi plecu pie pleca. Tā bija arī vienīgā kauja visā karā, kad abu divīziju vienības cīnījās
kopīgā latviešu vadībā.” Šajā un vēlākajās kaujās, no 1944. gada 16. marta līdz 1944. gada
jūlija beigām, abas divīzijas kopā bija skaitliski zaudējušas veselas divīzijas sastāvu.
Tāpēc mums ir pienākums atcerēties un godināt mūsu kritušos Latvijas jaunekļus un
vīrus, mūsu tautas ziedu, kas cīnījās pret vienu okupācijas varu (Padomju Savienību) un
kurus bija nelegāli mobilizējusi otra vara (nacistiskā Vācija); tāpat „Latvijas valdības
pienākums ir.... rūpēties par latviešu karavīru goda un cieņas aizskārumu novēršanu
Latvijā un ārzemēs”, kā to deklarēja Latvijas Republikas Saeima 1998. gada 29. oktobrī.
Nav šaubu, ka latviešu tautas vairākums savās domās un atbalstā bija kopā ar Latviešu
leģiona karavīriem. Kā zināms, līdz 1944. gada 16. martam, 188 Latvijas patrioti bija
parakstījuši Latvijas Centrālās Padomes (LCP) „Memorandu”, ko kopā ar domubiedriem
bija sastādījis Konstantīns Čakste. Memorands bija datēts 1944. gada 17. martā un
adresēts Latviešu leģiona ģenerālinspektoram, ģenerālleitnantam Rūdolfam Bangerskim.
Šī dokumenta parakstītāju vidū ir bijušais Latvijas Republikas pirmās, otrās, trešās un
ceturtās Saeimas (1925.-1934.) priekšsēdētājs Pauls Kalniņš un citi – bijušais Latvijas
Republikas Ministru prezidents, bijušie ministri, bijušie Saeimas deputāti, seši dzīvi palikušie
Latvijas armijas ģenerāļi, žurnālisti, rektori, profesori, rakstnieki un citas Latvijā pazīstamas
personas, ieskaitot Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskapu Teodoru Grīnbergu, Latvijas Katoļu
baznīcas bīskapu Jāzepu Rancānu un Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolītu Augustīnu
Pētersonu. LCP „Memoranda” tekstā tiek teikts, ka „Ienaidnieks no austrumiem atkal
draudoši tuvojas Latvijas zemei....Pēc mūsu izpratnes otra pasaules kara tagadējā norisē
tiešām pienācis brīdis, kad apdraudēta mūsu tautas dzīvība, pati tautas esamība,
pienācis liktenīgais brīdis: būt vai nebūt. Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem,
neviens mums nevar apstrīdēt tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu nācija un
tās esamība. Pamatojoties uz šīm atziņām, mēs deklarējam Latvijas tautas gribu un
gatavību aizstāvēt visiem mums iespējamiem līdzekļiem Latvijas valsts robežas pret
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uzbrūkošo ienaidnieku.” Autors O. Freivalds, 1954. gadā rakstot par „Kurzemes cietoksni”,
piemin šo LCP „Memorandu” un norāda, ka „Ģenerālinspektors arī nekavējās šos iesniegumus, aiz kuriem stāvēja visa latviešu tauta, izmantot kā mutvārdu pieteikumos, tā
rakstveida iesniegumos attiecīgām vācu iestādēm un vadītājām personām.” Minētais
LCP memorands ir svarīgs dokuments, kas pauda Latvijas tautas gribu un lūdza, lai mūsu
karavīri, leģionāri, aizstāv mūsu tēvzemi un tautu pret teroru, jaunām deportācijām un
represijām, kuras mūsu tauta atkārtoti piedzīvoja Padomju Savienības okupācijas rezultātā
Otrā pasaules kara un pēckara gados.
Iestāsimies par patieso Latvijas vēsturi un par mūsu Latvijas pilsoņu un sabiedrības
saliedēšanu, vienotības veicināšanu un patiesās vēstures paušanu. Starp Otrajā pasaules
karā kritušajiem Latvijas zemes aizstāvjiem bija arī daudzi Lāčplēši un neatkarīgās Latvijas
armijas bijušie karavīri. Viņi bija devuši Latvijai savu karavīra svinīgo solījumu, kuru nekad
nevarēja aizstāt okupantu varu uzspiestie un nelikumīgie zvēresti. Godināsim mūsu
kritušos un vēl dzīvus palikušos Latviešu leģiona karavīrus un partizānus – mūsu
Latvijas brīvības cīnītājus!
LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne
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LATVIJAS INTELIĢENCES ZIEDS ASTRĪDE HELĒNA IVASKA
(dzimusi HARTMANE) (07.08.1926. – 24.03.2015.)
Šogad notiek pirmais svinīgās Vakara jundas un Melnās kafijas vakars NAA bez Latvijas armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa meitas Astrīdes Ivaskas klātbūtnes.
2008. gada 30. novembrī, Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienā, NAA tika aizsākta
jauna tradīcija – ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa dēls Juris Hartmanis un kopā ar savu māsu,
trauslo, bet garā tik stipro dzejnieci Astrīdi Ivasku pirmo reizi pasniedza ģenerāļa vārdā
nosaukto un Hartmaņu ģimenes gādāto Goda zobenu labākajam akadēmijas absolventam,
NBS Sauszemes spēku leitnantam Arnim Mežalam (tagad kapteinis; Sauszemes spēku
Kājnieku brigādes 2. Kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas komandieris). Turpmākajos gados
zobenu pasniegusi dzejniece Astrīde Ivaska. No viņas rokām Goda zobenus saņēmuši NAA
labākie kadeti: 2009. gadā – ltn. Silva Andersone (tagad, virsleitnante; Gaisa Spēku
Aviācijas bāzes Gaisa telpas novērošanas eskadriļas virsniece), 2011. gadā – ltn. Maksims
Rastopčins (tagad virsleitnants; Jūras Spēku Flotiles Patruļkuģu eskadras kuģa P-06 CĒSIS
1. komandas Elektromehāniskās nodaļas kuģa mehāniķis, 2012. gadā – ltn. Igors Sičiks
(tagad virsleitnants; Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1. Kājnieku bataljona 2. kājnieku
rotas komandieris, rotas komandiera vietnieks), 2013. gads – ltn. Staņislavs Kapustins
(tagad Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu eskadras kuģa M-06 TĀLIVALDIS Ieroču komandas
komandieris), 2014. gadā – ltn. Kaspars Pollaks (tagad Jūras spēku Flotile, Patruļkuģu
eskadra, štāba un apgādes kuģis A-90 Varonis, klāja komandas komandieris).
Laika ritumu apturēt nav cilvēku varā. Bet cilvēku pienākums ir zināt un godāt savu
vēsturi. NAA vadība šo pienākumu ir pildījusi – Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, Latvijas
armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa (18.10.1882.- 27.07.1941., nošauts Maskavā) vārdā
nosauktais Goda zobens labākajam NAA kadetam ir pasniegts jau sešus gadus un,
cerams, tiks pasniegts arī turpmāk, tikai tas būs jādara kādam citam.
Nav viegli rakstīt par dzejnieces Astrīdes Ivaskas personību pēc Edītes Sondovičas
raksta Viss notiek / In memoriam žurnālā Tēvijas Sargs, 2015. gada aprīlis (4). Bet par
atsevišķiem tikšanās brīžiem ar dzejnieci vēlos pastāstīt.
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2009. gada 11. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, vakarpusē,
kad rīta cēlienā svinīgā ceremonijā Rīgas
Brāļu kapos tika atklāti Strēlnieku vārti,
Aizsardzības ministrija bija aicinājusi
sabiedriskās karavīru organizācijas, jaunsargus un skolu jauniešus Kara muzejā uz
Karavīru dzejas vakaru. Tur savu dzeju runāja
arī Astrīde Ivaska, dzejnieks Uldis Bērziņš,
bijušas aizsardzības ministrs Ģirts Valdis
Kristovskis. Klausītāju pilnajā zālē karavīru
dzeja un dzejoļi par karavīriem vienoja paaudzes – dzeju runāja Aizsardzības ministrijas
darbinieki, NBS karavīri un jaunsargi, latviešu
strēlnieka meita un dzīvesbiedre, sabiedriska kultūras darbiniece Vera Valtere, LNKB
priekšsēdis Edgars Skreija. Klusi, lai netraucētu, LVA sekretāre Maija Zālītei nācās
skaidrot blakus sēdošajiem jaunsargiem,
kas ir Astrīde Ivaska. Daži no viņiem taujāja:
„Kā jūs to zināt?” Neatkarību atguvušās
Latvijas skolu programmās viņas dzejas vēl
nav. Nebija arī padomju okupācijas gados.
Bet vajadzētu būt.
Astrīde Ivaska NAA ar ģenerāļa Hartmaņa Goda
Šķiet, pēdējā dzejnieces viesošanās
zobena ieguvēju lt. Maksimu Rastopčinu un NBS
NAA
notika 2015. gada 13. februārī, kad
komandieri ģlt. Raimondu Graubi (2011. gads)
NAA atzīmēja savas darbības 23. gadadienu.
Sirmo eleganto kundzi zem rokas virsnieki formastērpos ieveda ģenerāļa Rūdolfa Klinsona
zālē un nosēdināja pirmajā rindā. Viņa redzēja staltos virsniekus, kas beidza kārtējo
apmācību kursu, klausījās amatpersonu uzrunas un bija ieinteresēts gadadienas svētku
viesis kā zālē, tā draudzīgās sarunās noslēguma kafijas brīdī.
Tāpat neaizmirstama ir dzejnieces klātbūtne daudzajos svinīgās Vakara jundas un
Melnās kafijas vakaros NAA. Vienmēr laipna, smaidīga, ļoti vienkārša un atvērta sarunās
gan ar aizsardzības ministru un augstām amatpersonām, gan ar kadetiem, Degumnieku
pamatskolas vai Pļaviņu vidusskolas skolniekiem, kas arī vairākus gadus 30. novembrī
ir bijuši Latvijas Brīvības cīņu atceres vakara viesi NAA. Gribētos, lai fotouzņēmumos
iemūžinātie brīži neizgaistu no skolnieku, kadetu un NAA mācībspēku atmiņas. Arī
daudziem LVA biedriem ir bijis tas gods Vakara jundās un Melnās kafijas vakaros būt kopā
ar gudro un daudz pieredzējušo Latvijas inteliģences ziedu.
Astrīdes Ivaska dzīve ritējusi divos gadsimtos – Latvijā, vairākās ārvalstīs un atkal Latvijā.
Dzimusi lauvas zīmē, 1926. gada 7. augustā Rīgā. Mācījusies Rīgas 1. valsts ģimnāzijā un
Franču licejā. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, tur beigusi Hānavas nometnes latviešu
ģimnāziju. No 1946. līdz 1949. gadam studējusi Marburgas universitātē romāņu, ģermāņu
un slāvu valodas. 1949. gadā apprecējusies ar igauņu dzejnieku Ivaru Ivasku un abi pārcēlušies uz ASV. No 1950. līdz 1952. gadam strādājusi Minesotas universitātes bibliotēkā. No
1958. līdz 1966. gadam bijusi Minesotas Sv. Olafa koledžas un Oklahomas universitātes
valodu pedagoģe, mācījusi krievu un vācu valodu. No 1962. līdz 1982. gadam darbojusies
žurnāla Jaunā Gaita redakcijā un žurnāla Ceļa Zīmes redakcijas kolēģijā. 1991. gadā kopā
ar dzīvesbiedru pārcēlusies uz Īriju, dzīvojusi Fauntinstaunā. 2001. gadā atgriezusies Latvijā.
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Astrīde Ivaska dzeju publicējusi kopš 1959. gada. Viņai ir autore dzejoļu krājumiem1:
Ezera kristības (Šipenville: Upeskalns, 1966.), Ziemas tiesa (Šipenville: Upeskalns,
1968.), Solis silos (Stokholma: Daugava, 1973.), Gaisma ievainoja (Stokholma: Daugava,
1982.). Rakstījusi daudz rakstu un recenziju vairākiem izdevumiem svešvalodās. Latviešu
komponisti Pēteris Plakidis un Bruno Skulte komponējuši mūziku un dziesmas ar Astrīdes
Ivaskas dzeju.
Par savu dzeju saņēmusi prestižas balvas: 1969. gadā – Zinaīdas Lazdas balvu par
dzejoļu krājumu Ziemas tiesa, 1974. gadā – Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonda Goda balvu par dzejoļu krājumu Solis silos, 1981. gadā – Jāņa Jaunsudrabiņa
prozas balvu par ceļojumu aprakstu krājumu Līču loki, 1984. gadā – Kārļa Goppera fonda
balvu par īsprozas krājumu bērniem Pārsteigumi un atklājumi, 2008. gadā – Literatūras
gada balvu par mūža ieguldījumu. Latvijas valsts 2000. gadā apbalvojusi dzejnieci ar Triju
Zvaigžņu ordeni (IV šķira).
Astrīde Ivaska un viņas vīrs Ivars Ivasks, informātikas zinātņu doktors, profesors,
bija vieni no pirmajiem un aktīvākajiem, kas latviešu sabiedrībā ārpus Latvijas rūpējās
par to, lai pavisam nesatrūktu saites ar latviešu rakstniekiem pēckara Latvijā. Tāpēc
Astrīdes rakstīto un publicēto recenziju un rakstu klāstā ir daudz tieši Latvijas dzejnieku daiļradei veltītu rakstu. Tie un apceres par latviešu un cittautu literatūru Astrīde
Ivaska publicējusi gan žurnālos „Jaunā Gaita”, „Tilts”, „Books Abroad” (vēlāk „World
Literature Today”), „Journal of Baltic Studies”, gan citos preses izdevumos. 1966. gadā
rakstu krājumā „Arhīvs” publicēts Astrīdes Ivaskas Latviešu trimdas dzejas pārskats,
bet 1967. gada izdevumā „Encyclopedia of World Literature in the XXth Century” –
pārskats par latviešu literatūru.
Latvijas armijas ģenerāļa meitas, īstenas Latvijas patriotes, dzejnieces, Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieces Astrīdes Ivaskas mūža pavediens pārtrūka 2015. gada 24. martā.
Un tikai likumsakarīgi, ka neatkarību atguvušās Latvijas Nacionālie bruņotie spēki
atdeva pēdējo godu ģenerāļa meitai, kopā ar NAA, LVA, LNKB pārstāvjiem, ar Latvijas
rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, komponistiem, māksliniekiem, studentiem un
skolniekiem 2. aprīlī piepildot Rīgas Latviešu biedrības nama Balto zāli. No Amerikas
bija atlidojis brālis Juris Hartmanis2 un viņa meita Audrey Hartmanis. No Igaunijas
ieradušies Literatūras muzeja direktors Janika Kronberg (viņa runu tulkoja Maima
Grīnberga) un Sirje Olesk, arī tulkotāja Livia Viitol. No Zviedrijas bija atbraucis viens
no deviņiem Astrīdes krustbērniem Jaan Paju, bet no Spānijas savu sveicienu atvedis
Raquel Garcia Barobs.
Astrīdes Ivaskas mūža gaitas atstāstīja literatūrzinātniece Anita Rožkalne. Dzejoļu ciklu
lasīja Lalita Muižniece un Valters Nollendorfs; viņš atnesa arī Latviešu rakstnieku
apvienības sveicienu. Tika nolasīta žurnāla „World Literature Today” līdzjūtība un Jāņa
Zeltiņa atvadu vēstule no Mineapoles. Atvadu vārdus teica Jānis Peters, Uldis Bērziņš
un Leons Briedis, kā arī prozaiķe Inga Ābele. Ierakstos skanēja Astrīdes balss – dzejoļi
„Senči” un „Debesīs.” Ekrānā slīdēja režisora Edija Freimaņa apkopotais fotostāsts. Svētbrīdi
vadīja prāvests Klāvs Bērziņš, un korāļus spēlēja Ventis Zilberts.
Goda sardzes pie dzejnieces šķirsta mainījās. Pēdējā godasardzē stāvēja NAA absolventi,
jaunie virsnieki, ar sevis nopelnītajiem un no dzejnieces rokām saņemtajiem ģenerāļa Mārtiņa
Hartmaņa Goda zobeniem.
Dzejniecei nestie ziedi sagūla pie Brīvības pieminekļa, bet vainagus NBS karavīri
aizveda uz Brāļu kapiem pie pieminekļa Māte Latvija un Astrīdes tēva – ģenerāļa Mārtiņa
1
2

