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Cienījamo lasītāj!
Nu jau trešo reizi žurnāla “Kadets” lappusēs ieskatīšos aizvadītajā gadā, izceļot, manuprāt, svarīgāko, kā arī ieskicēšu nākamajā gadā darāmo. 2019. gads tika pavadīts Latvijas armijas simtgades gaisotnē. 100 gadus kopš Kara skolas dibināšanas svinējām arī
mēs. Domāju, ka svētku koncerts mums patiesi izdevās. Tas bija izzinošs un saviļņojošs,
tāds, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Izsaku visdziļāko pateicību gan koncerta organizatoriem (dkar. Agnesei Jurānei, Kārlim Dambītim, srž. speciālistam Zandai Pučei, Aelitai
Tiunčikai), gan arī māksliniekiem (Dailes teātra māksliniekiem Gundaram un Juratei Silakaktiņiem, Ērikai Eglijai, Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniecei Marlenai Keinei, tautas deju kolektīvam “Bramaņi” un Taigai Ludboržai, kā arī ZS orķestrim un tā vadītājam kpt. Andim Karelim) par spēju mobilizēties, īsā laikā sagatavojot un realizējot
augstvērtīgu māksliniecisko priekšnesumu. Apsveicu pilnīgi visus Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbiniekus, kadetus un arī bruņotos spēkus kopumā šajā mums visiem
nozīmīgajā notikumā. Esmu pārliecināts, ka NAA būtu daudz savādāka, ja nebūtu šī vēsturiskā, drošā un tradīcijām bagātā pamata – Kara skolas, kuras mantiniece ir mūsu
akadēmija.
Armijas simtgades kontekstā izceļams ir arī kārtējais jauno leitnantu izlaidums un tam
sekojošā balle. Domāju, ka šī gada izlaiduma ballei ar savu vērienu un kvalitāti ir jākalpo
par standartu arī citu gadu sarīkojumiem. Vēlos pateikties kpt. Sarmītei Gailītei, Krīvu
padomei un visiem iesaistītajiem Mācību plānošanas un atbalsta daļas darbiniekiem par
lieliski noorganizēto pasākumu. Tas nenoliedzami paliks absolventu atmiņās un, cerams,
mazinās to kūtrumu un pasivitāti gan kadetu, gan arī NAA personāla vidū, kas traucē
šādus pasākumus apmeklēt brīvprātīgi.
Kā vienmēr, svarīga ir bijusi NAA dalība Lāčplēša dienas un valsts neatkarības gadadienas pasākumos – un jo īpaši parādēs. Domāju, ka tiem, kas piedalījās šī gada parādē,
ir iemesls būt īpaši lepniem un pacilātiem. Nav daudz karavīru, kam ir bijusi iespēja piedalīties tieši simtgades parādē. Tai ir pavisam cita simboliska nozīme, un ikkatrs no jums,
ceru, būs guvis un paņēmis sev līdzi daļu no tā patriotisma un lepnuma par savu valsti, ko
visi kopā izjutām 11. novembra krastmalā.
Arī šogad NAA neiztika bez iepriekš neplānotām, bet militāras nepieciešamības pamatotām personāla rotācijām. Akadēmijas prorektora amatu nodeva plt. A. Krjukovs, kurš
tika norīkots ZS 1. brigādes (Rīgas) komandiera amatā. Savā un NAA personāla vārdā
novēlu plt. A. Krjukovam sekmes un izdošanos šajā izaicinājumiem bagātajā amatā un
pateicos par nesavtīgo ieguldījumu akadēmijas attīstībā. Plt. A. Krjukovu ir nomainījis plt.
O. Kudlis – virsnieks ar plašu pieredzi gan starptautiskos štābos, misijās, gan arī dažāda
līmeņa komandējošos amatos. Nav šaubu, ka plt. O. Kudlis ar savu neatlaidību, degsmi
un redzējumu sniegs neatsveramu ieguldījumu, uzlabojot mācību procesu, veicinot pro
grammu sinhronizāciju, kā arī kadetu militārajā sagatavošanā un audzināšanā. Jauni kolēģi ir pievienojušies arī Sauszemes spēku nodaļā, Drošības un stratēgiskās pētniecības
centrā un citās NAA struktūrvienībās. Sveicu jūs mūsu rindās!
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Pulkvedis Valts Āboliņš,
Mācību vadības pavēlniecības komandieris/
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors
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Attiecībā uz studējošo skaita pieaugumu NAA ir skaidri redzams, ka vairāk nekā 100 stu
dētgribētāju 2018. gadā nebija nejaušība vai izņēmums. Arī šogad studijām Aizsardzības
akadēmijā bija pieteikušies vairāk nekā 100 jauniešu, un tas nozīmē, ka šī jau ir likumsakarība. Virsnieka profesija kļūst arvien prestižāka un populārāka. Mēs esam tikuši pāri tai
bedrei, kad no kārtējā izlaiduma uz Mehanizēto kājnieku brigādi spējām nosūtīt vien dažus jaunos virsniekus.
Paturot prātā mūsu gadsimta dinamisko ritumu un vispārēju procesu globalizāciju, ir
svarīgi apzināties, ka arī militārie procesi noris starptautiskā mijiedarbībā. Tas ir pašsaprotami, ka mūsdienās ikvienam karavīram, bet jo īpaši virsniekam ir jāspēj sadarboties ar
citu valstu militārpersonām. Lai šādas prasmes apgūtu, ir svarīgi turpināt paplašināt kadetu un mācībspēku starptautiskās apmaiņas iespējas. Mērķis ir palicis nemainīgs – pakāpeniski panākt, ka vismaz vienu reizi studiju laikā kadets ir piedalījies kādā starptautiskās apmaiņas pasākumā. Ar lepnumu varu paziņot, ka kopumā 2019. gadā ārvalstu
komandējumos nosūtīto kadetu skaits pieaudzis teju par trešdaļu. Erasmus+ programmas ietvaros 2018./2019. mācību gadā realizējām arī 11 pastāvīgā personāla mobilitātes, un šajā rudenī studēt ārzemēs pirmo reizi tika nosūtīti četri kadeti, kas Itālijā un Beļģijā mācīsies veselu semestri. Līdz šim studēt ārzemēs veselu semestri NAA programmas
ietvaros nevienu nebijām sūtījuši. Turpinot aizsākto sadarbību ar Vāciju, studijām Helmūta Šmita universitātē tika nosūtīti divi kadeti, kas apgūs bakalaura programmu inženierzinātnēs.
Saistībā ar infrastruktūras attīstību objektā “Ezermalas iela” gan jāsaka, ka viss vēl ir
priekšā. Divu mums vissvarīgāko objektu – labklājības centra (ēdnīca, kadetu klubs, bibliotēka, tradīciju zāle) un četrstāvu kazarmas būvniecību 2019. gadā tā arī iesākt neizdevās, taču nu jau ir pavisam cerīgi, ka 2020. gadā būvniecība beidzot varētu sākties. Nav
arī tā, ka nekas nebūtu uzlabots. Ir pabeigts šaušanas simulācijas sistēmas angārs, jaunu
veidolu ieguvusi Matīsa zāle un Klinsona zāles priekštelpa, izveidota vēstures ekspozīcija
mācību korpusa trešajā stāvā. Akadēmijas vizuālais noformējums ir svarīgs ne tikai tāpēc,
ka pie mums noris daudz starptautisku pasākumu (konferences, mācību kursi, semināri)
un mēs varam viesiem parādīt sevi no labākās puses, bet galvenokārt mums pašiem.
Kvalitatīvi noformēta vide uzlabo arī mācību kvalitāti, vairo lepnumu par savu mācību
iestādi un motivē gan mācīties, gan arī strādāt. Vizuālos uzlabojumus noteikti turpināsim
veikt arī nākotnē.
Akadēmija, protams, nav izolēta no pārējiem bruņotajiem spēkiem un ir pilntiesīga to
sastāvdaļa. Šajā kontekstā vēlos izcelt divus aspektus. Vispirms jau fakts, ka tiek attīstīti
dažādi infrastruktūras objekti citviet militārajās bāzēs, tiek attīstītas un ieviestas jaunas
spējas (artilērija, izlūkošana, kaujas inženieru u. c.), paver jaunas iespējas un reizē arī izvirza jaunas prasības. NAA vienmēr ir jābūt gatavai reaģēt, jāspēj mainīt un pielāgot mācību programmas šīm jaunajām prasībām. Mācības jaunizveidotajos poligonos un šautuvēs
kļūst interesantākas un saistošākas. Šo iespēju ir maksimāli jāizmanto. Otrs aspekts ir
saistīts ar to, ka arī NAA ir savi uzdevumi iespējamas krīzes laikā. Šogad jau otro reizi mūsu
kadeti piedalījās Mācību vadības pavēlniecības mācībās “Viedais zalktis” (Wise Adder), kas
norisinājās NBS mācību cikla “Namejs” ietvaros. Kadetiem un nesenajiem akadēmijas
absolventiem bija iespēja vingrināties MVP apakšvienību un izvietojumu apsardzībā
(Force Protection), kā arī citos militāros uzdevumos, kas būtu raksturīgi krīzes vai valsts
apdraudējuma apstākļos. Kopumā rezultāti bija labi, un domāju, ka gan kadeti, gan iesaistītais NAA personāls apguva daudz. Mums jāatceras un jāsaprot, ka MVP un tajā skaitā arī NAA ir atbalstoša vienība, tāpēc mums nav atbilstošas un pietiekamas kaujas tehnikas un cita aprīkojuma, bet mums jāmācās un jābūt gataviem pildīt uzdevumus ar to, kas
mums ir. Šajā kontekstā izdoma un radošums gan organizācijas ietvaros, gan arī individuāli
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ir ļoti būtiski nosacījumi. Tāpēc ir svarīgi, mācot kadetus, rast metodes un veidus, kā stimulēt un veicināt tieši šo īpašību attīstību. Grupu diskusijas, vēstures piemēru analīzes,
lēmuma pieņemšanas izspēles (Decision making games), kauju izpēte (Case studies) ir
tās metodes, kas arvien vairāk jāiekļauj mācību satura apgūšanā.
Mācību programmu pilnveidošanā tiek daudz darīts, bet, protams, vēl daudz jādara.
Sadarbībā ar mūsu partneriem Latvijas Jūras akadēmiju un Transporta un sakaru institūtu esam optimizējuši programmas tā, lai kadetiem šajās augstskolās atvēlētais studiju
laiks tiktu maksimāli efektivizēts, lai nebūtu lielu “tukšo” periodu, ko NAA ir visai grūti
aizpildīt ar jēgpilnu saturu. Tāpēc kādreizējo četru studiju dienu vietā minētajās augstskolās esam pārgājuši uz trijām. Tas nozīmē, ka reizēm kadetiem ir garāki vakari, bet toties
laiks tiek efektīvāk aizpildīts, atstājot pirmdienas un piektdienas NAA studiju satura realizācijai. Jau šogad vajadzētu noslēgties iepirkumam par buru laivu Jūras spēku kadetu
vajadzībām. Kā tas jau ir daudzās ārvalstu militārajās augstskolās, arī mēs apmācību
programmā iekļausim burāšanas prasmju apguvi. Iespējams, tas mums ļaus izcīnīt
augstāku vietu nekā šogad starptautiskajā fregatē kadetiem Itālijā, kurā NAA komanda
piedalījās pirmo reizi. Sadarbībā ar Gaisa spēkiem centīsimies arvien vairāk pietuvināt
kadetu apmācību tām vajadzībām un prasībām, kas ir aktuālas tieši tagad un paredzamas tuvākā nākotnē (Lielvārdes bāzes un lidlauka attīstība, jaunas tehnikas iegāde gan
GS, gan arī Pretgaisa aizsardzības jomā). Daudz darba maģistra programmas sakārtošanā un uzlabošanā ir ieguldījis plt. (atv.) U. Romanovs.
Domāju, ka savu ievadu arī varu beigt. Zinu, ka ne visu esmu pateicis un ne visus labos
cilvēkus un viņu darbus izcēlis. Tomēr ceru, ka esmu ieintriģējis lasītāju ja ne izlasīt, tad
vismaz izšķirstīt žurnālu līdz galam, it īpaši tāpēc, ka šis izdevums ir saturiski mazliet citādāks nekā iepriekšējie. Darbu žurnāla “Kadets” veidošanā ir uzņēmies rakstnieks ar žurnālista pieredzi Jānis Lejiņš, un man nav šaubu, ka uzdevums ir izpildīts godam. Novērtējiet arī jūs!
Kopumā vēlos teikt – kaut arī mums ir izaicinājumi un reizēm tie šķiet nepārvarami, es
tos saucu par pozitīviem izaicinājumiem, kuriem jārod risinājumi. Kam gan mums būtu
nepieciešama laba infrastruktūra, ēdnīca, kvalitatīvi pasniedzēji, mācību process utt., ja
nebūtu kadetu? Pats svarīgākais NAA ir kadets un viņa kvalitatīva sagatavošana virsnieka
profesijai. Un, kā jau iepriekš minēju, viņu mums jau ir vairāk nekā 300, un tas nozīmē, ka
NBS ir nākotne. Tās dēļ mums ir vērts censties, ko arī aicinu visus darīt. Vēlu visiem sekmes – un kā to vienmēr mēdza teikt brigādes ģenerālis G. Kerlins: ”Turamies!”
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I. AKTUĀLIE GADA NOTIKUMI NAA
Pulkvežleitnants Raimonds Kublickis,
NAA MPAP priekšnieks