https://lv.wikipedia.org/wiki/Astrīde_Ivaska
https://gunarsjanaitis.wordpress.com/tag/astride-ivaska/
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Hartmaņa plāksnes tā pakājē. Astrīdes Ivaskas pelnu urniņa vasarā guldīta viņas senču
kapavietā Pelču pagasta Rimzātu kapos Kuldīgas pusē.
Rakstniece Anna Žīgure raksta, ka cilvēki, kas satikuši Astrīdi Ivasku, var saukt sevi
par laimīgiem. Ir iestājies pārmaiņu laiks. Astrīde Ivaska aiziet Mūžībā, lai paliktu savā
tēvzemē un mūsu sirdīs.
Es tevī iekožos kā maizes rikā, īstenība,...
Pret tevi vienīgo man ir šeit atbildība,
es tevī sevi gribu sataustīt.

PER ASPERA AD ASTRA

Astrīde Ivaska kopā ar NAA kolektīvu un viesiem NAA 23. gadadienā 2015. gada 13. februārī
Foto: Gatis Dieziņš, JRC arhīvs
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XII. AIZSAULES PULKOS IESAUKTI
LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne
ZOBĀRSTS, PULKVEDIS ARNOLDS RUPERTS MŪŽĪBĀ1
(02.04.1932. Latvijā - 06.12.2014. ASV)
Šis raksts, kas netapa pagājušā gada decembrī un netika
publicēts ne žurnālā Tēvijas Sargs, ne arī latviešu laikrakstos
ārpus Latvijas, ir parāda atdošana Latvijas patriotam, LVA
biedram, viņa tuviniekiem un visiem, kas pulkvedi pazina.
Pulkvedis Arnolds Ruperts (līdz 1956. gadam Rupmejs)
dzimis 1932. gada 2. aprīlī Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta
„Ozolārēs” lauksaimnieku ģimenē. 1944. gada pavasarī beidzis
Biržu pagasta Vidsalas pamatskolu, bet jau jūlijā kopā ar ģimeni
divpadsmitgadīgais zēns atstāj mājas un dodas bēgļu gaitās. Novembrī ģimene nonāk
Vācijā, Saksijas rajonā, vecāki līdz kara beigām strādā fabrikā.
Tuvojoties padomju karaspēkam, Rupmeji bēg uz rietumiem, apmetas Mannheimā pie
Reinas un Nekāras un kara beigas sagaida amerikāņu zonā, pēc tam nokļūstot bēgļu nometnēs Mannheimā un Švābu Gmindē. Arnolds turpina mācīties vidusskolā, aktīvi
sporto un iekļaujas jauniešu nodarbībās, īpaši skautu kustībā, kurā ar labu darbu iegūst
Dzimtenes Skauta pakāpi.
1949. gada vasarā ģimene izceļo uz dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs, vispirms Ņujorkas
pavalsts ziemeļos; pirmo gadu strādā lauksaimniecībā. 1950. gada vasarā Arnolds ar
vecākiem pārnāk dzīvot Grand Rapidā, Mičiganas štatā, un tur paiet visa Arnolda darba dzīve
un mūžs. Vispirms Arnolds strādā metālrūpniecībā, līdztekus studējot vietējā koledžā, kuru
1953. gadā beidz. Iestājās Mičiganas Universitātē, zobārstniecības fakultātē un 1957. gada
vasarā iegūst zobārsta (Doctor of Dental Surgery) grādu. Arnolds izveido sekmīgu zobārstniecības privātpraksi, kurā nostrādā gandrīz četrdesmit gadus, līdz 1997. gadam. Viņš ir Amerikāņu Zobārstu Apvienības (American Dental Association), kā arī Latviešu Ārstu un Zobārstu
Apvienības biedrs; vairākus gadus ir pēdējās minētās organizācijas priekšnieka vietnieks.
Grand Rapidā daudz latviešu piemin viņa veiksmi un priecājās par rūpīgi salabotiem zobiem.
Sakarā ar studijām Arnolds netika iesaukts ASV aktīvajā kara dienestā, lai gan bija
pakļauts iesaukšanai bruņotajos spēkos. Viņu ieskaitīja ASV armijas rezervē; ASV armijā
Arnolds iestājās pēc augstskolas beigšanas un karavīra gaitas uzsāka Sama Hjūstona
Fortā, Teksasā (Fort Sam Houston, TX). Vēlāk viņu aizsūtīja uz Vāciju, kur viņš dienēja līdz
1960. gadam. Pēc atvaļināšanas no aktīvā karadienesta Arnolds palika aktīvajā rezervē
un dienēja bez pārtraukuma līdz 1992. gadam. Viņš piedalījās vadošā personāla apmācībās
un 1979. gadā ieguva pulkveža dienesta pakāpi. 1982. gadā Arnolds bija medicīnas vienības
komandieris Blisas Fortā (Fort Bliss) Teksasā. Divas reizes apbalvots ar armijas uzslavas
(Army Commendation) medaļu, armijas sasniegumu (Army Achievement) medaļu, kā arī
citiem apbalvojumiem un atzinības rakstiem. Arnolds bija Amerikas Leģiona un Armijas
Kara flotes kluba virsnieks Grand Rapidā.
Arnolda Ruperta personīgā civilā dzīve bijusi laimīga un bagāta. Viņš precējies ar
Mičiganas universitātes studiju biedri Līgu Zirnīti. Pēc universitātes beigšanas abi strādājuši
Vācijā. Ģimenē piedzimis dēls Arnolds. Dzimtu turpina mazmeita Anita un divi mazdēli
Arnolds un Andrejs. Visi studē, apmeklējuši latviešu skolas, beiguši Garezera Vasaras
vidusskolu un turpina aktīvi piedalīties latviešu sarīkojumos.
1

Izmantotas ziņas no 07.12.2014. O’Brien-Eggebeen-Gerst Funeral Home-bill-616/897-7101.
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Cauri gadiem Ruperti seniori gājuši roku rokā, daudz dancojuši, priecājušies un
strādājuši; daudz ceļojuši. Kopš 1990. gada gandrīz katra vasara pavadīta Latvijā. Arnolds kā
sirsnīgs ģimenes galva pratis sasaukt savējos kopā svētkos, Pateicības Dienā; cienastā
vienmēr gatavojis tītaru. Kā Arnoldam, tā Līgai ģimene bijusi ļoti svarīga vērtība, viņi
pavadījuši daudz laika kopā ar mazbērniem, ieskaitot kopīgus ceļojumus uz dažādām
vietām, tai skaitā arī uz Latviju.
Jau no 1950. gada Arnolds Ruperts bijis aktīvs latviešu sabiedrībā, agrākajos gados
jaunatnes pasākumos, vēlāk – plašākās latviešu organizācijās. Viņš atbalstījis Amerikas
Latviešu Apvienību un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību kā to mūža biedrs, darbojies
vietējā Grand Rapidu Latviešu Biedrības valdē, Grand Rapidu ev. lut. baznīcas draudzē,
kopš 1980. gada kalpojis padomē un valdē, 17 gadus kā draudzes priekšnieks. Arnolds
bijis arī vietējās pensionāru biedrības biedrs, tās revīzijas komitejas priekšnieks.
Par darbu latviešu sabiedrības labā Arnolds Ruperts apbalvots ar Amerikas Latviešu
Apvienības Atzinības rakstu un Latviešu Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā arhibīskapa Atzinības rakstu.
Iespējams, ka 1994. gada sākumā Grand Rapidā, kur ev. lut. latviešu draudze ļoti
draudzīgi uzņēma Zemessardzes štāba un toreizējo Aizsardzības spēku delegāciju no
Latvijas, raksta autore, viņas kolēģe un Arnolds varēja būt tikušies. Tikai toreiz viņi nebija
savstarpēji pazīstami. Kopš 2004. gada 24. marta pulkvedis ir arī Latviešu virsnieku
apvienības biedrs.
Varbūt svarīgākais, ko Arnolds Ruperts devis latviešu sabiedrībai, bijis darbs 3x3 nometnēs. Kaut gan viņa sieva Līga Ruperte tiek uzskatīta par 3x3 nometņu uzsācēju un
māti, Arnolds viņai vienmēr bijis blakus, un bez viņa atbalsta un palīdzības 3x3 kustība
nebūtu izveidojusies tāda, kāda tā ir šodien. Arnolds palīdzējis uzsākt pirmo nometni
1981. gadā Garezerā, vēlāk vadījis divas nometnes un bijis triju turpmāko nometņu
līdzvadītājs. Astoņdesmitos gados viņš darbojies arī kā administrators/kasieris un
deviņdesmitajos gados – kā 3x3 nometņu vadītāja palīgs Garezerā. Viņš bijis arī
Ziemeļamerikas 3x3 padomes kasieris un padomes sēžu dalībnieks.
Latvijas 3x3 nometņu kustībā Arnolds piedalījies un strādājis kā ārzemju koordinators,
apzinot un reģistrējot dalībniekus no zemēm ārpus Latvijas, kopš pirmās nometnes
Madlienā 1990. gadā līdz 2014. gada vasarai. Viņš bijis Latvijas 3x3 nometņu padomes
loceklis, un piedalījies sēdēs, kad tas bijis iespējams, tradicionāli aicinot padomes
locekļus uz jūnija sēdi Rupertu dzīvoklī Pārdaugavā. Rupertu laulātā pāra 1981. gadā
Garezerā uzsāktā 3x3 nometņu kustība ir ļoti sekmīga ar aktīvām nometnēm pasaulē –
ik gadu notiek astoņas nometnes: pa divām Latvijā, ASV un Lielbritānijā, pa vienai Austrālijā
un Īrijā. Grāmata par 3x3 nometnēm Latvijā, kuru iecerēts izdot 2015. gadā, būs Arnolda
darbam un piemiņai veltīts piemineklis.
Arnolds Ruperts aizgāja Mūžībā 2014. g. 6. decembrī mājās, ģimenes vidū. 2014. gada
15. decembrī Grand Rapidu baznīcā ar militāru godu Arnoldu Rupertu izvadīja vairāk kā
150 cilvēku: radi, draugi, militārās un profesijas jomas kolēģi, latviešu saime. Arnolda
pelnu urniņa 2015. gada pavasarī apglabāta Woodlawn kapsētas latviešu nodalījumā,
Grand Rapidā.
Lai gaiši un saulaini, Tev, Arnold, Aizsaules ceļi! Tevis darīto lai turpina latviešu tautas
jaunās audzes! Tu paliec gaišā LVA piemiņā.
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LVA biedre
Maija Zālīte
ATVAĻINĀTS PULKVEDIS GRORGS STIPRAIS MŪŽĪBAS CEĻOS
(20.12.1933. – 30.03.2015.)
„...Apņemos godprātīgi ievērot LVA Statūtus
un pašaizliedzīgi kalpot Latvijas valstij.”
G. Stiprais, 09.01.1999.
Pulkvedis Georgs Stiprais dzimis 1933. gada 20. decembrī
Rīgā kalpotāju ģimenē kā vecākais no diviem dēliem. Mācījies
Rīgas pilsētas 1. vidusskolā, to beidzis 1951. gadā; pēc tam
apmeklējis Lauksaimniecības ministrijas zemes ierīkotāju kursus.
G. Stiprā turpmākie 34 dzīves gadi aizvadīti militārajā dienestā bij. PSRS Bruņotajos
spēkos. Par savām dienesta gaitām viņš ziņo ar virsniekam raksturīgu precīzu lakonismu:
1952. – 1954. gads – kursants Jaroslavļas (KPFSR) kājnieku karaskolā; iegūta leitnanta
dienesta pakāpe;
1954. – 1958. gads – vada komandieris Latviešu strēlnieku divīzijā Rīgā un citās Baltijas
kara apgabala karaspēka daļās;
1958. – 1963. gads – Harkovas (Ukrainas PSR) Artilērijas radiotehniskās akadēmijas
klausītājs;
1963. – 1965. gads – inženieris izmēģinātājs Valsts raķešu poligonā Kazahijas PSR (Kazahstāna);
1965. – 1967. gads – zenītraķešu štāba vecākais virsnieks Kirovā (tagad – Vjatka), KFR;
1967. – 1977. gads – Atsevišķas Pretgaisa aizsardzības armijas (PGA) štāba virsnieks un
vecākais virsnieks Sverdlovskā (tagad – Jekaterinburgā), KFR;
1977. – 1982. gads – PGA korpusa radioelektroniskās cīņas štāba priekšnieks pulkveža
dienesta pakāpē Permā, KFR; 16.02.1979. paaugstināts pulkveža
dienesta pakāpē;
1982. – 1986. gads – Latvijas Valsts universitātes (LVU) Militārās katedras mācību daļas
priekšnieks Rīgā.
No dienesta bij. PSRS Bruņotajos spēkos G. Stiprais atvaļināts 1986. gada 30. aprīlī.
Par savu privāto dzīvi Georgs stāstījis maz. Dienesta laikā nodibinājis ģimeni; kopā ar
dzīvesbiedri Ingrīdu izaudzināta un izskolota meita Valda (dz. 1958. gadā) un dēls Andrejs
(dz. 1967. gadā). Piedzīvots traģisks meitas zaudējums. Ģimene ceļojusi līdzi pa visām
Georga dienesta vietām.
Pēc atvaļināšanās G. Stiprais no 1986. gada līdz 1991. gada februārim strādājis par
inženieri LVU Skaitļošanas centrā un Matemātikas institūtā. Līdz ar latviešu tautas Trešo
atmodu Georga Stiprā dzīvē sākās ļoti aktīvs periods. Viņš bija to latviešu virsnieku vidū,
kuri atbalstīja Latvijas neatkarību un izveidoja jaunu karavīru sabiedrisko organizāciju –
Latviešu strēlnieku apvienību (LSA) 1989. gadā; atvaļinātais pulkvedis G. Stiprais ilgus
gadus darbojās tās padomē un valdē.
Jau 1990. gada laikrakstā Latviešu Strēlnieks viņš publicē rakstu „Kavēties nedrīkst”,
izsakot rūpes par Baltijas jauniešu problēmām PSRS armijā, kur viņiem nācās pieredzēt
fiziskus un morālus, nereti arī politiskus apvainojumus par centieniem atdalīties no PSRS.
LSA ietvaros G. Stiprais piedalījies Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) un valdības
komisijas darbā Alternatīvā dienesta likumdošanas jautājumos (kas gan nebija populārs
jauniešu vidū), vēlāk jau Latvijas Republikas Aizsardzības spēku garnizona un sardzes
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 ienesta reglamentu izstrādē. Augstākās Padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas
d
sēdēs viņš kopā ar citiem pieredzējušiem militārajiem speciālistiem aicināts lemt par
Valsts robežu apsardzības vienību izveidi, apgādi un apmācību iespējām.
1991. gada Barikāžu dienās plkv. Georgs Stiprais aktīvi darbojies AP Aizsardzības
štāba Operatīvajā štābā, gādājot tieši par AP ēkas aizsardzību. No 1991. gada 3. marta
līdz 1991. gada 18. decembrim G. Stiprais ir Sabiedrības Drošības departamenta
(SDD) organizatoriskās daļas vadītājs; viņa pienākumos ietilpst departamenta uzdevumu
plānošana, normatīvo dokumentu izstrāde un izpildes kontrole. SDD kontaktos
starptautisko sakaru jomā G. Stiprais piedalījies sarunā ar amerikāņu politologu
Zbigņevu Bžežinski (Rīgā, 1991. g. jūlijā) un ASV Aizsardzības ministrijas konsultantu
Janu Bžežinski (22.10.1991.).
Pēc 1991. gada augusta puča atv. plkv. Georgam Stiprajam uzticēti atbildīgi pienākumi Valsts aizsardzības jomā. Ar aizsardzības ministra pavēli 1991. gada 18. decembrī
viņš tiek iecelts par Aizsardzības ministrijas (AM) Stratēģiskās plānošanas departamenta
direktoru. 1995. gadā strādājis AM kā līgumdarbinieks. No 1996. gada līdz 2008. gadam
bijis NBS štāba 2. pārvaldes vecākā virsnieka (virsnieka) amata pienākumu izpildītājs.
Viņa darbalauks – militāri politiskās informācijas analīze.
Aizsardzības ministrija Georga Stiprā darbību vērtē augsti: „viens no valsts aizsardzības
struktūras veidotājiem, augsti erudīts militāro procesu analītiķis un publicists militārās teorijas un vēstures jautājumos.” Žurnālā Militārais Apskats publicēti vairāki
pulkveža raksti, viņš ir viens no grāmatas Latvija, kur tavi dēli (VA Tēvijas Sargs,
R., 2007.) autoriem. Pulkvedim daudz publikāciju vairākos militāra rakstura izdevumos.
Viņa pētījumi izmantoti arī militārā vēsturnieka atv. pulkvežleitnanta Aivara Pētersona
darbos Krustugunīs / 60 gadus no tautas slēptais (Rīga, 2007) un Saule zem šķēpa
ozollapu vainagā (2009).
1991. gada 19. janvārī Georgs Stiprais pēc domubiedru ieteikuma iestājās Latviešu
virsnieku apvienībā (LVA). Viņa padoms lieti noderēja, gatavojot vairākus Apvienības
dokumentus, kuros skarti latviešu karotmākslas un mūsdienu militāri politiskās
jomas jautājumi.
Georgs Stiprais uzskatīja, ka NBS vienībās nepieciešams izveidot nevalstiskas karavīru organizāciju nodaļas, kuru darbības mērķis – audzināt un nostiprināt NBS karavīru
valstisko apziņu, pārliecību par nepieciešamību aizstāvēt nacionālās vērtības – valodu,
teritoriju, kultūru, tradīcijas u.c.
Vērtējot pulkveža Georga Stiprā devumu atjaunotās neatkarīgās Latvijas labā,
secinām – godam pildīta viņa apņemšanās kalpot Latvijas valstij. G. Stiprais apbalvots ar Barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi (1996.), aizsardzības ministra goda zīmi
„Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā” (1999.); NBS komandiera goda zīmēm:
„Par nopelniem” (3. pak., 2001.), „Par centību militārajā dienestā” (1996.); NBS
Krūšu nozīmi (1997.); NBS komandiera goda zīmi „Par kalpošanu tautai un Latvijai”;
LVA Jubilejas medaļu „LVA 90 / 1922-2012”.
Pulkveža Georga Stiprā mūžs noslēdzās 2015. gada 30. martā. Kopā ar tuviniekiem
un draugiem Rīgas Krematorijas Lielajā zālē 2. aprīlī ar militāru godu no viņa atvadījās
Aizsardzības ministrijas darbinieki, NBS, LSA un LVA pārstāvji. Pulkveža pelnu urna šī
gada vasarā apglabāta Limbažu novada Skultes kapos blakus dzīvesbiedrei Ingrīdai.
Lai viegli Tavi Aizsaules ceļi, pulkvedi Georg!
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LVA biedres
atv. kapteine Sarma Līne,
Maija Zālīte
Tev, Latvju zeme,
es sevi pašu nu atdodu...