MĀCĪBU PLĀNOŠANAS UN ATBALSTA PĀRVALDES PĀRSKATS
2018. gada 1. oktobrī spēkā stājās ar NBS komandiera 2018. gada 3. augusta pavēli
Nr.458 “Par Mācību vadības pavēlniecības operacionālo spēju, štata un materiāltehnisko
līdzekļu saraksta (TO&E) apstiprināšanu” apstiprinātais Mācību vadības pavēlniecības
(MVP) štata saraksts.
Jaunais štats ieviesa arī vairākas izmaiņas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas štatu sarakstā, kur visa cita starpā Mācību plānošanas un atbalsta daļa tika pārveidota par Mācību plānošanas un atbalsta pārvaldi (MPAP). Līdz ar to strukturāl amatu skaits
ir pieaudzis un pārvalde sastāv no Mācību daļas, Apgādes nodaļas, kā arī no Sadarbības
un projektu nodaļas. Neskatoties uz pieaugušo darba apjomu, MPAP galvenie uzdevumi ir
saglabājušies, proti:
– plānot un organizēt NAA mācību un apgādes procesu;
– sniegt metodisko atbalstu NAA kadetiem un akadēmiskajam personālam studiju
procesā;
– nodrošināt sadarbību ar citām augstskolām, tai skaitā ERASMUS projekta ietvaros.
Studiju process vidusskolu absolventiem NAA tiek īstenots trijās profesionālā bakalaura studiju programmās:
1. profesionālā bakalaura studiju programma “Gaisa spēku militārā vadība”;
2. profesionālā bakalaura studiju programma “Jūras spēku militārā vadība”;
3. profesionālā bakalaura studiju programma “Sauszemes spēku militārā vadība”.
Studijas bakalaura studiju programmās tiek īstenotās gan NAA, gan sadarbības augstskolās: Latvijas Jūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Transporta un sakaru
institūtā.
No 2018. gada NAA īsteno jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība”, kuras ietvaros visas nodarbības norisinās tikai NAA. Pirmais
jaunās programmas izlaidums ir paredzēts 2021. gadā.
Turklāt augstskolu absolventiem NAA piedāvā apgūt arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” un profesionālā maģistra
studiju programmu “Militārā vadība un drošība”.
Lai sagatavotu militāros speciālistus, tiek īstenots “Virsnieka speciālista pamatkurss”, kura mērķis ir nodrošināt klausītājiem nepieciešamās militārās zināšanas un
prasmes dienestam virsnieka speciālista (kapelāna, diriģenta, ārsta, psihologa, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperta vai jurista) amatos. 2019. gada augustā
tika veikti grozījumi AM 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr.8-NOT “Profesionālā
dienesta virsnieku pamatapmācības noteikumi” un profesiju saraksts tika papildināts
ar profesiju “farmaceits”.
2019.gada sākumā tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.48 “Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība”, kas nosaka, kā tiek sagatavoti Zemessardzes vada komandieri dienestam rezervē. Apmācību 3.posms tiks īstenots Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, un šobrīd norit darbs pie kursa programmas mācību satura plānošanas
un izstrādes, lai jau nākamgad uzsāktu apmācības. Tā kā izglītojamie būs studenti, tad
apmācības tiek plānotas no studijām brīvajā laikā, tāpēc lielāko daļu mācību satura izglītojamie apgūs tālmācībā, izmantojot ILIAS elektronisko vidi, kurā tiks ievietoti gan mācību
materiāli elektroniskā formā, gan testi zināšanu pārbaudei. Tālmācība tiks kombinēta ar
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Dižkareive Agnese Jurāne,
NAA MPAP Mācību daļas speciāliste

PAR REPREZENTĀCIJAS PASĀKUMIEM
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2018. gads - Latvijas Republikas simtgades gads, un tas, protams, vainagojās krāšņiem pasākumiem, kuros piedalījās arī Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.
Septembris sākās ar lielpasākumu “Lauki ienāk pilsētā”, kas norisinājās 11. novembra krastmalā. Tajā piedalījās Latvijas tautsaimniecības pārstāvji, kurus kadeti iepazīstināja ar NAA tradīciju “Melnās kafijas vakars”, viesiem bija iespēja nobaudīt rudzu maizi ar
marmelādi un īstu miežu kafiju. Turpinot Latvijas valsts simtgades pasākumu ciklu, Latviešu Virsnieku apvienības biedri NAA uzdāvināja sarkanozolu, kuru kopā ar kadetiem svinīgi
iestādīja akadēmijas teritorijā.
Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā kadeti vadīja nodarbības ierindas apmācībā. Noslēgumā klases sacentās savā starpā, lai izcīnītu labākās soļotāju klases titulu.
Latvijas Ģenerāļu kluba biedri organizēja pasākumu “Latviešu karavīrs laikmetu
griežos”, kurā NAA kadeti vispirms dalījās savā pieredzē par studijām akadēmijā, bet
pēc tam viņiem bija iespēja uzklausīt karavīru pieredzes stāstus par piedzīvoto starptautiskajās operācijās. 2018. gada 17.novembra rītā televīzijas raidījuma “Attīstības
kods” rubrikā “Latvijas stāsti” tika rādīts sižets par NAA – jauniem, patriotiski noskaņotiem, pašaizliedzīgiem, spēcīgiem kadetiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un ceļ
nacionālo pašapziņu.
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klātienes mācībām, tajā skaitā praktiskajiem vingrinājumiem. Šobrīd Latvijas Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā tālmācības elementi arvien vairāk tiek izmantoti gan kadetu, gan
personāla apmācību nodrošināšanai.

Parāde Cēsu kauju simtgades pasākumā
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NAA atvērto durvju dienas pasākums “Melnā nakts gaišā dienas laikā”

Baltā nakts kadetkandidātiem
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Izstāde “Skola 2019”
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Lielpasākums ”Lauki ienāk pilsētā”

“Mana tauta ir mans zelts, tāpēc es Latvijai šajos svētkos novēlu vienotus un drosmīgus cilvēkus – tādus, kuri palīdzēs otram grūtā brīdī, sniegs roku un atbalstīs. Tādus cilvēkus, kas spēs uzdrīkstēties mainīt netaisnības un iedvesmos citus celties un darīt. Latviešu tautai ir jāatceras, ka viens nav karotājs un tik mazai valstij kā mums ir jāturas kopā un
tikai kopā mēs paveiksim lielas lietas. Gods kalpot Latvijai!” – tā teica Sauszemes spēku
Militārās vadības kursa kadets Ēriks Niegliņš. Šis un vēl divu kadetu apsveikumi valsts
svētku nedēļā izskanēja radio “Skonto”.
Jau trešo gadu notika “Kadetu 14 stundu piemiņas peldējums”. Pasākuma laikā saziedotie līdzekļi tika novirzīti valsts aizsardzības un patriotisma fonda “Namejs” īstenotajiem
projektiem. Fonda valdes priekšsēdētājs atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube
Melnās kafijas vakarā Sauszemes spēku Militārās vadības kursa kadetam Tomam Pērkonam par tālāk nopeldēto distanci pasniedza Nameja gredzenu.
No Latvijas simtgades pasākumu cikla “iekāpām” Latvijas armijas simtgadē. Gads
sākās ar tradicionālajiem pasākumiem: “Ēnu dienu”, “Balto nakti” kadetkandidātiem, vērienīgo izstādi “Skola 2019”, sniedzām atbalstu vērienīgajā “Industrijas diena NBS 2019”
pasākumā un gan piedalījāmies, gan atbalstījām “Tet Riga Marathon”.
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Talka Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā “Billītēs”

NAA atvērto durvju dienas pasākuma “Melnā nakts gaišā dienas laikā” mērķis bija
iepazīstināt kadetkandidātus ar NAA studiju programmām, iespējām un kadetu ikdienas dienesta gaitām. Šajā gadā tika izvirzīts vēl viens mērķis – sniegt priekšstatu par
vienu no kadetkandidātu atlases posmiem “Melnā nakts”. Lai kliedētu šaubas par
savām spējām un bailes no nezināmā, interesentiem kadetu pavadībā tika dota iespēja iepazīties un izpildīt līdzīgus uzdevumus kā “Melnajā naktī”. Atsaucība bija augsta,
kopumā pasākumu apmeklēja gandrīz 300 cilvēku, piedalījās arī četras pamatskolu
klases, kurām bija izstrādāta atsevišķa programma. Noslēgumā, sadarbojoties Gaisa,
Jūras un Sauszemes spēku 4. kursa kadetiem, tika parādīts grandiozs paraugdemonstrējums.
Jūnija sākumā pirmā kursa kadeti devās uz Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālo māju “Billītes”, kurā talkoja kopā ar rakstniecēm Annu Velēdu Žīguri un Diānu Janci, kā
arī Latvijas Ģenerāļu kluba biedriem Raimondu Graubi un Gaidi Andreju Zeibotu. Pēc padarītajiem darbiem saimnieces, kā ierasts, cienāja ar uz ugunskura vārītu zupu, un kadeti varēja brīvi parunāties ar augstākajiem virsniekiem.
Jūnija vidū straujiem soļiem pienāca pirmais vasaras izlaidums, pēc kura pirmo gadu
notika vērienīga balle “Kastaņu alejā”. Jūnijs beidzās ar Latvijas armijas simtgades rekonstrukcijas pasākumiem – “Cēsu kauju simtgade” un “Pagaidu valdības nokāpšana no
kuģa “Saratov” Liepājā. Pasākumu cikls noslēdzās ar varenu koncertu 11.novembra
krastmalā, kurā uzstājās jaunā kadetu grupa “Rāmava”, kas savu debiju piedzīvoja NAA
vasaras izlaiduma ballē, tajā piedalījās arī tautas deju ansamblis “Bramaņi”.
No 2018. gada septembra līdz 2019. gada septembrim kadeti un NAA personāls viesojās 16 mācību iestādēs, to starpā bija arī pamatskolas, sākumskolas un bērnudārzi,
NAA organizēja ekskursijas divām skolām.
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Majors Edgars Erts,
dižkareivis Dainis Stepe,
kadets Dagnis Sakne,
kadets Dāvids Francs