PER ASPERA AD ASTRA

Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kancelejas arhīvs

VIESTURA ORDEŅA KAVALIERIS, PĒDĒJAIS
TĒVZEMĒ DZĪVOJUŠAIS
LATVIJAS KARASKOLAS 14. IZLAIDUMA
(1940.) VIRSNIEKS LEITNANTS
JĀNIS ALEKSANDRS CELMIŅŠ MŪŽĪBĀ
(22.05.1917. – 20.04.2015.)

Jānis Celmiņš dzimis 1917. gada 22. maijā. Viņa vecāki nāk no Skultes puses. Tēvs
strādnieks, māte lauksaimniece. Ģimenē bez Jāņa ir divas māsas, Herta – vecāka par
Jāni, Ilga – jaunāka.
1920. gadā visi dzīvo Jūrmalā, Bulduros. Jānis mācās pamatskolā; tad pārnāk uz
Rīgu un beidz 1. Rīgas pilsētas pamatskolu. 1929. gadā iestājas Rīgas pilsētas 1. (angļu)
ģimnāzijā. Aktīvi iesaistās skautu kustībā, beidz jauniešiem domātus gida un pirmās
palīdzības kursus, piedalās vairākās ārvalstu skautu nometnēs; nodibina draudzīgus
kontaktus ar skautiem, kas pēc daudziem gadiem nākotnē kļūst ļoti svarīgi.
Pēc ģimnāzijas beigšanas 1937. gadā Jānis kā brīvprātīgais piesakās Latvijas armijā.
Jaunkareivja apmācību iziet 2. Liepājas kājnieku pulkā. 1938. gada sākumā beidz instruktoru rotas kursu; kaprāļa dienesta pakāpē tiek nosūtīts uz 3. Jelgavas kājnieku pulku; tad
tiek komandēts uz virsnieku vietnieku kursiem Daugavpilī. Kursantus tur apmāca Latvijas
Karaskolas virsnieki. 1938. gadā iesniedz lūgumu uzņemt viņu Latvijas Karaskolā. To
Jānis beidz kā leitnants 1940. gada 27. jūlijā. Tas ir pēdējais Latvijas Karaskolas izlaidums
pirms Latvija zaudē savu neatkarību. Jāni iedala Auto-tanku brigādē un norīko prettanku
motorizētajā divizionā Rīgā par vada komandiera palīgu.
1940. gada septembrī brigādi izformē un inkorporē Sarkanās armijas 24. teritoriālā
korpusa 183. strēlnieku divīzijā, atsevišķajā motorizētajā prettanku lielgabalu bataljonā
ar dislokāciju Slokā. Jānis ir vada komandiera palīgs. Decembrī viņu nozīmē par Slokas
pamatskolas vecāko klašu militāro apmācību (zēniem) skolotāju, slēpošanas instruktoru.
1941. gada janvārī Celmiņu nosūta uz tanku korpusa apkarošanas kursiem Tukumā.
Apmēram nedēļu pirms Vācijas-PSRS kara sākšanās viņam kopā ar sava vada karavīriem
izdodas izbraukt no Litenes nometnes maršrutā Gulbene – Madona. Netālu no Madonas,
Smeceres silā, karavīri noārda krievu formastērpu zīmotnes un izklīst.
Lūk, ko Jānis raksta savā autobiogrāfijā: „Biju ļoti aktīvs, bet sāku domāt, redzot un
dzirdot, kas notiek man apkārt – sāku savas domas izteikt tuviem Karaskolu (arī ģimnāziju)
beigušiem draugiem, ka kaut kas draudošs guļ pāri mums un par to ir jādomā jau laikus...
Nolēmām (ar draugiem) regulāri satikties un rīkoties jau laikus, lai nebūtu situācijas, kurai
nav risinājuma – mēs esam vērtīgi savas tautas pārstāvji, un ir gudrība izdzīvot, kalpot savai
tautai un neļauties samalties starp divu lielvalstu kara akmeņiem. Mani brīdināja kāds labs
draugs, kura tēvs bija augsts funkcionārs komunistu administrācijā – lai es nekur nerunāju
par politiku, jo varbūt ir cerība nacionāliem latviešiem kaut kā izdzīvot, karš tuvojas – viņš
teica, neļaujies nokļūt starp spīlēm, kurās nav izejas.”...
Jūlijā atgriezos Rīgā... Iestājos Latvijas Universitātē Arhitektūras fakultātē. Studijas sāka
palikt apgrūtinošas nedrošības ziņā un dažādu okupācijas varas iestāžu rīkojumu dēļ...
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Sāku domāt par nākotni. Sevis un citu jaunekļu – tautas dzīvā spēka – saglabāšanu.
Tie būs vajadzīgi rīt, parīt, pēc kara.”
1944. gada pirmajā pusē Jānis ar labu paziņu palīdzību, līdzdarbību un līdzekļiem
iegādājas zvejas laivu. Sameklē divus jūras braucējus zvejniekus. Mazā ciemā starp Roju
un Upesgrīvu noorganizē apmetni (bāzi). Laiva no Rīgas devās uz Ventspili, neiebraucot
ostā, jo vācieši ostu stipri uzraudzīja. Otra laiva gaidīja ārpus ostas vakara krēslā, it kā
zvejojot, apm. 1 km no bākas uz Liepājas pusi. Droši, jauni vīri, studenti, draugi, kuriem
draudēja mobilizācija vai represijas, ostas malā sakāpa divās airu laivās ar 4 airētājiem
un tumsas aizsegā sasniedza ostas vārtus, lēnām gar moliem izslīdēja jūrā, sasniedza
gaidošo motorlaivu. Risks bija liels, neveiksmes gadījumā visai grupai draudēja nāve.
Tas bija pirmais brauciens uz Gotlandes salu Zviedrijā. Veiksmīgs. Celmiņš Stokholmā
ar prof. F. Baloža un Latvijas sūtņa Somijā Tepfera gādību iegūst uzturēšanās atļauju
Gotlandes salā, arī atļauju iebraukt un izbraukt ar cilvēkiem, kas bēga no Baltijas. Saņēma
personālapliecību, ka viņš ir Gotlandes zvejnieks Laimonis Petersons. Tādi braucieni pāri
Baltijas jūrai ar bēgļiem no Latvijas bija vairāki.
Jānis Celmiņš dzīvo Stokholmā, strādā; pa vakariem mācās, arī pašmācības ceļā,
interjera dizainu, rietumu mākslas virzienus. Iepazīstas un salaulājas ar stokholmieti,
ārlietu dienesta ierēdni Ingeborgu. 1946. gadā sievu komandē darbā uz Spāniju. Tas
ir pirmais Jāņa ceļojums cauri Vakareiropai. Kopš šī pirmā ceļojuma viņš apbraukājis
Eiropu neskaitāmas reizes, iemīlējis Eiropas mākslu, kultūras dārgumus, muzejus.
1956. gadā Jānis kopā ar sievu dodas uz Ameriku. Dzīvo Vašingtonā, pēc tam
Ņujorkā. Jāņa un Ingeborgas ceļi šķiras. 1961. gadā J. Celmiņš iegūst ASV pavalstniecību.
Strādā, studē Ņujorkas Tehnoloģijas institūtā, pašmācības ceļā apgūst dažādas mākslas;
ir interjera arhitekta palīgs. Daudz ceļo. Apmeklē un arī pats iekārto interjera izstādes,
apgūst visu mūsdienīgo un aktuālo lietišķās mākslas un dizaina jomā. Kolekcionē mākslas
priekšmetus, gleznas, porcelānu, gravīras, sudrablietas. Uzceļ personīgo māju.
1971. gadā iepazīstas ar pievilcīgu holandieti Petronellu. Jānis ir mākslas priekšmetu
pazinējs, viņam izdodas pirkt un pārdot antikvārus priekšmetus un reģistrēt Holandē firmu.
1991. gadā Jānis pirmo reizi pēc garajiem prombūtnes gadiem iebrauc Rīgā. Viņa nodoms –
pa vasaru dzīvot Latvijā, būvēt māju un dzīvi pēc savas gaumes. 1993. gadā J. Celmiņš
pieprasa Latvijas pilsonības atjaunošanu, 1995. gadā saņem Latvijas pasi un atgriežas
dzimtenē. Pirms tam, 1994. gadā, kopā ar māsu Vācijā aktīvi strādā daudzbērnu ģimeņu
meklēšanā un pabalstīšanā.
1995. gadā izdeg viņa māja ASV. Iet bojā Jāņa iegādāto mākslas darbu kolekcijas lielākā
daļa. Un viņš pašrocīgi raksta: „No jumta jau nelecu, saņemos un turpinu dzīvi Latvijā. Man ir
laba veselība. No gaisa tā jau nekrita... Un es kā īsts eiropietis pārvaldu 5 valodas...”
2002. gadā Jānis Celmiņš iestājas Latviešu virsnieku apvienībā (LVA). Ir šarmants,
galants virsnieks, interesants stāstītājs. Un viņam ir daudz ko stāstīt. Par audzināšanu
Latvijas Karaskolā, par pieredzēto pasaulē, par gleznām. 2006. gada 13. oktobrī Jānis
uzrunāja klausītājus Okupācijas muzejā, Jāņa Zvaigznes pirmās grāmatas „Kas ir Litene”
atvēršanas svētkos. Pie sirmā virsnieka ciemojusies partijas „Visu Latvijai!” jauniešu grupa.
Senie notikumi 1944. gada rudenī un bīstamie laivu ceļi uz Gotlandi turp un atpakaļ
spilgti atausa mūsu sirmā kunga atmiņā LVA ekskursijās – pirmo reizi 2007. gada augustā,
kad viņš Kolkasragā informatīvajā stendā ieraudzīja savas kādreizējās laivas fotogrāfiju, un
otro reizi 2010. gada vasarā Ventas krastmalā Ventspilī, stāstot par piedzīvoto Apvienības
biedriem. Jānim laimējās, laivu nesabombardēja ne krievu, ne vācu lidmašīnas, to
nenogremdēja karotāju zemūdenes.
Tuvākos draugus leitnants visu mūžu izvēlējies pats. Tā par viņa draugu mūža
nogalē kļuva kādā izstādē Mākslas akadēmijā nejauši sastapta studente Lin-
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da un viņas ģimene. Jānis bieži viesojās Gertu ģimenē Skrīveros, vienmēr noteikti Jāņos un Ziemassvētkos. Lindas māte Mārīte un brālis Edijs palīdzēja
sirmajam virsniekam kārtot saimnieciskās rūpes, kad viņa spēki sāka izsīkt. Jāņa veselība pasliktinājās 2014. gada nogalē. Ārstēšanās slimnīcā un uzturēšanās labiekārtotā
pansionātā nespēja nosargāt viņa dzīvību. Jānis Celmiņš mira 2015. gada 20. aprīlī.
Saulainā piektdienā, 24. aprīlī, LVA, NBS, NAA pārstāvji, piedaloties arī leitnanta mūža
nogales draugiem Mārītei un Edijam, ar militāru godu guldīja leitnantu Jāni Aleksandru
(Aleksanderu) Celmiņu vecāku dzimtajā pusē, Liepupes pagasta Liepupes kapos.
J. Celmiņa piemiņai Likteņdārzā augs un kuplos 2015. gada 8. jūlijā, klāt esot arī Mārītei
un Edijam, LVA pārstāvju iestādīts ozoliņš nr. 2364. Bet Liepupē, katru, kas ienāks baltajā
ev. luteriskajā baznīcā šosejas malā iepretim Liepupes kapiem vai brauks tai garām,
sveicinās Jāņa dāvinājums svētvietai, kurā viņš kristīts – jauns dakstiņu jumts.
Leitnanta Jāņa Celmiņa apbalvojumi: Viestura ordenis (ar šķēpiem, V šķ., 2009.), NBS
komandiera goda zīme „Par centību militārajā dienestā” (2004.), LVA Jubilejas medaļa
„LVA 90 / 1922-2012” (2012.), Latvijas Valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīme.
Jānis bija ļoti saimniecisks, lepojās ar to, ka pats gatavo ēdienu un uzkopj dzīvokli.
Vēl sirmā vecumā devās ceļojumos uz dienvidu zemēm, jo ļoti ilgojās pēc siltās saules.
Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti un mācībspēki atcerēsies leitnanta Celmiņa
vēlējumu 2010. gada Melnās kafijas vakarā – jaunībā mācīties visu, kas iespējams, sportot,
norūdīties un būt patstāvīgiem savos spriedumos.
Drosmīgais, savos spriedumos patstāvīgais, gudrais, darbīgais un sirsnīgais latviešu
virsnieks dienestu turpinās Aizsaules pulkos. Tiem, kas leitnantu Jāni Celmiņu pazina,
paliks atmiņā viņa gaišums un neparastais dzīvesgājums.
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LVA biedre,
atv. kapteine Sarma Līne
PĒDĒJAIS LATVIJĀ DZĪVOJUŠAIS
DAUGAVAS VANAGU DIBINĀTĀJS,
ATZINĪBAS KRUSTA KAVALIERIS,
VIRSNIEKVIETNIEKS OSKARS BALTPUTNIS
AIZSAULĒ
(08.07.1921. – 27.04.2015.)
Elegantā un staltā virsniekvietnieka Oskara Baltputņa
mūža gadu gājuma stāsts varētu piepildīt pabiezu grāmatu.
Vienmēr darbīgs, mērķtiecīgs, protot soli pa solim īstenot
iecerēto, visu savu apzinīgo mūžu bijis sabiedriski aktīvs neatkarīgas Latvijas valsts
patriots. 1945. gadā karagūstekņu nometnē Cēdelgemā, Beļģijā, piedalījies organizācijas
Daugavas Vanagi (DV) dibināšanā. Šogad 8. jūlijā šīs organizācijas mūža biedrs ar DV Zelta
nozīmi pie žaketes atloka iesoļotu mūža 94. gadskārtā. 40 gadus vadījis Daugavas Vanagu
Hamburgas nodaļu, bijis Daugavas Vanagu Vācijas valdes Kultūras nodaļas vadītājs.
Pēc atgriešanās Latvijā – aktīvs DV majora Ernesta Laumaņa nodaļas biedrs. Tādu kopš
1993. gada Oskaru Baltputni pazīst, mīl un ciena Latviešu virsnieku apvienība (LVA).
Oskars dzimis 1921. gada 8. jūlijā Vecpiebalgā kā trešais, jaunākais, bērns. Bez
Oskara ģimenē uzaugušas divas vecākās māsas. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene dzīvojusi
Daugavgrīvā, kur mantota vectēva ģimenes māja. Tajā vecāki atvēruši pārtikas preču veikalu,
un saimniekojot skolojuši bērnus, veidojuši dzīvi.
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Pamatskolu Oskars beidzis Bolderājā. Mācījies Rīgas pilsētas amatniecības skolā; no
1938. gada līdz 1942. gadam – Raiņa vakara ģimnāzijā. 1942. gadā iestājies Latvijas Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultātē, dabas zinātņu nodaļā. Otrā pasaules kara
apstākļu dēļ studijas palikušas nepabeigtas. Jau agrā jaunībā Oskars sācis darba gaitas – vispirms vecāku pārtikas veikalā, pēc tam Rīgas metāla amatnieku koppārdošanas kooperatīvā.
Otrais pasaules karš izkaisīja Oskara tuviniekus – pēc kara beigām vecāki un jaunākā
māsa dzīvojuši Austrālijā; vecākā māsa – Kanādā. Tagad visi miruši. 1941. gada 1. jūlijā Oskara
Baltputnis kopā ar citiem ģimnāzistiem brīvprātīgi pieteicās sargāt Rīgas tramvaju depo. Pēc
tam – Bolderājā piedalījās kapteiņa Pētera Vīlipa vadītajā pašaizsardzības grupā Daugavgrīvas
cietokšņa un Mangaļsalas apsardzībā; vēlāk – 277. bataljona robežapsardzības uzdevumos
Latgalē. Ar 1942. gada 1. maiju viņa rota tika p
 ārskaitīta Latviešu leģiona 19. divīzijā.
Seko īsas apmācības Krievijā Lugas apkārtnē, tad – fronte Volhovas purvos, (toreiz)
pulkvežleitnanta Kārļa Lobes pulkā. Kā rotas ziņnesis Oskars reāli piedzīvoja visas izjūtas,
ko nozīmē izpildīt dienesta uzdevumus sīvu kauju apstākļos. Pēc Volhovas viņu norīko uz
brigādes štābu, ieskaita grupā nosūtīšanai uz junkurskolu Toelcā un pirms tās nopietni
apmāca un trenē. Nosūtījums uz junkurskolu aizkavējās – 1942. gada 18. novembrī Latvijā
tiek izsludināts jaunkareivju iesaukums, kas pēc īsām apmācībām paredzēts brigādes papildinājumam Ļeņingradas aplenkuma frontē. Oskaram kopā ar vēl četriem viņa grupas puišiem,
kas prot vācu valodu, jāpavada jauniesauktie uz Lugu, lai viņi tur strādātu kā tulki-apmācītāji.
Atgriešanās Rīgā izpaliek. Ziemeļarmijas atkāpšanās gaitā Oskaram uzdod vadīt izlūku grupu
izveidotajā jauniesaukto rotā. Izlūkuzdevums tiek izpildīts. Atkāpšanās kaujā Oskaru ievaino,
pa etapu nosūta uz Rīgu, ievieto Jēkaba kazarmās. Pēc izveseļošanās viņu norīko par vada
komandieri 2. pulka 6. rotā. Uzbrukuma kaujā Oskaru ievaino vēlreiz. Viņš nokļūst kara
lazaretē, tiek pārsūtīts uz Rēzekni, tad – uz Šauļiem, vēlāk – uz Jelgavu. 1944. gada jūlija
beigās Oskaru no lazaretes izraksta, ar norādi doties uz karavīru pulcēšanās vietu tālākai
nosūtīšanai uz atveseļošanās rotu, vai – uz savu vienību. Jelgavu nepārtraukti bombardē.
Pulcēšanās vietā instruktoru nav, precīzu ziņu par frontes stāvokli arī nav. Oskars kopā ar kādu
seržantu dodas uz Rīgu. Par 16. martā kaujā veikto pretuzbrukumu Oskars Baltputnis Annas
ielā saņem apbalvojumu – II šķiras Dzelzs krustu.
No Rīgas, sava bijušā rotas komandiera vltn. Olģerta Vinklera aicināts, Oskars ar siļķu
zvejas kuģi nokļūst Liepājā. Karavīri dzīvo Liepājas Karaostas kazarmās. Izpildot priekšniecības pavēli, kurā karavīriem dota iespēja izvēlēties – doties uz Vāciju vai Kurzemes fronti,
Baltputnis nolemj cīnīties frontē un nokļūst pulkvežleitnanta Rūdolfa Kociņa komandētajā
44. pulkā Kurzemē. Piedalās visās sešās Ziemassvētku lielkaujās Džūkstes, Lestenes,
Rumbu māju, Jāņkroga, Bērzupes un Bikstu stacijas apkārtnē. Par kaujās izrādīto drosmi
un varonību apbalvots ar I šķiras Dzelzs krustu. Atkāpšanās kaujā 1945. gada martā
Oskaru ievaino. 4. aprīlī viņu ar kuģi nosūta ārstēties uz Svinamindi, Vācijā. Kara beigas
un Vācijas kapitulāciju Oskars sagaida Lundenā.
Līdz 1946. gada 16. martam Baltputnis atrodas gūsta nometnē Cēdelgemā, Beļģijā.
Tur 1945. gada 28. decembrī, nodibinoties latviešu karavīru aprūpes organizācijai
Daugavas Vanagi, arī sākās likteņa un Oskara paša izvēlētā saistība uz mūžu būt
Daugavas Vanagam un pildīt pulkveža Viļa Januma teikto: „Neaizmirstiet, ka mums Latvijas
karogs ir jāpārnes Dzimtenē!”
Pēc atbrīvošanas no gūsta Oskars strādājis dažādus darbus gan bēgļu nometņu
administrācijā, gan angļu sardžu vienībā. Emigrācijā Vācijā neklātienē studējis grāmatvedību
Banku akadēmijā un nobeidzis studijas, iegūstot bilancgrāmatveža tiesības. No 1954. gada
līdz aiziešanai pensijā 1986. gadā strādājis Vācu-Dienvidamerikāņu bankā.
Bevernas bēgļu nometnē, Vācijā, Līgo dienā, 1948. gada 23. jūnijā, salaulājies ar Veltu
Dzidru Roni. Ģimenē izaudzināts un izskolots dēls Juris Imants, kā arī audžu dēls Arvīds.
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Sievas tēvu, leitnantu Arvīdu Roni, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku, 1941. gadā nošāva
čeka; viņš apbedīts Baltezera kapos. Leitnanta Arvīda Roņa piemiņai ar gadiem sakuplos
O. Baltputņa 2011. gadā gādāts un Likteņdārzā iestādīts ozols.
2012. gada novembrī Apriķu pamatskolas un vēl piecu Aizputes novada skolu skolnieki
un skolotāji, arī apkārtnes iedzīvotāji, ar cieņu un interesi klausījās sirmā, iznesīgā virsnieka
stāstījumu par karā piedzīvotajām epizodēm un nepieciešamību jaunības gados izkopt
sevī pienākuma un atbildības apziņu pret savu valsti, mācīties, sportot, augt veseliem un
gudriem, kļūt par darbīgiem un atbildīgiem savas tautas un valsts sabiedrības locekļiem.
Pēc šīs tikšanās O. Baltputnis saņēma gan Apriķu pamatskolas, gan Aizputes novada
pašvaldības sirsnīgu pateicību.
Līdzīgi Oskara Baltputņa stāstījumi notikuši daudzviet Latvijā, un skolnieki tos uzņēmuši
ar ieinteresētību.
LVA lepojas ar Oskara Baltputņa pausto viedokli 2012. gada 27. jūnijā LVA virsnieku
sarunās ar Valsts Prezidentu Andri Bērziņu par dažādās frontes pusēs karojušo latviešu
karavīru vērtību un uzskatu tuvināšanas iespējām.
Mūžīga cieņa pret saviem bijušajiem cīņu biedriem un piederība Tēvzemei ir tās vērtības,
kuras Oskars ir kopis un turējis svētas visus savus karavīra un pēckara dzīves gadus. Šo vērtību
apzināšanās ir pamatā Oskara nesavtīgajai rīcībai – personīgam finansiālam dāvinājumam,
2011., 2012. un 2013. gadā iegādājoties Likteņdārzā iestādīšanai desmit ozolus, kas augs
un paudīs mūžīgu piemiņu latviešu virsniekiem: jau minētajam čekas nošautajam radiniekam
leitnantam Arvīdam Ronim, Oskara cīņu biedriem, Latviešu leģiona virsniekiem virsleitnantam Herbertam Osvaldam Apsānam, leitnantam Bernardam Edgaram Evertam, leitnantam
Mihaelam Mananovam, kā arī saviem kolēģiem, LVA biedriem kapteinim Olģertam Vinkleram,
virsleitnantiem Teodoram Kalnājam, Rolandam Kovtuņenko un Eduardam Stauveram, kā arī
pulkvedim Kārlim Lobem un leģiona cīņu biedram virsleitnantam Valdim Eglājam.
Nevar nepieminēt Oskara Baltputņa personīgo dāvinājumu LVA, sedzot materiāla iegādes
un izgatavošanas izdevumus vienreizējām Jubilejas medaļām Latviešu virsnieku apvienībai
90 / 1922-2012, bez kurām vēsturiskās organizācijas 90 darba gadu atzīmēšana 2012. gada
3. decembrī nebūtu izdevusies tik svinīga. Vienreizējās Jubilejas medaļas par nopelniem
LVA labā tika pasniegtas daudziem Apvienības biedriem un Goda biedriem, Apvienības
sadarbības partneriem, karavīru sabiedrisko organizāciju vadītājiem, Aizsardzības ministrijas
un NBS augstākajām esošajām un bijušajām amatpersonām.
Virsniekvietnieka dzīves pavediens pārtrūka negaidot. 22. aprīlī Oskars, smaidīgs un