SPILGTĀKIE NOTIKUMI NAA KADETU SPORTA DZĪVĒ
No 2018. gada 26. novembra līdz 1. decembrim Beļģijā norisinājās gadskārtējais
starptautiskais militārais basketbola turnīrs SHAP štābā, kurā Latvijas bruņoto spēku izlase izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja arī NAA Sauszemes spēku 1. kursa kadets Kristaps
Aizpurs.
Pirmo reizi Latvijas bruņotos spēkus starptautiskajā basketbola turnīrā militārpersonām pārstāvēja sieviešu komanda, kas izcīnīja augsto 3. vietu. NBS izlasē spēlēja arī divas NAA Gaisa spēku kadetes – 5. kursa kadete Lība Daija Mikova un 2. kursa kadete
Kristīne Melberga.
2018. gada septembrī norisinājās NBS čempionāts apvidus skrējienā, kurā veiksmīgi
startēja NAA komanda, izcīnot 2. vietu komandu vērtējumā, bet individuāli 2. vietu izcīnīja
GS MV 3. kursa kadete Laura Davidauska.
NAA kadetu komanda piedalījās Sauszemes spēku rīkotajās sacensībās “Dzelzs vīru
skrējiens”, kurās NAA komanda lielāko distances daļu bija vadībā, bet tai finišā nācās
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samierināties ar 2. vietu, piekāpjoties sacensību organizētāju Sauszemes spēku komandai. NAA komandā startēja SzS MV 4. kursa kadeti Dāvids Francs, Juris Spalva un SzS MV
2. kursa kadets Eldars Trapučka.
NBS čempionāts iekštelpu pludmales volejbolā norisinājās 6. decembrī, un tajā piedalījās arī labākās mūsu akadēmijas komandas. Vīriešu konkurencē šoreiz dalīta 5. – 8.
vieta, komandā – Gaisa spēku kadeti Kristaps Skudra un Valts Benjavs. Sieviešu konkurencē turnīrā veiksmīgi startēja kadetes Ilva Linuža un Krista Ķelpa – 2. vieta.
2019. gads sākās ar NBS čempionātu slēpošanā, kas norisinājās Madonas slēpošanastrasē “Smecersils”. Komandu vērtējumā NAA izcīnīja 5. vietu, bet individuāli labākais
rezultāts bija kadetei Līgai Džeriņai – 3. vieta S-1 grupā.
Marta sākumā norisinājās NBS čempionāts peldēšanā, kurā NAA komanda izcīnīja
2. vietu, piekāpjoties tikai Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandai. Individuāli jāizceļ GS 1. kursa kadets Mārcis Pīnups un, protams, kareivis Pāvels Švecovs, kas izcīnīja
divas 3. vietas individuālajos peldējumos.
NAA kadeti aktīvi piedalījās arī augstskolu sacensībās dažādos sporta veidos, bet labākos rezultātus NAA komanda sasniedza svaru stieņa spiešanā guļus, izcīnot 2. vietu
kopvērtējumā un piekāpjoties tikai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas komandai.
Kadetu labākie individuālie rezultāti (svaru kategorijās): līdz 52 kg – 2. vieta Ievai Sintijai
Mālniecei; līdz 72 kg – 2. vieta Sintijai Lestniecei; līdz 74 kg – 1. vieta Jānim Mālniekam;
līdz 83 kg – 1. vieta Intaram Baumanim.
Maijā vairākas dienas norisinājās NBS rīkotais hokeja čempionāts, kurā piedalījās arī
Latvijas Valsts policijas un Kanādas karavīru hokeja komanda. Finālā Jūras spēku komanda
tikās ar Mācību vadības pavēlniecības komandu, kuras sastāvā spēlēja vairāki NAA kadeti.
Labākais sniegums šajā čempionātā bija MVP komandai un pelnīta uzvara visā turnīrā.

Tet Riga Marathon
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Latvijas Universiādes boksa sacensībās svara kategorijā līdz 75 kilogramiem SzS MV
4. kursa kadets Rūdolfs Ozols izcīnīja 2. vietu.
NBS labākie pludmales volejbolisti jūnija sākumā piedalījās starptautiskās militārās
sporta padomes (CISM) rīkotajā pasaules čempionātā, kas norisinājās Vācijas pilsētā Varendorfā. Latvijas bruņotos spēkus pārstāvēja arī NAA komanda – kadeti Kristaps Skudra
un Valts Benjavs izcīnīja dalītu 5.–9. vietu. Pēc divām nedēļām norisinājās arī NBS čempionāts pludmales volejbolā, kurā iepriekš minētie kadeti izcīnīja 4. vietu, bet sievietēm
kadetes Inta Agriņa un Ilva Linuža izcīnīja 3. vietu.
Jūnija beigās Gulbenē norisinājās NBS čempionāts vasaras biatlonā. NAA komandā
startēja dižkareivis Dainis Stepe, kadeti Dāvids Francs, Artis Maksims un Laura Davidauska. NAA komanda spēcīgā konkurencē izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties tikai NBS Kājnieku
skolas un Militārās policijas komandai.
Lielākais sporta pasākums bruņotajos spēkos norisinājās no 9. līdz 11. jūlijam Salacgrīvas sporta laukumos. Šogad NBS spartakiādē piedalījās rekorda liels komandu
skaits – 16. Kopvērtējumā pārliecinoši 1. vietu izcīnīja SzS Mehanizētās kājnieku brigādes komanda, 2. vietu MP komanda, bet 3. vietu GS komanda. Diemžēl NAA šogad ierindojās tikai 6. vietā. Augsto 2. vietu komandai izcīnīja vieglatlēti – 1. kursa kadets Jānis Grižbovskis uzvarēja 100 m distancē, bet 1. kursa kadete Hārdija Kristiāna Nagle
šajā distancē ieguva 5. vietu. 3000 m krosa distancē 2. vietu izcīnīja dižkareivis Dainis
Stepe, bet kadete Laura Davidauska ierindojās 8. vietā. Jāpiebilst, ka Laura Davidauska
izcīnīja vēl divas individuālās bronzas godalgas svaru stieņa spiešanā guļus un arī aizsardzības ministra kausa “Dižvīrs” sacensībās.
NAA triatlona komanda, kuru trenē majors Edgars Erts, Latvijas valsts mēroga sacensībās pirmo reizi piedalījās jau 2013. gadā. Tā kā daudziem kadetiem radās interese par
triatlonu, kas ietver peldēšanas, skriešanas un riteņbraukšanas disciplīnu, tika nolemts
pievērsties specifiskiem triatlona treniņiem. Lai NAA komanda pilnvērtīgi sagatavotos un
piedalītos Latvijas kausa izcīņā triatlonā, bija nepieciešami vairāki gadi. 2018. gadā NAA
triatlonisti komandu kopvērtējumā ieguva augsto 3. vietu, turklāt komandas treneris majors Edgars Erts tika atzīts par gada labāko triatlona treneri valstī.
NAA komanda ar labiem panākumiem piedalās 2019. gada triatlona kausa izcīņā. Šajā
sezonā godalgotas vietas ir izcīnījuši vairāki komandas dalībnieki: Mārcis Pīnups (3. vieta
Latvijas čempionātā supersprintā); Matīss Bajārs (3. vieta Siguldas akvatlonā, Latvijas kausa 1. posms); Anita Lebedeva (2. vieta Latvijas čempionātā triatlona olimpiskajā distancē);
Kaspars Ušpelis (3. vieta Latvijas čempionātā triatlona sprinta distancē); Lāsma Ozola
(2. vieta Latvijas čempionātā triatlona sprinta distancē); Edgars Erts (1. vieta Vaidavas triatlonā). NAA komanda guva pārliecinošu uzvaru Valmieras baseintriatlonā, kurā 1. vietu izcīnīja Mārcis Pīnups, 2. vietu – Artis Bisnieks, bet trešais labākais rezultāts distances kopvērtējumā bija Edgaram Ertam, kas savā vecuma grupā izcīnīja 1. vietu. Augustā notika vienas
no prestižākajām sacensībām – Rīgas triatlons, kurā 2018. gadā NAA vīriešu komanda komandu stafetē izcīnīja 1. vietu. Šogad NAA komandu vērtējumā izcīnīja 2. vietu.
15. jūnijā Siguldā notika šķēršļu skrējiens Patria tough run. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti veiksmīgi ieguva arī godalgotās vietas. Sieviešu konkurencē
Laura Davidauska izcīnīja 3. vietu. Vīriešu konkurencē 3. vieta Kristiānam Mārtuševam.
Pārliecinošu uzvaru stafetes skrējienā izcīnīja NAA komanda – Dainis Stepe, Dagnis Sakne, Pjotrs Golubevs.
Patria Historical Run ir viens no šķēršļu skriešanas seriāla posmiem trasē, kas saistīta
ar vēsturiskiem notikumiem. Šīs sacensības notika 20. jūlijā, tajās veiksmīgi startēja Dāvids Helvijs Francs – 3. vieta elites grupā. Komandu konkurencē NAA izcīnīja 1. vietu. Komandā startēja: Ilgvars Dzedulis, Dagnis Sakne, Kristiāns Mārtuševs un Anna Zara.

16

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9
17

PER ASPERA AD ASTRA

3. augustā norisinājās Patria Mud Run, kas bija 2. posms sacensībās. Trase bija ļoti grūta
un prasīja lielu piepūli. Pārliecinoši un stabili šajā posmā sevi pierādīja NAA komanda, izcīnot
1. vietu. Komandā – Kristaps Matisons, Anna Zara, Janeks Rumbergs un Agris Vasars.
Augustā, noslēdzot vasaras lauka nometni, notika Tantikas kausa izcīņa.
Šīs vasaras lielākais sporta notikums studentiem bija 30. vasaras universiāde Neapolē, Itālijā, kas pulcēja kopumā 6000 studentus no visas pasaules. Sacensības notika Sanpaolo stadionā ar 55 000 sēdvietām, kur savulaik notika olimpisko spēļu priekšsacīkstes futbolā, turklāt uz šo sacensības vietu no netālu esošā iesildīšanās stadiona
sportistus eskortēja vietējā policija, kura nodrošināja kārtīgu adrenalīna devu. Sacensības notika 18 dažādos sporta veidos. Šajā lielajā sporta notikumā piedalījās arī Latvijas
Nacionālās aizsardzības akadēmijas Sauszemes spēku 4. kursa kadets Dāvids Francs,
kas startēja 800 metru skriešanas distancē un ieguva 34. vietu starp 37 sportistiem
(laiks – 2:01,06).
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2019. gada jauno leitnantu izlaidums

Sauszemes spēku kursi 2019. gada jauno leitnantu izlaidumā
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Gaisa spēku kursi 2019. gada jauno leitnantu izlaidumā

Jūras spēku kursi 2019. gada jauno leitnantu izlaidumā
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2018. gada Virsnieku speciālistu pamatkursa izlaidums