asprātīgs, sapulcē runājās ar LVA virsniekiem. 27. aprīlī Oskara sirdspuksti apstājās.
Daugavas Vanagi, NBS karavīri, LVA, tuvinieki un draugi militārā goda ceremonijā
atvadījās no īstena latviešu tautas dēla 18. maijā Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā Rīgā.
2015. gada 19. septembrī Oskara Baltputņa pelnu urniņa ar militāru godu guldīta blakus
cīņu biedriem Latviešu leģionāru Brāļu kapos Lestenē. Bet Daugavas krastā, Likteņdārzā,
mūžīgu piemiņu paudīs Kokneses fonda dāvāts un 8. jūlijā, tieši Oskara 94. dzimšanas
dienā, iestādīts ozols nr. 2363.
Oskars Baltputnis apbalvots ar: Aizsardzības ministra Atzinības rakstu (2002, 2010);
Aizsardzības ministra Goda rakstu (2012); NBS komandiera 3. pakāpes goda zīmi Par
nopelniem (2011); SzS/ZS komandiera 2. pakāpes goda zīmi Par kalpošanu tautai
un Latvijai (2004); Daugavas Vanagu Zelta nozīmi (1970); Latvijas Republikas Valsts
aizsardzības fonda Lāčplēsis goda zīmi (2010); LVA Jubilejas medaļu Latviešu virsnieku
apvienība 90 / 1922-2012 (2012). Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā, 2014. gada
18. novembrī, Oskaram Baltputnim paldies teica (un paguva pateikt) Latvijas valsts,
pasniedzot valsts apbalvojumu – Atzinības krusts (5. šķ.).
Lai gaišs Tev Mūžības ceļš, Oskar! Tevis darītais paliek mums.
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LATVIJAS KARASKOLAS VIRSNIEKS
KAPTEINIS TEODORS LIEPA AIZSAULES PULKOS
(29.01.1915. – 29.06.2015.)
Latvijas Karaskolas (LKS) pēdējais, 14. izlaidums notika
1940. gadā – gadā, kad uz pusgadsimtu beidza pastāvēt
Latvijas valsts un arī Karaskola. 2015. gada 29. jūnijā 101. mūža
gadā Aizsaulē aizgājis pēdējais šī izlaiduma virsnieks, kapteinis
Teodors Liepa – viens no tiem daudzajiem latviešu virsniekiem, kuram Otrā pasaules
kara iznākums liedza mūžu vadīt Dzimtenē.
Teodors Liepa (līdz 1940. gadam uzvārds Linde) dzimis 1915. gada 29. janvārī Madonas
apriņķa Saikavas pagastā. Viņa tēvs Andžs Linde Pirmā pasaules kara gados dienējis
armijas orķestrī (spēlējis mežragu), pēc kara atgriezies Latvijā, strādājis par mežzini
Madonas pusē, precējies ar Paulīni Rubens. Ģimenē piedzimuši trīs bērni: Teodors, Vitolds
(dz. 1923.) un Aija (dz. 1926.). Vēlāk ģimene pārcēlusies uz Latgali, kur tēvs turpinājis
mežziņa darbu. Lindēm bijusi labi iekopta saimniecība. Teodoram patikuši lauku darbi.
1934. gadā Teodors beidzis Daugavpils Valsts ģimnāziju, strādājis ģimenes saimniecībā. 1935. gada 31. oktobrī iesaukts obligātajā karadienestā; dienējis 10. Aizputes
kājnieku pulkā. 1936. gada 8. aprīlī beidzis ložmetēju instruktoru rotas kursu un rudenī
no dienesta atvaļinājies. Apmēram gadu strādājis par mežsargu Pļaviņu pusē. 1938. gadā
iestājies Latvijas Karaskolā un 1940. gada 27. jūlijā, apstākļos, kad 17. jūnijā Latvijā
ienācis sarkanarmijas karaspēks, steigā pārtraukta Karaskolas vasaras nometne
Daugavpils apkārtnē, drudžaini gatavots Karaskolas izlaidums bez tradicionālās parādes
Armijas sporta laukumā, bez virsnieka zobenu izsniegšanas, izlaidumam norisot slēpti no
sabiedrības acīm, Karaskolas iekšpagalmā, ar toreizējā Valsts prezidenta A. Kirhenšteina
pavēli nr. 4 armijai Karaskolu beidzis kā leitnants ar latviskotu uzvārdu Teodors Liepa,
saņemot norīkojumu dienēt 5. Cēsu kājnieku pulkā. Par Karaskolas absolvēšanu liecinājis
tikai žetons un krūšu zīme ar šī kursa devīzes ierakstu Brīviem dzīvot, brīviem mirt!
Pēc Latvijas armijas likvidācijas 1940. gada 26. novembrī jaunākais leitnants T. Liepa
pārskaitīts Teritoriālā strēlnieku korpusa 295. pulkā par vada komandieri. Padomju varas
represijas 1941. gadā T. Liepu nav skārušas. 1941. – 1942. gadā dienests turpinājies
Rēznas 267. kārtības dienesta bataljonā, 1. rotas komandieris. Latviešu leģiona 19. divīzijas
sastāvā virsleitnants T. Liepa piedalījies kaujās Krievijā, Latvijā, Kurzemē. Teodora militārās
prasmes, drosmi un vēlmi „brīviem dzīvot” apliecina 1944. gadā piešķirtie apbalvojumi –
abu šķiru Dzelzskrusti (2. šķ. 17.05.1944.; 1. šķ. 11.10.1944.) un Nopelnu krusts ar
šķēpiem (2. šķ., 30.01.1944.). 1944. gada 17. septembrī austrumos no Jelgavas starp
Zālītes – Garozas stacijām kaujā T. Liepa smagi ievainots un nosūtīts ārstēties uz hospitāli
Vācijā. Kādu laiku dienējis Latviešu leģiona veselības uzlabošanas vienībās. Kara beigas
sagaidītas Rietumu sabiedroto zonā. 1945. gada maijā pēc Vācijas kapitulācijas internēts
pulkveža A. Vīksnes vienībā Husuma apgabalā. No 1945. gada rudens līdz 1946. gada
martam gūsts Cēdelgēmā (flāmiski: Zedelgem), Beļģijā. No 1948. gada līdz 1950. gadam
dienējis Sardžu vienībā pie angļu armijas.
Foto: Dzintars Paegle,
LR vēstniecība Lielbritānijā
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kas dzīvē godam noiets.
O. Vācietis
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LVA biedre
Maija Zālīte
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Vācijā Teodors nodibinājis ģimeni, apprecoties ar Aglonas dzirnavnieka meitu Antoņinu
Greizis; piedzimusi meita Digna. Kad sākusies karagūstekņu izceļošana no ļaužu pārpildītās
Rietumvācijas, Liepu ģimene vēlējusies palikt pēc iespējas tuvāk Latvijai. Bijis diezgan
grūti palikt Eiropā – visas valstis bijušas izvēlīgas, pieņēmušas tikai perspektīvus, darbaspējīgus ļaudis. Liepām izdevis izceļot uz Lielbritāniju. Viņi apmetušies liela rūpniecības
centra Birmingemas priekšpilsētā Oldberijā (Oldbury). Anglijā dzimuši dēli Juris un Pēteris.
Visi trīs bērni beiguši augstskolas; meita dzīvo Vācijā, abi dēli – Anglijā. Teodors bijis
strādnieks metālapstrādes rūpnīcā, kur viņam uzticēts darbs naktsmaiņās, kad diplomēti
inženieri nav strādājuši. Teodoram ļoti patikuši dārza darbi, viņš bieži piestrādājis par
dārznieku dzīvesvietas apkārtnē. Nekādās latviešu ārzemju organizācijās nav iestājies,
lai gan sakarus ar tām uzturējis, interesējies par notikumiem Latvijā, ģimene piedalījusies
latviešu sarīkojumos.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Teodors vairākkārt viesojies Latvijā, ticies ar
radiniekiem, piedalījies Pasaules latviešu virsnieku saietos, 1994. gada 8. septembrī
iestājies Latviešu virsnieku apvienībā (LVA). Ar Latvijas Republikas aizsardzības ministra
28.10.1994. pavēli Nr.77_mk Teodoram Liepam dienesta pakāpe pielīdzināta Latvijas
Aizsardzības spēku atvaļināto virsnieku dienesta pakāpei – atvaļināts kapteinis.
Kā atzinību par mūžā garumā saglabāto latvietību, karavīra drosmi, patriotismu un
Tēvzemes mīlestību kapteinis T. Liepa saņēmis Latvijas Republikas aizsardzības ministra
Goda zīmi „Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā” (1999), NBS komandiera goda zīmi
„Par nopelniem” (3. šķ., 2004.), kā arī LVA piemiņas medaļu (nr. 32, 2012.) Latviešu
virsnieku apvienībai 90 / 1922-2012.
LVA regulāri uzturējusi sakarus ar savu biedru, apsveikusi Valsts svētkos un jubilejās,
sūtījusi žurnālu Kadets; pēdējos 10 – 15 gados saziņa ritējusi galvenokārt telefoniski.
Teodors bieži zvanījis Karaskolas biedriem Jānim Incītim, LVA valdes priekšsēdim Tālivaldim Bērziņam, pēdējos gados arī sekretārei Maijai Zālītei, Sarmai Līnei. 2001. gadā
vēstulē dienesta biedram atv. vltn. Tālivaldim Bērziņam Teodors rakstījis, ka vēl kādreiz
vēlētos redzēt savas un savu karavīru cīņu vietas Kurzemes cietoksnī: Džūksti, Jaunpili,
Lesteni. Viņam pasliktinājusies redze. 2010. gada 30. novembrī Teodors telefoniski sūtījis
vēlējumu NAA Vakara jundas un Melnās kafijas vakara dalībniekiem: „Vienmēr palieciet
latvieši – uzticīgi savai Latvijai!”
2015. gada 30. janvārī Teodoru Liepu 100 gadu jubilejā apciemoja un sveica Latvijas
Ārkārtējais un Pilnvarotais Vēstnieks Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē,
Viņa ekselence Andris Teikmanis. Simtgadnieks saņēmis Latvijas Valsts prezidenta,
aizsardzības ministra, NBS komandiera, NAA rektora, Daugavas Vanagu Latvijā un LVA
apsveikuma rakstus, kā arī Lielbritānijas Apvienotās Karalistes karalienes Elizabetes II
apsveikumu, juties ļoti pagodināts, možs un dalījies atmiņās par Karaskolas laikiem un
1940. gada izlaidumu.
2015. gada 29. jūnijā noslēdzās LKS pēdējā izlaiduma pēdējā virsnieka kapteiņa
Teodora Liepas mūžs. Tā lielāko daļu Liktenis bija lēmis aizvadīt mītnes zemē Anglijā. Tur
14. jūlijā notika atvadu bēru ceremonija. Bet Teodora sirds vienmēr piederēja Dzimtenei
Latvijai. 2015. gada 8. jūlijā Likteņdārzā kapteiņa Teodora Liepas piemiņai viņa tuvinieki,
brāļadēls Jānis Linde ar ģimeni, un LVA pārstāvji iestādīja ozoliņu Nr. 2365. Tā zaros šalks
Tēvzemes vēji un tautas jaunajām paaudzēm vēstīs par LKS virsnieka, Latvijas patriota,
godam nodzīvotu mūžu.
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11. – 12. septembrī – plkv. Oskara Kalpaka Liepsalās notika 17. Karoga svētki. LVA
pārstāvju grupa Visagala kapos pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa kopā ar jaunsargiem un skolniekiem pēc ziedu nolikšanas pulkveža un viņa brāļameitas Ārijas Kalpaks Grundmanes atdusas vietās.
1

Visi publicitātes foto.
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15., 16., 17. maijā kapteiņu Jāņa Slaidiņa un Ronalda Mandeļa vadītais pārgājiens
pa Otrā pasaules kara kauju vietām Kurzemes cietoksnī. Pārgājiena dalībnieki: jaunsargi,
profesionālā dienesta karavīri un zemessargi, ZS Studentu bataljona Veterānu apvienības
biedri. Pie Blīdenes stacijas ar pārgājiena dalībniekiem tikās bij. leģionāri atv. vltn. Olģerts
Mentelis un Edgars Skreija.
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26. septembrī – Mores kauju 71. gadadienas atcere Latviešu leģionāru kapsētā
pie Roznēnu ozola. No kreisās, kopā ar LVA biedriem, kapt. Ronalda Mandeļa audzināmie jaunsargi.
26. septembrī – Mores kauju 71. gadadienas atceri sadarbībā ar AM, NBS un ZS vadību,
Siguldas novada un Mores pagasta pašvaldības amatpersonām pie Roznēnu ozola
(1. daļa) un Mores kauju Piemiņas parkā (2. daļa) gatavoja un vadīja LVA valdes priekšsēdētājs atv. kapt. Aleksejs Ozoliņš. 1. daļā klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētā-
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ja Ināra Mūrniece, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Siguldas novada domes
pārstāvis, NBS vārdā – atv. maj. Ilgvars Baumanis. Dzeju runāja Vera Valtere. Dziedāja
LNKB vīru koris Tēvija.
2. daļā – tika nolasīts Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums. Runāja
Ināra Mūrnieces kundze. Tika nolasīts arī Mores kaujas rotas komandiera, Vo kavaliera
atv. kapt. Ata Homkas atsūtīts apsveikums. Runāja arī NAA pārstāvis, LNKB priekšsēdis
Edgars Skreija, Mores kaujas dalībnieks, Latviešu leģionārs, Vo kavalieris Jānis Spičs,
pasaules DV vadītājs atv. flotiles adm. Andrejs Mežmalis. Dziedāja Allažu sieviešu vokālais
ansamblis Liepavots, vīru koris Tēvija; spēlēja ZS orķestris; dzeju runāja Vera Valtere.
Svētvārdus teica NBS kapelāns kapt. Raimonds Krasinskis. LVA vārdā ziedus pie kritušo
Latviešu leģionāru memoriālās plāksnes nolika bij. 19. divīzijas virsleitnanta Eduarda
Stauvera meita Maija Zālīte un šīs divīzijas ārsts, atv. kapt. Ojārs Uldis Aleksis.
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Pieminēsim Latvijas brīvvalsts Karaskolas un rezerves virsniekus,
LVA biedrus, kuriem bija lemts pieredzēt Latvijas neatkarības atgūšanu un kuriem
šogad, 2015. gadā, apritēja vai apritētu 100
Nr.
Dien. pak.
p.k.