NAA kadetu grupa “Rāmava” 2019. gada jauno leitnantu izlaiduma ballē
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Tautas deju ansamblis “Bramaņi” 2019. gada jauno leitnantu izlaiduma ballē
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2019. gada jauno leitnantu izlaiduma balle
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-Tu esi beidzis Rīgas Tehnisko universitāti. Kādu fakultāti?
-Inženierekonomikas un vadības fakultāti. Mana studiju programma saucās “Cilvēku
resursu vadīšana”. Ieguvu profesionālo bakalaura grādu iestāžu darba organizācijā un
vadībā, un personāla vadītāja kvalifikāciju. Studēju neklātienē paralēli dienestam Nacio
nālajos bruņotajos spēkos.
-Un kur tu dienēji?
-Kaujas atbalsta bataljona Prettanku rotā.
-Sākumā Alūksne?
-Sākumā bija Alūksne. Vienu vakaru atbrauca Prettanku rotas komandieris un instruktori, izstāstīja par sevi un piedāvāja pie viņiem dienēt. Viņi tik labi stāstīja, un man likās,
ka tā varētu būt vieta, kas man derētu.
-Bruņotajos spēkos tu iestājies tieši pēc vidusskolas?
-Nē, bija tā – agrāk es nodarbojos ar sportu, piecus gadus biju Latvijas izlasē.
-Kādā sporta veidā?
-Šorttrekā. Pēc vidusskolas turpināju sportot un iestājos Ventspils Augstskolā, Elektronikas fakultātē. Bet sanāca tā, ka es ļoti daudz laika pavadīju treniņnometnēs un sacensībās. Piemēram, septembrī sākās mācības augstskolā, bet mēneša beigās jau devos
savā sporta komandējumā, no kura atgriezos tikai novembra beigās. Pirmajā pusgadā izlaižot divus mēnešus, visu pamatmācību vielu bija gandrīz neiespējami apgūt. Galvenais,
tam visam paralēli, es sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu.
-Negribēji mācīties Ventspils Augstskolas Elektrotehnikas fakultātē?
-Pēc pirmā pusgada sapratu, ka tas nav priekš manis. Vēlējos kaut ko aktīvāku – gan
nodarbināt smadzenes, gan pārbaudīt sevi fiziski. Tanī laikā dažādu apsvērumu dēļ aizgāju arī no sporta.
-Kā izlēmi iestāties armijā?
-Neviens no maniem radiem vai draugiem nebija saistīts ar armiju. Tā bija spontāna
ideja – radikāli mainīt dzīvi.
-Vienkārši ienāca prātā, un viss?
-Man bija pazīstami daži cilvēki, kas iedeva kontaktus ar militārpersonām. Sazinājos,
apjautājos – kas, kā, ko? Kas vispār tas ir par zvēru – armija. Tad nolēmu, ka pamēģināšu.
Kāpēc ne?
-Kāds bija sākums Alūksnē?
-Sākumā, protams, bija mazliet bail, neziņa, kā rīkoties, kā uzvesties. Bailes no
nezināmā, izmetīs tevi pļavā vai mežā, tagad izdzīvo... Bet, kā izrādījās, tā nemaz nebija.
Sākumā visu pastāsta un iemāca, tad soli pa solim iet uz priekšu. Ja instruktori visu labi
ir paskaidrojuši un iemācījuši, tad beigās pašam darot viss izdodas. Manas domas par
armiju konkrēti mainījās, katrā ziņā nebija tik traki, kā mēdz mālēt. Protams, reizēm bija
arī šaubas, bet ar laiku iepatikās arvien vairāk un vairāk. Sapratu, ka armija ir priekš manis. Prettanku rotā mans pirmais amats bija autovadītājs, pēc tam soli pa solim sāku attīstīties, ja tā var teikt.
-Kādā ziņā?
-Kļuvu par iekārtas operatoru, tad pēc divarpus gadiem mani nosūtīja uz jaunākā instruktora kursu. Pēc tam kļuvu par grupas komandieri. Kaujas atbalsta bataljonā kaprālis
ir grupas komandieris, seržants nodaļas komandieris. Parastos kājnieku bataljonos
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2019. gada Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Goda zobena laureāta JĀŅA PIUSA saruna ar Jāni Lejiņu.
Saruna notika nedēļu pēc NAA izlaiduma.
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Misija Irākā 2018. gadā. Pie amerikāņu ātrās reaģēšanas vienības transportlīdzekļa M-ATV
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nodaļas komandieris ir kaprālis. Mums ir papildu iekārtas, ar ko jāprot darboties un vienlaikus jāmāk tas pats, kas kājniekiem. Pēc kāda laika, vēl būdams kaprālis, kļuvu par
nodaļas komandieri.
-Kā veicās?
-Sākums bija grūts, bet ar laiku sāku sevi pierādīt. Ir tāds interesants pasākums – Latvijā ik gadu kopš 2015. gada notiek sacensības “Labākā kājnieku nodaļa”. Tad, lūk, mūsu
nodaļa 2015. gadā izcīnīja II vietu.
-Kas tur notiek?
-Tā ir konkrēta distance, kādi 30 līdz 50 kilometri un apmēram 20 dažādi uzde
vumi – orientēšanās, mīnu lauks, šaušana un tamlīdzīgi. Viss, kas saistīts ar militāro. Toreiz uzvarēja vīri no Militārās izlūkošanas rotas. Ar savu nodaļu izcīnījām II vietu, varējām
lepoties paši ar sevi. I vietas ieguvējus aizsūtīja jau uz augstāka līmeņa sacensībām Lietuvā, kur mūsu izlūki atkal uzvarēja. Mūs aizsūtīja uz Eiropas mēroga kājnieku nodaļu
sacensībām, kur savukārt nedrīkstēja piedalīties ne izlūki, ne speciālo uzdevumu vienību
karavīri. Mēs atkal izcīnījām II vietu. Ar savu oriģinālo nodaļu, ar tiem, ar kuriem ikdienā
kopā strādājam, nu varējām sevi parādīt arī Eiropā. Varbūt mēs visur nebijām fiziski labākie, tādēļ rīkojāmies taktiski. Neskrējām uzreiz ar galvu sienā, vispirms biški padomājām,
kur var maksimāli ietaupīt enerģiju. Tas laikam latviešiem ir gēnos – ja kaut ko var izdarīt
vieglāk, tad tā arī dara.
-Citas komandas bija īpaši komplektētas?
-Citām varēja redzēt, ka no vienības atlasīti fiziski spēcīgākie džeki. Varbūt ne vienmēr
zinošākie, spēcīgākie gan.

Epizode no Eiropas labākās nodaļas sacenībam (European Best Section Competition)

25

KADETS 2019
PER ASPERA AD ASTRA

-Tas bija atļauts?
-Tas bija atļauts, un mēs Latvijā varējām atlasīt kaut vai sporta kluba komandu. Bet
komandieris teica, ka ceļazīmi mēs esam izcīnījuši ar oriģinālo nodaļu, un tiem karavīriem, kuri šo vietu ieguvuši, arī jābrauc. Karavīri bija ļoti priecīgi par iespēju izrauties no
ikdienas rutīnas un redzēt ārzemes. Tā viņiem bija laba motivācija tur cīnīties. Sacensības, protams, nebija vieglas, bet mēs ļoti labi sadalījām lomas. Piemēram, karavīrs, kas
nevarēja ātri paskriet un baidījās no augstuma, savukārt varēja ļoti daudz panest. Cits
atkal otrādi – varēja ātri skriet un nebaidījās no augstuma, bet nevarēja daudz panest.
Tās nepieciešamās spējas mums ļoti labi sakrita, kāds vairāk zināja par sakariem, cits par
medicīnu un tamlīdzīgi. Tā mēs, latvieši, varējām sevi labi parādīt.
-Seržanta amats, bet joprojām kaprālis. Kā ar seržanta kursiem?
-Neaizgāju, jo piedāvāja braukt misijā. Pusgadu biju Irākā mācību instruktors. Toreizējais bataljona virsseržants teica: “Tev pēcmisijas atvaļinājums nebūs, uzreiz tevi sūtīsim
uz seržanta kursiem.” Es atteicos, jo biju jau izlēmis stāties akadēmijā. Negribēju aizņemt
kāda cita karavīra vietu, kuram būtu vērtīgāk kļūt par seržantu.
-Kā gāja Irākā?
-Jau 2012. gadā bija plānots mūs no Prettanku rotas sūtīt uz Afganistānu, bet politisku
apstākļu dēļ viss mainījās. Mūsu vienības vietā aizsūtīja citus. Pēc tam sākām gatavoties
misijai Mali. Izgājām pirmsmisijas apmācības, bet īsi pirms došanās ceļā atkal viss mainījās. Tur aizbrauca mazāk cilvēku, nekā bija paredzēts. Mēs tik ļoti centīgi bijām gatavojušies, un atkal nekā... Tad mums piedāvāja braukt uz Irāku, un, protams, visi piekritām.
Bijām seši karavīri, un es vienīgais, kas misijā dodas pirmo reizi, tādēļ sākumā vēlējos sevi
pierādīt. Apmācot vietējos karavīrus, bija jāatrod pareizā pieeja, lai viņi tevī klausās un
uztver kā īstu skolotāju. Bija jāņem vērā gan izglītības līmeņa starpība, gan tas, ka viņi
ikdienā atrodas karadarbības zonā.
-Viņi visi bija pieredzējuši karavīri?
-Jā, viņi joprojām arī karoja. Bija tā – mēs viņus mācījām, tad viņi pāris dienu pazuda,
aizbrauca pildīt kādu reālu uzdevumu, tad atgriezās pie mums. Ne jau visi vienmēr atgriezās... Tas mums bija papildu stimuls viņiem visu labi iemācīt. Mēs izdomājam, ka nevajag
uzspiest – jādara tieši tā un ne savādāk, bet mācībās jāiesaista viņi paši. Tādā kā sarunu
veidā. Piemēram, pārvietošanās guļus. Mēs prasām – esat kaut ko tādu darījuši? Viņi atbild – jā, esam. Mēs sakām – parādiet, kā jūs to darāt. Ja viņi dara, tā kā mēs vēlamies,
tad viss kārtībā. Ejam tālāk. Ja viņi dara nepareizi, tad mēs rādām savu variantu. Pamēģiniet šādi! Tā jūs ietaupīsiet enerģiju un varēsiet ātrāk pārvietoties. Mēs mācības pasniedzām kā pieredzes apmaiņu. Mēs rādām jums, jūs rādiet mums, tad apspriežam un izvēlamies labāko variantu. Beigās visi bija apmierināti ar sasniegto rezultātu.
Mums vietējie karavīri bija jāapmāca no individuālā līdz rotas līmenim. Atnāk vesela
rota, mums, katriem diviem pa vadam, kādi 20–30 cilvēki. Rotā visi vadu komandieri,
seržanti, instruktori, kareivji, un tev visi kopā arī jāapmāca, sākot no individuālām iemaņām. Protams, jārespektē viņu virsnieki un instruktori. Virsnieki tur neložņā pa zemi. Viņiem savukārt bija jāmāca, kā pareizi uzvesties, kā ģērbties. Piemēram, virsniekam kaujas laukā jāizskatās tāpat kā citiem karavīriem, citādi viņš būs pirmais, kas tiks ievainots
vai nošauts. Mums bija jāmaina virsnieku domāšanas veids. Viņi tur staigā apkārušies ar
zvaigznēm un vēl nezin ko. Ja kareivis valkā parastus zābakus, tad virsnieks staigā lakādas kurpēs un ar tādām interesantām cepurēm galvā. Tad mēs viņiem mācījām – ģērbies
tāpat kā tavi padotie, tad ilgāk izdzīvosi. Katram vajag savu pieeju un vienmēr jāatrod
kāda motivācija vai balviņa. Piemēram, viņiem ļoti patika visādas sacensības, un caur
tām mēs mācījām gandrīz visu. Sarīko sacensības un dabūsi simtprocentīgu atdevi. Sevišķi viņiem patika sacensties ar mums, un, ja viņi vēl uzvar, tad lepnumam nav gala.
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-Ļāvāt viņiem uzvarēt?
-Protams, daudz kur ļāvām, bet ne vienmēr. Tur bija arī labi karavīri, kuri dažās lietās
bija tikpat spējīgi kā mēs. Bija daudz labi sagatavotu karavīru, ne tā kā video redzēti, kaut
kādi salašņas ar ieročiem. Mēs tur bijām arī padomju ieroču speciālisti, citu valstu karavīriem, piemēram, dāņiem, par tiem bija minimālas zināšanas.
-Joprojām kalašņikovi?
-Nē, kalašņikovi viņiem vairs nebija, to vietā bija amerikāņu M-16. Bija krievu lož
metēji – PKM, PKT, DShK, NSV un granātmetēji RPG-7 un SPG-9.
-Kur jūs paši to visu apguvāt?
-Latvijā ir speciālisti un ir instruktori, kas varēja mūs apmācīt. Tiem no mums, kuri jau
pazina krievu ieročus, zināšanas vajadzēja tikai atsvaidzināt. Pārējiem bija jāmācās. Paši
mācījāmies, paši braucām uz poligonu šaut, lai būtu zināšanas šajā jomā.
-Atbrauci no misijas un tūdaļ uz NAA?
-Tā arī iznāca, jau nākamajā dienā pēc atbraukšanas bija jāiet kārtot psiholoģijas testi.
Komisijā man prasa – kad tu pēdējo reizi biji misijā? Es saku – vakar atbraucu. Viņi tā
dīvaini paskatījās uz mani. Nu ko, aizpildīju visas anketes, nekādu problēmu.
-Par ko viņi brīnījās?
-Visticamāk, bija pārsteigti par to.
-Mēs aizmirsām Rīgas Tehnisko universitāti. Kurā brīdī tu tajā iestājies?
-2010. gadā sāku dienēt NBS un 2011. gadā sāku mācīties RTU. Kā jau teicu – neklātienē.
-Un kā radās šī ideja?
-Vienkārši sapratu, ka vakaros nav ko darīt.

3. Prettanku rotas otrā vada nodaļa pirms sacensībām
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-Kā tā?
-Gribēju sevi attīstīt. Sāku sportot, pasportoju vakarā divas stundas, un ko pēc tam?
-Un atpūta?
-Draugi par mani smejas, esmu mazohists. Patīk sevi mocīt.
-Tā izklausās. Un kā veicās ar “sevis mocīšanu”?
-Visādi. Kad kādu gadu pamācījos, atkal radās šaubas – kāpēc es to vispār sāku...
Pēc tam atkal – ja iesākts, tad jāpabeidz. Studiju laikā daudz palīdzēja vienības komandieri, un, protams, labi, ka pabeidzu. Zināšanas, ko mācīja augstskolā – to pašu psiholoģiju –, uzreiz varēju izmēģināt arī praksē. Tas viss ļoti labi sapasēja un arī palīdzēja
man attīstīties.
-Bet varbūt izvēlētais studiju priekšmets “Personāla vadība” bija tāds kā iekšējs signāls, ka galu galā tu gribi kļūt par virsnieku?
-Ja godīgi, tajā brīdī es par to nedomāju. Varbūt tas bija tāds kā drošības variants. Ja
nu kaut kas notiek ar veselību, tad RTU ir kā rezerves variants. Tavas zināšanas neviens
nevar atņemt.
-Tu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā mācījies tikai vienu gadu. Kā paspēji
kļūt par labāko?
-Nu gan labs jautājums... Ne jau nu speciāli gribēju būt labāks par pārējiem. Nē, es
tikai centos visu izpildīt, cik labi vien iespējams.
-Vai iepriekš bija kāda nojauta, vai apbalvojums bija pilnīgs pārsteigums?
-Kaut kas ienāca prātā, kad izsauca uz komisiju. Tur no katras plūsmas sauca pa
vienam cilvēkam. Visi bija ļoti spēcīgi leitnanti, un man bija pārliecība, ka apbalvos kādu
no militārās vadības studiju programmas absolventiem. Kaut vai tādēļ, ka pagājušā
gada laureāts jau bija no viengadniekiem, un nedomāju, ka otro gadu pēc kārtas apbalvos komandējošā sastāva programmas absolventu. Protams, paldies visiem, ka esmu
novērtēts.
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Dižkareive Agnese Jurāne,
NAA MPAP Mācību daļas speciāliste

LATVIJAS KARA SKOLAS 100. GADADIENAI VELTĪTS KONCERTS
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Par godu Latvijas Kara skolas 100. gadadienai 13. septembrī Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika svētku koncerts, kurā uzstājās Dailes teātra aktieri – Ērika Eglija un
Gundars Silakaktiņš, operdziedātāja Marlēna Keine, kā arī Zemessardzes orķestra ansamblis un tautas deju kolektīvs “Bramaņi”.
Svinīgo pasākumu apmeklēja Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs Jānis Kažociņš, aizsardzības ministra
padomnieks militāros jautājumos atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Imants Ziediņš un
Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis Dilāns.
“Latvijas Kara skolas dibināšana ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem mūsu bruņoto spēku vēsturē. Atzīmējot Latvijas Kara skolas simtgadi, vēlos pateikties visiem Nacionālās aizsardzības akadēmijas mācībspēkiem par ikdienā ieguldīto nesavtīgo darbu topošo virsnieku izglītošanā un mūsu valsts aizsardzības stiprināšanā,” uzsvēra aizsardzības
ministrs Artis Pabriks.
Koncertā laikā tika atspoguļota Latvijas Kara skolas attīstība simtgades griezumā –
mācību procesi poligonos un klasēs, tradīcijas, atpūtas un sporta pasākumi, virsnieku
balles un izlaidumi. Protams, arī Kara skolas vēsturē neizdzēšamais notikums – Latvijas
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II. MANTOJUMS UN TURPINĀJUMS

NBS Štāba bataljona orķestris NAA svinīgajā izvadē
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brīvības cīņas. Dramatiskie vēstures fakti lika aizdomāties par
privilēģiju dzīvot brīvā valstī. Koncerta laikā ar operdziedātājas
Marlēnas Keinas izpildīto dziesmu “Alleluja” tika pieminēti Vareļos un pie Daugavas tiltiem kritušie 14 Latvijas Kara skolas
kadeti. Tas bija ļoti aizkustinošs
mirklis. Skumjas mijās ar priekiem, atspoguļojot kadetu ikdienu, pasākuma vadītāji bija parūpējušies par amizantiem tērpiem
un atbilstošu dziesmas izvēli.
Koncerts noslēdzās ar NAA absolventa virsleitnanta Rūdolfa
Bērziņa sacerēto dziesmu “Sveicu Tevi, kājniek!”, kuru izpildīja
akadēmijas kadeti.
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Marlēna Keine Latvijas Kara skolas
simtās gadadienas koncertā

Mārcis Vasiļjevskis un Ērika Eglija Latvijas Kara skolas simtās gadadienas koncertā
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NAA šaušanas simulatora atklāšana

NAA šaušanas simulatorā
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UZVARA KAUJĀ

Pulkvežleitnants Raimonds Kursītis,
NAA vadības grupas vecākais eksperts (plānošanā)

Latvijas muzeju katalogā var atrast kādus 200 dažādus muzejus. Arī NAA bija savs
muzejs jeb, pareizāk sakot, – telpa, kurā tika eksponēti dažādi priekšmeti un materiāli,
kas attiecas uz Kara skolas un NAA vēsturi. Par to var izlasīt īsu rakstu 2012. gada žurnālā “Kadets” (Nr.40). Nelielu daļu no tās ekspozīcijas vēl tagad var aplūkot NAA 1. mācību
korpusa ceturtajā stāvā. Diemžēl akadēmijas muzeja kolekcija, kas tika krāta vairākus
gadus, pamazām tika izvazāta, jo muzejam nebija kārtīga saimnieka.
Muzejs savā būtībā ir vieta, kur tiek savākti un glabāti dažādi priekšmeti un materiāli,
kas ir sava laika un cilvēku likteņu liecinieki. Tos radījuši vai lietojuši cilvēki, kas parasti
vairs nav starp mums, bet atmiņas par viņiem tiek glabātas fotogrāfiju, personīgo lietu,
manuskriptu un citādā veidā. Tradicionāli muzejam jāveic arī pētnieciskais un izglītojošais
darbs. Piemēram, pastāvīgi papildinot ekspozīciju, organizējot ekskursijas, tematiskos pasākumus un izdodot dažādus izziņas materiālus. Saprotams, ka akadēmijas t.s. muzejam
nebija iespējas veikt šādas funkcijas.
2013. gada nogalē akadēmijas vadībai radās ideja – nodot Latvijas Kara muzejam
akadēmijas muzeja ekspozīcijas materiālus un priekšmetus, taču atstājot akadēmijas telpās tikai atsevišķus stendus, kuros akadēmijas kadeti un viesi varētu iegūt pamatzināšanas par Kara skolas un NAA vēsturi. Toreiz akadēmijas prorektors pulkvežleitnants Georgs
Kerlins man uzdeva šo projektu vadīt un izveidot trīs tematiskos stendus, kurus tagad var
aplūkot NAA 1. mācību korpusa pirmajā, otrajā un trešajā stāvā. Papildus tam trešajā
stāvā vēl tika iekārtots NAA pirmā rektora brigādes ģenerāļa Valda Matīsa stends un sanāksmju telpa.
Par pirmā stāva informatīvi vēsturisko stendu un otrā stāva vēsturisko stendu jau iepriekš rakstīts žurnāla “Kadets” 2015. gada (Nr.43) un 2017. gada (Nr.45) numuros. Tagad laiks pienācis aprakstīt NAA vēsturisko stendu, kas iekārtots trešajā stāvā. Šajā stendā ir apkopota informācija par NAA izveidi 1992. gadā un galvenajiem akadēmijas
simboliem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Mākslinieciskās idejas autori – šī raksta
autors un mākslinieks Ģirts Boronovskis, kurš ikdienā strādā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.
NAA kadeti bieži vien piedalās dažādos valstiskos un vēsturiskos pasākumos Rīgas
brāļu kapos un pie Brīvības pieminekļa. Tieši tāpēc šajā stendā mēs redzam latviešu karavīriem svarīgus simbolus – “Jātnieku pāri” no Brāļu kapu ieejas vārtiem, monumentālo granīta skulptūru grupu “Tēvijas sargi” un
cilni “Cīņa pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta” no Brīvības
pieminekļa. Abi šie Latvijas valstij un armijai svarīgie
monumenti ir apvienoti vienā kompozīcijā. Interesanti, ka ideju izmantot Brīvības pieminekļa cilni “Cīņa
pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta” izvēlējās arī
Aizsardzības ministrija “Latvijas armijai 100” logo
izveidei.
Pirmā un otrā stenda izveide ritēja samērā raiti, taču trešā stenda izveide nedaudz aizkavējās,
jo stenda pamatnes izgatavošanai bija jāmeklē finansējums. Vēlāk, kad pamatne bija izgatavota, vēl
pagāja vairāki mēneši, kad tika savākta informācija
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un iegādāti visi nepieciešamie materiāli stenda pabeigšanai. Turklāt pagājušā gada
beigās daudzas valsts un pašvaldības iestādes bija “izķērušas” gandrīz visus
māksliniekus – noformētājus, jo tās arī vēlējās īpaši atzīmēt Latvijas valsts dibināšanas 100. gadadienu.
Tagad, kad darbs ir pabeigts, liekas, ka viss ir skaisti un vienkārši, taču, praktiski veidojot šo stendu, laiks tika patērēts vairāk, nekā iepriekš bija plānots. Lielu pateicību gribu
izteikt arī māksliniekam Gundaram Gulbim, fotogrāfei Zandai Pučei un it īpaši māksliniekam Edvīnam Grīnfoldam, kas izgatavoja akadēmijas simbolu (NAA ģerboņa un beretes
kokardes) telpiskās formas. Arī man bija jāpiedalās stenda izveidē, jo darbs bija jāpabeidz
noteiktajā laikā un atbilstošā kvalitātē.
Stenda kreisajā pusē ir izvietotas vitrīnas ar akadēmijas zobeniem un simboliem.
Stenda labajā pusē ir izvietoti abi akadēmijas ceļojošie kausi (“Rektora kauss” un “Taktikas kauss”), par kuriem katru gadu cīnās kadetu komandas. Tieši blakus attēlots cilnis
“Cīņa pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta”. Apskatot šo attēlu, var redzēt, cik meistarīgi
tēlnieks Kārlis Zāle spēja attēlot kaujas saspringumu un latviešu karavīru cīņas sparu,
kas valdīja 1919. gada rudens cīņās.
“Latvijas atbrīvošanas kara vēstures” otrajā sējumā (virsredaktors ģenerālis Mārtiņš
Peniķis) ir smalki aprakstīta “Daugavas forsēšana 1919. gada 14. un 15. oktobrī.”. Uzbrukumiem pāri Daugavas tiltiem vajadzēja sasaistīt pretinieka spēkus, lai tos nevarētu iesaistīt citos frontes sektoros. Par tiem grāmatā rakstīts:
“Virspavēlnieks pavēlēja 14. oktorbrī rīta agrumā forsēt tiltus, kā arī forsēt Daugavu
Bolderājas, Mazjumpravas muižas un Ikšķiles rajonos.
Tiltu forsēšanai Latgales divīzijas komandieris nozīmēja 7. Siguldas pulku, kuru vajadzēja pabalstīt 3 bruņotiem automobiļiem, 1 bruņotam vilcienam un 5 lielgabaliem.”
Pirmās dienas uzbrukums neizdevās, jo vācieši izrādīja sīvu pretestību.
“Jaunu uzbrukumu pāri tiltiem atlika uz nākošo dienu, kad Torņkalna rajonā visādā
ziņā vajadzēja saistīt ienaidnieka lielākus spēkus, lai tas nevarētu aizsūtīt pastiprinājumus uz Bolderāju.