Uzvārds, vārds

Ziņas (1)

Ziņas (2)

1.

kapteinis

Brinkmanis Visvaldis

11.LKS

¥

24.12.1915. - 09.11.1995.

2.

leitnants

Būda Jānis

12.LKS

¥

11.02.1915. - 23.09.1992.

3.

virsleitnants

Daizis Jēkabs

4.

virsleitnants

Kalnājs Teodors

5.

leitnants

Kārklītis Raimonds

6.

virsleitnants

Kohs Oskars

7.

kapteinis ārsts

Kraulis Valdis

8.

virsleitnants

Ķirsis Austris

9.

kapteinis

10.

Dzimis - miris

31.03.1915. - 09.06.2011.
¥

04.02.1915. - 08.12.2007.
28.02.1915. - 30.01.2004.

12.LKS

¥Litene-Nor 01.06.1915. - 28.10.2004.
¥

06.07.1915. - 01.04.1994.

13.LKS

30.12.1915. - 28.01.1996.
ASV

Teodors Liepa

14.LKS

29.01.1915. – 29.06.2015.
Anglijā

leitnants

Liepiņš Jānis

12.LKS

01.05.1915. - 26.01.1994.

11.

virsleitnants

Līguts Verners

13.LKS

¥Litene-Nor 22.09.1915. - 04.03.2008.

12.

majors ārsts

Lubāns Staņislavs

13.

leitnants

Mencis Arnolds

14.

leitnants

Tresters Leonhards

15.

leitnants

Vītols Pēteris

16.

virsleitnants
veterinārārsts

Zvaigzne Arnolds

1

25.01.1915. - 23.12.2010.

13.LKS

¥

25.04.1915. - 12.06.2000.

¥

21.02.1915. - 14.11.2004.
26.02.1915. - 07.08.2006.
Kanādā
10.11.1915. - 25.06.1994.

Apzīmējumi:
LKS – Latvijas Karaskolas izlaidums;
¥ - izsūtījums bij. PSRS soda nometnē; Nor - Noriļska.
Sastādījusi: LVA biedre, atv. kapteine Sarma Līne.
1

1

Vairāk sk. žurnāla 113. lpp.
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atv. virsleitnants

Jānis BAHMANIS

21. oktobrī

99 gadi

atv. kapteinis

Atis Antons HOMKA

2. februārī

94 gadi

atv. leitnants (ASV)

Kārlis VANAGS

12. aprīlī

93 gadi

atv. kapteinis
atv. leitnants

Ojārs Uldis ALEKSIS
Arturs VAIDZIŅŠ

29. martā
19. maijā

92 gadi

atv. virsleitnants

Oļģerts MENTELIS

9. maijā

91 gadi

atv. pulkvedis

Auseklis PĻAVIŅŠ

1. janvārī

90 gadi

atv. pulkvežleitnants (ASV)

Egons GOLDŠMIDTS

2. oktobrī

89 gadi

atv. majors

Egberts IMANTS

26. novembrī

87 gadi

atv. virsleitnants

Arnolds Edgars DAMBIS

25. aprīlī

86 gadi

atv.brig. (R) ģenerālis

Vilmārs KUKAINIS

10. augustā

85 gadi

atv. serž.-majors (ASV)
atv. kapteinis
atv. majors (ASV)

Zigurds LIELJURIS
Valdis ŠTEINBERGS
Osvalds Edvards BLAUS

19. janvārī
1. jūlijā
25. augustā

84 gadi

j. kapteinis (R) (ASV)
atv. pulkvežleitnants (ASV)

Alfons MEDNIS
Ilmārs DAMBERGS

21. martā
5. jūlijā

83 gadi

atv. pulkvežleitnants
atv. majors (ASV)

Aivars Kārlis PĒTERSONS
Tālivaldis Modris BOĢIS

22. jūnijā
7. novembrī

82 gadi

atv. kapteinis
atv. pulkvedis
atv. kapt.
atv. pulkvežleitnants
atv. pulkvežleitnants
atv. j. kapteinis (ASV)

Aleksejs OZOLIŅŠ
Gunārs VEIDE
Valdis PAVLOVSKIS
Gunārs GOBA
Valdis LEFLERS
Ilmārs KRASTS

15. martā
8. aprīlī
29. aprīlī
30. jūnijā
5. augustā
14. oktobrī

81 gadi

atv. pulkvežleitnants
atv. virsleitnants

Osvalds ARNICĀNS
Ģirts OZOLIŅŠ

23. februārī
19. martā

80 gadi

atv. maj.
atv. kapt.
atv. vltn.

Zigurds IRBE
Sarma LĪNE
Zigurds MARKOVIČS

24. janvārī
13. jūlijā
03. decembrī

75 gadi

atv. pltn.

Dainis RENGARTS

10. maijā

60 gadi

kapt.

Raitis JĒKABSONS

20. aprīlī

55 gadi

atv. maj.

Jānis LINIŅŠ

24. maijā

55 gadi

atv. pltn.

Normunds AIZPURS

25. janvārī

50 gadi

atv. plkv.

Igors KALNAČS

24. septembrī

45 gadi

atv. vltn.
kapt.

Kārlis LĪDAKS
Didzis ŠEVELS

09. aprīlī
24. jūnijā

40 gadi

maj.

Anita BRŪVERE

08. maijā

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod’i, diženi, raženi dzīvojot’i!
Sastādījusi: LVA biedre atv. kapteine Sarma Līne
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