33

PER ASPERA AD ASTRA

Izstāde par Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju

KADETS 2019
PER ASPERA AD ASTRA

Lai pretinieku maldinātu par mūsu īsto uzbrukuma vietu, tad pavēlēja uzbrukumu pāri
tiltiem 15. oktobra rītā atkārtot 8. (Daugavpils) pulkam, kuru pabalstīt igauņu bruņotiem
vilcieniem un 3 bruņotiem auto.
Uzbrukumus pāri tiltiem 8. pulks izdarīja divās kolonnās. Pirmā sastāvēja no 2. un 3. rotas.
Viņu pastiprināja ar 3 bruņotiem auto un tai vajadzēja forsēt koka tiltu. Pretinieks to laikā
pamanīja un ar savu stipro uguni piespieda atiet. Otro kolonnu saformēja no 3. bataljona
3 rotām (9., 10. un 11. rotas). Katra rota izlases ceļā saformēja vienu trieciena vadu ar 2
virsniekiem, bet bataljona pārējie karavīri palika labā krastā rezervē. Kolonna virzījās pa
jauno Dzelzs tiltu igauņu bruņotā vilciena priekšā. Trieciena vadi jau tuvojās tilta otram
galam, kad ienaidnieks tos pamanīja un apšaudīja...
Ievainoja dažus kareivjus, kas uz īsu brīdi izsauca nelielu apjukumu priekšējā vadā.
Tanī laikā koka tilta galā uzlidoja gaisā sarkana un zaļa raķete. Norunāts bija izšaut tādas,
ja mūsējie sasniegs tilta galu. Patiesībā viņas izšāva pretinieks, paziņodams ar to savai
artilērijai par mūsu iesākušos uzbrukumu. Tagad notika pārpratums un otrā kolonna ar
skaļiem “urrā” kliedzieniem metās triecienā. Tilta galā vēl norībēja daži šāvieni, bet tad
bija redzams, ka pretinieks no dzelzceļa uzbēruma bēg uz visām pusēm.
Gaismai austot, pretinieks sāka apšaudīt mūsu vadus ar viesuļuguni un tā, kā stiprās
uguns dēļ arī igauņu bruņotais vilciens bija spiests atbraukt atpakaļ, bet bataljona rezerves pāri netika...
Tuvākiem pie tilta 9. un 11. rotas vadiem vēl palaimējās atiet, bet 10. rotas vadam
atiešana dienā vairs nebija iespējama. Gandrīz līdz pusdienai minētais vads varonīgi cīnījās, jo viņa rīcībā bija arī 1 mīnmetējs, ko pretinieks bēgot bija atstājis, kopā ar periskopu,
1 kastīti ar mīnām un dažām šautenēm.”
Vēlāk vāciešiem izdevās palikušo vadu iznīcināt un pulka zaudējumi bija lieli – krituši
1 virsnieks un 5 kareivji, ievainoti 2 virsnieki un 29 kareivji, bet pazuduši bez vēsts 2 virsnieki un kādi 40 kareivji. Cik sāpīgi arī šie zaudējumi būtu, tomēr virspavēlnieka ģenerāļa
Dāvida Sīmansona dotais uzdevums tika izpildīts, jo šie uzbrukumi novērsa pretinieka
uzmanību un deva iespēju citām latviešu vienībām slepus forsēt Daugavu un ieņemt Daugavgrīvu un Bolderāju.
“Šīsdienas kauja spilgti pierādīja, ka nakts kaujā uzvara mazākā mērā atkarīga no
karaspēka lieluma, kā no karaspēka krietnuma. Pirmā kolonna bija trīsreiz stiprāka par
otro kolonnu, bet panākumi pēdējā bija daudz labāki. Tas tādēļ, ka tur bija izlasīti karavīri
un skaitu atvietoja labums.”
Arī akadēmijas kadetu apmācību procesā mēs (pasniedzēji un instruktori) vienmēr
atkārtojam, ka Latvijai nav daudz karavīru, taču tiem ir jābūt drošsirdīgiem un ļoti labi
apmācītiem, jo tad mazāks karavīru skaits kaujā atsver pretinieka skaitlisko un tehnisko
pārākumu.
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2018. gada 21. novembrī NBS peldbaseinā notika jau trešais “Kadetu 14 stundu piemiņas peldējums”. Tajā piedalījās ne tikai kadeti, bet jau otro gadu arī studenti no Latvijas
augstskolām: Latvijas Universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Jūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes, – kopā 92 peldētāji. Arī šajā reizē tika pārspēts
iepriekšējo gadu kopējās nopeldētās distances rekords, tagad tas ir 47 700 metri. Tika
uzstādīts arī jauns individuālā peldējuma rekords 1100 m, par ko kadets Toms Pērkons
saņēma īpašu balvu – sudraba Nameja gredzenu. Savukārt pasākuma laikā saziedotie
līdzekļi tiek nodoti fondam “Namejs” – starptautiskās operācijās cietušo karavīru un viņu
ģimeņu atbalstam.
“Kadetu 14 stundu piemiņas peldējuma” iniciators ir majors Ingus Siliņš. Viņš ir arī
pirmo divu peldējumu organizators. Tagad majors Siliņš dienē Aizsardzības ministrijā, bet
no 2013. līdz 2018. gadam viņš (vēl kapteinis) bija Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Gaisa spēku Studiju kursa priekšnieks. 2018. gada piemiņas peldējumu organizēja pašreizējais GS Studiju kursa priekšnieks kapteinis Andris Žagars. Kā saka Ingus Siliņš – viņš pats šajā reizē tikai asistējis no attāluma.
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AIZPELDĒT LĪDZ ROŅU SALAI

-Parasts jautājums – kā radās šī ideja par piemiņas peldējumu?
-Pirmsākums noteikti varētu būt meklējams laikā, kad sāku aizrauties ar maratonpeldēšanu. Iespējams, ar manu neveiksmīgo mēģinājumu aizpeldēt no Kolkas uz Roņu salu.
-Oho!
-Nuja, pirms tam es trenējos triatlonā, bet peldēšana bija mana mīļākā disciplīna, un
pamazām pievērsos tikai tai. Gribējās kaut ko lielu, un tā Roņu sala nelika mieru. 2013. ga
dā mēģināju peldēt, bet iekūlos baigos viļņos. Iepriekš zināju, ka laika prognoze nav tā
labākā, tomēr, ja nemēģinātu, tad visticamāk būtu jāatliek uz nākamo gadu. Nopeldēju
kādus sešus kilometrus, taču tad sapratu, ka tā nebūs diena, kad aizpeldēšu līdz Roņu
salai. Tomēr doma palika galvā. Biju pozitīvā nozīmē saslimis ar maratona peldēšanu.
Togad sāku dienestu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā kā Gaisa spēku Studiju kursa
priekšnieks un arī sāku trenēt kadetus peldēšanā. Tās bija fakultatīvas nodarbības, kadeti varēja izvēlēties kādu no dažādām sporta disciplīnām. Nu lūk, kadeti trenējās, bet
es domāju par kādu lielu pārbaudījumu, kas ietvertu gan fiziskus, gan mentālus, gan
psiholoģiskus aspektus. Ienāca prātā 24 stundu peldējums baseinā. Pie manis trenējās
kādi padsmit kadeti, sāku domāt par peldējuma un ēšanas grafiku, par attiecīgu treniņu
režīmu.
-Katrs peldētu 24 stundas?
-Nē, nē, tā būtu kā stafete, katrs peldētu stundu vai pusstundu. Detaļās visu vēl neizdomāju, bet ar šo ideju devos pie komandieriem un uz Nacionālo bruņoto spēku Sporta
padomi. Padomē teica – ļoti laba ideja, bet vajag kaut ko vēl klāt. Kaut ko, kas būtu ar
lielāku pievienoto vērtību. Pie gala idejas nonācu no otras puses. Dabūt baseinu uz 24
stundām nav vienkārši. Īpaši sarežģīti ir naktī – papildu darba stundas glābējiem, darbiniekiem utt. Sāku rēķināt – normāls baseina darba laiks no plkst. 7.00 līdz 23.00. Pa
vienai stundai jārēķina sākumam un beigām, lai būtu laiks, kad sagatavoties un sakārtot
pēc pasākuma. Peldēšanas stafetei palika tieši 14 stundas, un tad viss nostājās savā
vietā. Mēs šo peldējumu varējām veltīt Brīvības karā kritušajiem 14 kadetiem. Katram pa
stundai.
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Papildus gribējās izmēģināt vēl vienu lietu. Bija arī redzēts un dzirdēts par labdarības
sporta pasākumiem. Piemēram, Dānijas Karaliskajā militārajā akadēmijā kadeti rīko labdarības skrējienu. Savāktā dalības maksa tiek ziedota labdarības mērķiem.
-Un šeit? Dalībnieki paši ziedotu naudu?
-Dānijā tā ir – kā citos līdzīgos pasākumos ārzemēs nebiju pētījis un kā notiek Latvijā
nebiju dzirdējis. Ja vāc ziedojumus, kur tie nonāk? Tā kā peldējumu plānojām veltīt
Brīvības karā kritušajiem 14 kadetiem, izdomājām, ka varam vākt naudu Vareļu
piemiņas vietas uzkopšanai. Sazinājāmies ar Ozolnieku novada domi. Viņi teica, ka tā ir
ļoti laba ideja, taču Vareļos visi atjaunošanas darbi ir pabeigti un papildu līdzekļi nav
nepieciešami. Neatceros, kurš tieši atcerējās, ka Jānis Dēliņš, viens no kritušajiem
kadetiem, ir apglabāts Brāļu kapos. Sazinājāmies ar Rīgas pieminekļu aģentūru – izrādījās, ka viņi palēnām maina vecās kapu plāksnītes. Kāda daļa jau bija nomainīta, daļa
vēl ne. Vārds pa vārdam, un iznāca tā – mēs peldam 14 stundas, katra stunda viena
kritušā kadeta piemiņai, un vācam ziedojumus plāksnīšu nomaiņai Brāļu kapos. Tāds ir
stāsts, kā izveidojās peldējums.
Iznāca ļoti labs pasākums. Atklāšanā 2015. gadā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un NBS komandieris Raimonds Graube, viņi arī nopeldēja pirmos metrus. Peldēja arī mūsu rektors brigādes ģenerālis (tolaik – pulkvedis) Georgs Kerlins un
prorektors pulkvedis (tolaik – pulkvežleitnants) Valts Āboliņš. Pasākumu rādīja gan LTV
panorāmā, gan LNT ziņās. Notikums bija jauns un savādāks. Piesaistījām uzņēmējus, kas
palīdzēja ar balvām konkursu uzvarētājiem. Izveidojām ziedojumu kontu, publicējām to
Aizsardzības ministrijas un NAA facebook lapās, sadarbībā ar ministriju un Jaunsardzes
un informācijas centru filmējām uzsaukumus, nolikām divas ziedojumu kastes: vienu –
NAA, otru – pasākuma norises vietā. Pēc tam saziedoto naudu ieskaitījām Rīgas pieminekļu aģentūras ziedojuma kontā. Nebija jau kaut kādas astronomiskas summas. Pirmajā
gadā aptuveni 250 eiro.
Pēc pirmā peldējuma nelika mieru doma, ka to visu vajadzētu izvērst daudz plašāk un
norisē cilvēkus iesaistīt tieši. Otrajā peldējuma organizēšanas reizē NAA facebook lapā
izveidojām tiešraidi. Kadeti izgudroja visādus konkursus, kuros varēja piedalīties skatītāji,
varēja just līdzi, komentēt u. tml. Uzaicinājām piedalīties studentus arī no citām augstskolām. Atsaucās un piedalījās Valsts policijas koledža, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte.
-Cik cilvēku peldēja katrā stundā?
-Grafiks tika saskaņots ar lekcijām, kad katrs tiek. Stundas tika “nosegtas” ar dažādu
skaitu peldētāju. Piemēram, bija stundas, kad peldēja divi – viens 100 metrus turp, otrs
100 metrus atpakaļ. Citā stundā peldēja četri un mainījās pēc 50 metriem. Lielākais
skaits bija deviņi cilvēki vienā stundā, četri vienā baseina galā, pieci – otrā. Mēs sarunājām, ka tajā dienā gaisa temperatūra baseina telpā ir augstāka nekā parasti, jo ilgāk gaidot paliek vēss.
-Vai bija arī kādi sportiski mērķi?
-Sākumā nē, tikai skaitījām, cik katrā stundā nopeld. Pirmajā gadā pirms pēdējā peldējuma skatāmies – līdz 40 kilometriem trūkst 2 kilometri 600 metri. Pēdējiem jāpeld
maniem gaisiniekiem. Viņi kādā no iepriekšējām stundām jau bija nopeldējuši 2 kilometrus un 300 metrus. Es domāju, noguruši – nez vai izdosies nopeldēt par 300 metriem
vairāk. Kā tur gāja! Sarauj! Sarauj! Visi dzīvoja līdzi, un viņi tā iedegās! Beigās nopeldēja
pat par 400 metriem vairāk nekā iepriekšējā viņu peldēšanas stundā. Visi kopā 14 stundās – 40 kilometrus un 100 metrus.
Otrajā gadā, kad piedalījās citas augstskolas, jau bija savādāk. No Rīgas Tehniskās
universitātes atnāca trīs profiņi, Latvijas labākie peldētāji. Viņi bija nākuši ar domu tā
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mierīgi patrenēties. Tad paskatījās – pirms tam Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
studenti bija nopeldējuši četrarpus kilometrus. Tas mums noteikti jāpārspēj! Beigu beigās
pārspēja arī, trijatā nopeldēja 5 kilometrus un 100 metrus. Izkāpa no baseina – mēs te
gribējām mierīgi patrenēties, bet nokļuvām īstās sacensībās...
Togad visi kopā 14 stundās nopeldēja jau 47 kilometrus, pērn vēl vairāk – 47 kilometrus un 700 metrus.
-Vai “Labie darbi” Gaisa spēku kadetiem ceļā uz Lielvārdi arī ir tava ideja?
-Tikai nosacīti, es to ideju pārņēmu no poļiem. Mācoties Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā, man bija divas specialitātes – peldēšanas treneris un rekreācijas speciālists.
-Rekreācija – tas ir tāds priekšmets sporta pedagoģijā?
-Ne tikai priekšmets, tas ir vesels novirziens. Vienkāršoti runājot – kā pareizi organizēt
atpūtu. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai ar Polijas Sporta akadēmiju bija sadarbība,
poļi brauca pie mums, mēs – pie viņiem. Nu lūk, viņiem bija tāds pārbaudījums – poļu
studentus te, Latvijā, bez naudas, bez pārtikas kaut kur aizveda un atstāja. Viņiem pašu
spēkiem bija jātiek atpakaļ un pa ceļam jāveic dažādi labi darbi.
-Poļus – Latvijā!?
-Jā, viņiem bija jāmāk kaut kā paskaidrot, kas viņi ir, ja ienākuši tās mājas pagalmā, lai
padarītu kādu labu darbu un varbūt kaut ko nopelnītu. Paēst vai ceļanaudu. Es nezinu, vai
viņiem bija kāds noteikts maršruts vai tamlīdzīgi, bet svarīgs ir princips.
-Un kā tiem poļiem veicās?
-Es tik smalki nezinu, bet liekas, ka labi. Vispār tas ir foršs pārbaudījums – tu ej runāties ar svešiem cilvēkiem, skaidro, ka gribi padarīt kaut ko labu, nevis apzagt māju. Tad es
iedomājos, ka tādu vajag arī mūsu kadetiem. Viņiem jāmācās iet pie cilvēkiem, runāties,
skaidrot, it īpaši tad, ja esi formastērpā. Plus vēl jāpadara kāds labs darbs. Tas trenē
komunikācijas spējas.
Kadeti tiek sadalīti komandās, un divu dienu laikā viņiem no Lielvārdes jānokļūst līdz
noteiktam punktam alfa pie Rīgas. Pa ceļam jāpaveic 10 labi darbi. Ja visi 10, tad atzīme
arī 10, ja deviņi, tad deviņi utt. Ja netiek līdz galam – neieskaitīts, un nākamajā gadā jāiet
vēlreiz. Pārbaudījums tika organizēts studiju kursa “Gaisa spēku taktika un pretgaisa aizsardzība” ietvaros.
-Viņi ceļā arī nakšņo?
-Jā, viņiem viss nepieciešamais jāņem līdzi. Pašiem jāmeklē, kur labāk nakšņot, tikai
ar noteikumu, kur iedzīvotāji neredz, lai nemulsinātu cilvēkus. Beigās viss bija ļoti labi,
kadetiem deva ēst, deva padzerties, deva līdzi ābolus, medu un negribēja laist projām.
Viss kaut kas tika darīts – cirsta un krāmēta malka, vesta kūdra, lasīti āboli...
-Kādas bija atsauksmes?
-Ļoti labas. Otrajā gadā man jau otrās dienas beigās zvanīja no Aizsardzības ministrijas
Preses nodaļas. Viņiem savukārt zvanījusi kāda sieviete, lai pateiktos kadetiem par darbu.
Tagad vietējie jau zina un gaida kadetus atnākam. Gandrīz viss ir apgūts un paredzams,
jāsāk domāt, vai nevajag mainīt maršrutu, lai nezustu azarts un sacensības gars.
-Un kā ar peldējumu uz Roņu salu?
-Var teikt, ka aizpeldēju, bet ne tā, kā sākumā bija iecerēts. Pēc pirmās reizes dzīve
ievirzījās citās sliedēs. Nevarēju vairs veltīt treniņiem tik daudz laika kā pirms tam. Tomēr
miera nebija. Tad nāca mūsu valsts simtgade, un izdomāju, ka varētu noorganizēt peldējumu no Kolkas līdz Ainažiem. Šī ideja man galvā dzīvoja jau kādus piecus gadus. Tad
meklēju atbalstītājus un dalībniekus. Sanāca 10 peldētāji – gan pieccīņnieki no NBS, gan
glābēji un glābējas no Latvijas Pludmales glābēju asociācijas. Pludmales glābēju asociācija arī palīdzēja visu noorganizēt. Bija divas pavadošās jahtas, uz katras pa pieciem
peldētājiem, un vēl gumijas laiva kā pavadošā. Sākumā mainījāmies ik pēc stundas,
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tad pēc pusstundas. Peldējām tūlīt pēc Jāņiem, taču nebijām iedomājušies, ka ūdens
temperatūrā naktī noslīdēs pat līdz 13 grādiem. Kājas sala.
Naktī iznāca pāris stundu pagulēt uz jahtas, no rīta piecēlos, izgāju uz klāja – jūra kā
spogulis, horizonta nav, liekas, ka priekšējā jahta lido gaisā. Vēlāk, kad par to stāstīju
jūrniekiem, viņi smējās – tu nekad neesi bijis jūrā? Tā mēs aizpeldējām.
-Cik kilometru tur sanāk?
-104 – Roņu sala ir gandrīz pa vidu, četri kilometri sauszemes. Salai divi peldētāji
pārskrēja pāri, iznāca tieši 100 kilometru peldējums. 100 par 100 – tāds bija mūsu moto.
Aizpeldējām 35 stundās.

Nameja gredzena pasniegšana kadetam Tomam Pērkonam Melnās kafijas vakarā 2018. gadā
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ATCERIES SAVĒJOS
Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs” dibināts 2015. gada vasarā, bet
savus noteiktos mērķus sāka realizēt 2017. gada rudenī. Šo dažu gadu laikā “Namejs” jau
kļuvis pazīstams gan karavīru vidū, gan plašākā sabiedrībā. Par Latvijas Ģenerāļu klubu
dzirdēts mazāk, kaut gan klubs ir fonda oficiālais dibinātājs. Par šīm abām organizācijām
un to darbību stāsta ilggadējais Nacionālo bruņoto spēku komandieris atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube. Viņš ir arī fonda “Namejs” idejas autors un valdes priekšsēdētājs.
Raimonda Graubes stāstījumu
pierakstīja Jānis Lejiņš.
-Ģenerāļu klubs – tas skan vareni. Manā iztēlē tas saistās ar tradīcijām bagātiem
angļu klubiem – plaša zāle ar grāmatplauktiem līdz griestiem, ādas klubkrēslos pie
kamīna sēž sirmi, nopietni vīri un labi nostādītās balsīs pārrunā svarīgus pasaules notikumus. Cigāri, pīpes, dārgs viskijs, bet pie smagām ozolkoka durvīm stāv bargs šveicars,
kuram garām var tikt tikai ar īpašu ielūgumu. Kā un kur tiekas 21. gadsimta Latvijas
ģenerāļi?
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- Atjaunotā Latvijas aizsardzības sistēma tikai vēl veido tradīcijas, tā kā nekādu skaistu ādas klubkrēslu klubu nav. Ģenerāļu klubs drīzāk ir vienību žēlastībā –- dažkārt izmantojam to telpas vai ģimenes pasākumiem tās īrējam paši par savu naudu. Starp citu, runājot par senākām tradīcijām, – šāda veida organizācijas mūsu pirmās brīvvalsts laikā nebija.
-Vai mūsu kaimiņvalstīs ir līdzīgas organizācijas?
-Ir – lietuviešiem, bet viņiem tā ir vairāk vēsturiska. Cik zinu, viņu ģenerāļi sanāk kopā
un apspriežas tikai reizi gadā. Toties īsti vēsturiskā vietā – Kauņas virsnieku klubā, kur
viņu priekšteči pulcējās arī pirmās brīvvalsts laikā. Mūsu Ģenerāļu klubs noteikti ir aktīvāks.
Par igauņiem sabiedrībā valda uzskats, ka viņiem viss ir labāks, un mēs no viņiem
nepārtraukti mācāmies. Jāatzīst, daudzās jomās tā arī ir, bet šajā gadījumā ir pilnīgi otrādi. Igauņiem šāda kluba nav. Kā reiz man teica Igaunijas bruņoto spēku komandieris: “Pie
mums ģenerāļi ar dažādām izglītībām un valstiskuma saknēm – viens no Rietumiem, otrs
no PSRS – pie kopēja galda nespēja apsēsties.” Viņš to teica ar patiesu prieku par mums
un nelielu gaišu skaudību.
-Vai mūsu klubā ir tikai ģenerāļi?
-Nē, ir arī augstākie virsnieki, kas savulaik dienēja ģenerāļa amatā, bet pakāpi nesaņēma dažādu, lielākoties politisku iemeslu dēļ. Klubā ir gan aktīvā dienesta, gan atvaļinātie komandieri.
-Kāda ir kluba dibināšanas pamatideja?
-Tādas ir divas. Pirmā – palīdzēt tobrīd amatā esošam komandierim pārvarēt grūtības,
ko viņš vai nu politisku, vai likuma ierobežojumu dēļ nespēj ietekmēt. Piemēram, bruņoto
spēku komandieris nedrīkst paust savas personiskās domas par daudziem procesiem
valstī. Šo es publiski saku pirmo reizi – tas lielā mērā bija saistīts ar dažu mūsu kādreizējo ministru politisko pieredzi. Protams, civilā kontrole pār militāro sistēmu ir absolūti pareiza, fundamentāla un tādai tai jābūt. Par to vispār nav šaubu. Taču mēs, gan politiķi, gan
militārpersonas, veidojot šo valsti, vēl mācījāmies pareizi saprast un interpretēt
valstiskuma procesus. Mūsu pieredzē ir vairāki ministri, kas šo savu kontroles uzdevumu
un attiecības ar militārpersonām, maigi izsakoties, bija pārpratuši. Viņi rīkojās tā, kā vecajās demokrātijās nekad nerīkojas, un Ģenerāļu klubs bija domāts kā tāds mazs aizsargmehānisms. Starp citu, tas nekad nav lietots, jo tādas vajadzības nebija. Valsts pārvaldes
un politiskās kontroles principi tika veiksmīgi apgūti. Protams, katrs ministrs nāk ar savām
prasībām un izpratni, kas sākumā var šķist nepieņemama, bet tāda ir civilā kontrole, un
tā, kā jau teicu, nav apšaubāma.
Otrs un galvenais uzdevums – patriotisma stiprināšana un vēsturiskās atmiņas saglabāšana. Ģenerāļu klubs aktīvi piedalās dažādos valstiski patriotiskos pasākumos. Daudzus mēs ierosinām un organizējam paši, citos piedalāmies kā viesi. Mēs visi esam
piedalījušies gan bruņoto spēku, gan valsts veidošanā, un mums ir daudz ko pastāstīt.
Mēs apmeklējam skolas, tiekamies ar jauniešiem, piedalāmies visos novembra pasākumos.
-Vai fondam “Namejs” ir tiešas vēsturiskas saknes?
-“Namejs” ir jauna struktūra. Brīvības karā kritušo un ievainoto karavīru bija vairāki tūkstoši, un bija daudz dažādu līmeņu organizāciju, kas rūpējās gan par kritušo karavīru ģimenēm, gan ievainotajiem. Piemēram, Latvijas Atvaļināto karavīru biedrība, Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku apvienība (tagad – Latviešu virsnieku apvienība), Latvijas Kara invalīdu
biedrība, Latviešu veco strēlnieku biedrība, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrība un citas. Tika rīkoti labdarības pasākumi, vākti līdzekļi, bet palīdzība parasti tika sniegta katras
atsevišķas organizācijas biedriem. Tādas visiem karavīriem kopējas organizācijas tolaik
nebija, vismaz es tādu neatradu. Vēl jāuzsver, ka daudzas no šīm organizācijām saņēma
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valsts finansējumu. Respektīvi, valsts par saviem karā cietušajiem karavīriem rūpējās
arī ar sabiedrisko organizāciju starpniecību, līdz ar to tāda akūta vajadzība pēc “Namejam” līdzīgām struktūrām nebija.
Līdzīgas labdarības organizācijas ir visās rietumvalstīs, un nekur šo organizāciju darbība nav pretstatīta valsts neizdarībai. Pat bagātākajās valstīs, kur karavīru sociālās paketes ir ļoti plašas, labdarības organizācijām ir diezgan daudz ko darīt. Amerikā, cik zinu, ir
kādas 400 šādas organizācijas, zināmākais piemērs – “Amerikas leģions”. Arī “Namejs”
nav radīts kā pretstats valsts nespējai. Valsts palīdz karavīriem un veterāniem tik, cik spēj,
un nākotnē šī palīdzība noteikti paplašināsies. Fonds “Namejs” ir un būs daļa no šīs palīdzības. Mūsu mērķis ir sniegt visa veida sociālo atbalstu jomās, kas nav paredzētas valsts
likumos un citos normatīvajos aktos.
Ir vēl viena lieta – valsts palīdzība ir vienreizēja kompensācija, bet cilvēkam vajag, lai
viņu atceras ikdienā. Ir tāda sajūta, ka mēs savā skrējienā uz NATO un visur citur reizēm
aizmirstam pašu cilvēku. Kaut vai ar vienkāršu “paldies!”, ar apsveikuma kartīti svētku
dienās, ar zvanu, ar apvaicāšanos vai apmeklējumu svarīgā piemiņas dienā. Man šī sajūta radās, vēl esot komandiera amatā, un tagad atskatoties es zinu, ka nepietiekami rūpējos tieši par šo cilvēcīgo faktoru. Tā ka fonds “Namejs” ir arī mana personiskā parāda
dzēšana. Esmu ticies ar visām mūsu kritušo karavīru ģimenēm, un, kaut arī neviens tieši
to neteica, manī radās tāda kā atpirkšanās sajūta. “Nameja” filozofija – parūpēties par
cilvēku, lai viņš nejūtas pamests un aizmirsts. Lai katrs karavīrs un viņa ģimene zina, ka
Latvijā ir vēl viena vieta, kur viņi var griezties pēc palīdzības.
Cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, var iedalīt trīs grupās. Ja šīs grupas iedomājas
kā piramīdu, tad smailē, protams, ir kritušo karavīru ģimenes un viņu bērni. Ar katru no
tām ir runāts – ja ir kāda vajadzība, viņi to saņem. Nesaku, ka pilnā apmērā, vienmēr var
vairāk, bet, cik šīs ģimenes par savu vajadzību izstāsta vai apstiprina, tik mēģinām to nodrošināt. Piemēram, rehabilitācijas kūres Līgatnē vai Jaunķemeros, līdzekļi nekompensējamo vai labākas kvalitātes zāļu iegādei utt.
Otra grupa – piramīdas vidus – tie ir veterāni, kas bijuši starptautiskajās misijās un arī
piedalījušies kaujās. Pirmajā grupā tās ir septiņas ģimenes, taču šeit jau ir vairāki tūkstoši karavīru un viņu ģimenes. 2018. gada augustā “Namejs” šo veterānu bērniem organizēja vasaras nometni Īvandes muižā. Šogad mēs turpinājām šo tradīciju Kokneses novada
Vecbebros, nometnē piedalījās 200 mūsu starptautisko misiju veterānu bērni. Man
patiess prieks, ka pasākumu atbalstīja Latvijas Skautu un gaidu organizācijas brīvprātīgie.
Trešā – visplašākā grupa, kam nepieciešama palīdzība, ir visa veida veterāni, kuri dibināja mūsu bruņotos spēkus un Zemessardzi. Izdienas pensija ir viens veids, kā noteikt
šo juridisko statusu. Piemēram, nodienējis 20 gadus. Nu labi, viņiem mēs varam palīdzēt
un palīdzēsim, bet ir viena sociāli pavisam neaizsargāta grupa, par kuru neviens nedomā
un kurai arī valsts nekādu palīdzību nesniedz. Tie ir tie, kas 90. gadu sākumā stājās bruņotajos spēkos un Zemessardzē un vecuma dēļ nodienēja tikai piecus vai septiņus gadus.
Turklāt daļa no viņiem atteicās no Krievijas armijas pensijas. Daudziem dienesta vai mācību laikā (piemēram, ārrindas zemessargiem) tika sabojāta veselība, bet tālaika neizveidotās uzskaites dēļ tas nav pierādāms. Turklāt tie, kas vecuma dēļ nepaspēja nodienēt
nepieciešamo gadu skaitu, nesaņem arī izdienas pensiju. Sistēma 50 – vai vēlāk 55 gadu
vecumā cilvēkam teica “paldies”, un viss. Tā ir milzīga grupa, un, lai varētu sākt palīdzības
programmu, vajadzīgi ievērojami līdzekļi.
-Kā tiek vākti līdzekļi “Nameja” programmām?
-Pamatā ar ziedojumiem. Esam izsludinājuši “Viena eiro akciju” – katrs karavīrs un
katrs zemessargs tiek aicināts mēnesī ziedot vienu eiro. Ir jau vairāki simti pastāvīgo maksātāju, kas naudu fonda kontā pārskaita automātiski. Kad tādu būs tūkstoši, varēsim
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Lustras Lestenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Vasaras nometne karavīru veterānu bērniem
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ķerties pie lielajām programmām. Fondam tiek ziedoti labdarības un citos pasākumos
iegūtie līdzekļi. Piemēram, marta sākumā notika tradicionālā Kalpaka balle, ko organizēja
Studentu rotas dibinātāju korporācijas. Visi balles ienākumi tika ziedoti “Namejam”. Esmu
ļoti pateicīgs Latviešu virsnieku apvienības biedru komandai, kas TV spēlē “Veiksme. Intuīcija. Prāts” iegūto naudas balvu, vairāk nekā 1000 eiro, ziedoja fondam. Komandā bija
jaunā kapteine Silva Andersone un divi atvaļinātie virsnieki – kapteinis Harijs Mencis un
komandkapteinis Māris Grīnšteins. Tas ir ļoti simboliski un zīmīgi – jauna virsniece, kas
ar izcilību absolvējusi Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, un divi sirmi veterāni
uzvar prāta spēlē un iegūto balvu ziedo savējo atbalstam. Tas priecē un vairo ticību
mūsu darbam.
Tikpat simbolisks un cerīgs ir “Kadetu 14 stundu piemiņas peldējumā” iegūto līdzekļu
ziedojums. Šie piemēri rāda, ka “Nameja” rosinātā karavīru brālības vai ģimeniskuma
ideja ir uztverta. Veidojas nepārtraukta savstarpējās palīdzības sistēma, noslēgts cikls vai
aplis, kurā pašreizējais aktīvā dienesta karavīrs palīdz veterānam. Jauns kadets rūpējas
par atvaļinātu virsnieku. Savukārt par to jauno, kad viņam būs sirma galva, kādreiz rūpēsies kāds cits jaunais. Kad šī sistēma būs apgūta un darbosies pilnībā, mēs varēsim realizēt visas, pat visplašākās sociālās palīdzības programmas.
Vēl ir iespēja ziedot par nozīmītēm. Mēs tās mīļi saucam par Nameja podziņām. To
dizains mazliet mainās katru gadu. Pirmajā gadā pasūtījām 6000, pērn – 10 000. Tās
visas mūsu varoņu mēnesī novembrī “aizgāja” 11 dienās! Sapratu, ka esam kļūdījušies,
un šogad pasūtījām 20 000 un sākām izplatīt 1. jūlijā, un šī akcija turpināsies līdz gada
beigām. Esmu gandarīts par karavīru atbalstu, bet īpaši priecīgs par negaidītu inicia
tīvu – mūsu karavīri Afganistānā gribēja izplatīt šīs nozīmītes gan mūsu, gan sabiedro
karavīru vidū. Rezultātā fonds savu uzdevumu veikšanai saņēma vēl 900 eiro.
Ziedojums pret “Nameja” nozīmītēm nav tikai veids, kā palīdzēt realizēt fonda pro
grammas. Pagājušā gada parādē gandrīz visu bruņoto spēku vienību karavīri karoga krāsas lentītes pie formastērpiem bija piesprauduši ar “Nameja” nozīmītēm. Tās lietoja arī
Valsts prezidents un citi svētku dalībnieki. Savās valstīs līdzīgu tradīciju dēļ mūs saprot un
atbalsta arī Rietumu kolēģi, piemēram, pagājušajā gadā 3000 nozīmītes paņēma Ādažos
dislocētā kaujas grupa. Daudzi karavīri Nameja podziņu nēsā arī ikdienā. Tai ir jākļūst par
karavīru brālības, arī par visas tautas vienotības simbolu. Līdzīgi kā Anglijā, kad, atceroties Pirmo pasaules karu un solidarizējoties ar saviem karavīriem, visi novembra mēnesī
piesprauž pie apģērba sarkanās magones nozīmītes.
Šogad šo akciju pavada aicinājums – “Pasveicini karavīru!”. Tā ir ideja dāvināt nozīmīti
ģimenes locekļiem, radiem un draugiem. To ierosināja paši karavīri, viņi ziedojot ņēma
vairākas nozīmītes: “O, es uzdāvināšu mammai!”
Cilvēki, nēsājot nozīmītes, atceras savus karavīrus, savu dēlu vai meitu, tēti, kas varbūt bijis Afganistānā vai citās misijās, atceras vectēvu, vecvectēvu strēlniekos... Nav jau
noteikti jādomā par kādu konkrētu karavīru, tuvinieku vai paziņu. Var arī domāt par mūsu
tālajiem senčiem, par senajiem latviešu karavīriem. Atceries savējos!
Mūsu brīvība ir izcīnīta un nosargāta ar kaujām, ar asinīm, ar kritušajiem. Barikādēs
mums bija kritušie, mums tagad, brīvvalsts laikā, ir kritušie karavīri, kas iestājās par Latviju. Mēs varētu daudz diskutēt, un vēsturnieki droši vien kādreiz lauzīs šķēpus – kurš tad
bija tas izšķirošais mirklis, kāpēc mūs uzņēma NATO. Vai ASV vai Vācijas labvēlības dēļ,
vai tika kombinēti kādi slepeni pasjansi... Būs daudz dažādu viedokļu un pamats tos pētīt
pēc kādiem 50 gadiem. Bet es precīzi zinu iemeslu, ja tā nebūtu, mēs noteikti nebūtu arī
NATO. Un tas ir mūsu karavīru piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Kaujās. Neviens
mūs neņemtu, ja mūsu karavīri nebūtu gatavi krist un nebūtu krituši. Prasītu – kas tā par
valsti, kura nepiedalās koalīcijas operācijās, bet grib būt NATO? Tas vienkārši nebūtu
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iespējams. To visi saprata. Tātad mūsu karavīri ar savu dalību, riskējot ar savu dzīvību un
veselību, ir panākuši to, ka mēs esam NATO. Tā vairs nav skaistu vārdu spēle vai kaut
kādas spekulācijas. Es atkārtošu – ja mūsu karavīri nepiedalītos, Latvija noteikti nebūtu
NATO. Tik vienkārši.
Tas visiem jāsaprot un jāatceras – karavīrs ir savējais. Jo vairāk cilvēku pievienosies
šai idejai un būs gatavi to atbalstīt arī ar saviem nelieliem, es uzsveru – nelieliem ziedojumiem, jo labāk mēs varēsim šo ideju piepildīt praktiski. Parūpēties par savējiem.
Viens no fonda stratēģiskajiem plāniem ir izveidot koordinatoru atbalsta tīklu visā valstī. Esmu jau runājis ar Zemessardzes veterāniem, daudzi ir atsaukušies. Proti – katrā
bataljona līmeņa vienībā ir cilvēks, kas izplata informāciju par fonda programmām un izzina, kuram kāda veida palīdzība ir vajadzīga. Karavīrs savā garā ir diezgan lepns, un viņam
pašam ir grūti lūgt palīdzību. Varbūt vienīgi galēja izmisuma brīdī. Taču nevajag gaidīt izmisuma brīdi, palīdzība jāpiedāvā laikus, un vislabāk to var izdarīt cilvēks, kas pazīst vietējos. Tā būs sava veida atgriezeniskā saite, kas nodrošinās iepriekš minētā nepārtrauktās
palīdzības apļa radīšanu. Vislabākais, kas pārliecina – ja tu redzi, ka tavam draugam vai
kaimiņam ir palīdzēts.
-Viena daļa ir sociālās programmas, palīdzība karavīriem, viņu ģimenēm un veterāniem. Ko vēl dara fonds “Namejs”?
-Mums ir vēl kāds liels mērķis – vēsturiskās atmiņas saglabāšana, mūsu karavīru piemiņas vietu un pieminekļu sakopšana. Viena no mūsu svētvietām ir Lestene. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu tika izveidotas divas
skaistas bronzas lustras, kas tagad grezno baznīcu. Padomju laikā lustras nozaga, un
nebija saglabājušās pat fotogrāfijas. Tika izmantotas citas tālaika baznīcas parauga lustras. Tehnikuma vadība piekrita šo projektu realizēt kā trīs jaunu mākslinieku diplomdarbu. Tas bija mākslinieciski sarežģīts darbs, un ne skolai, ne audzēkņiem pašiem nebija
pieejams vajadzīgais materiāla daudzums. Tas maksā vairākus tūkstošus eiro. Fonds sagādāja bronzu un citus nepieciešamos materiālus, un mēs visi piedzīvojām aizkustinošu
brīdi, kad Ziemassvētku dievkalpojuma laikā lustras baznīcā tika parādītas. Ar kādu lepnumu jaunie mākslinieki un viņu pasniedzējs raudzījās uz savu darbu! Es sapratu, ka ir
noticis kaut kas ļoti, ļoti vēsturisks, par ko viņi un viņu ģimenes leposies vēl vairākās paaudzēs. Arī mums tas bija fantastisks gandarījuma brīdis – mūsu sveiciens karavīriem,
kas dus blakus baznīcai.
Latviešu tautas un valsts liktenis ir nesaraujami saistīts ar karavīriem. Tādēļ ir vajadzīga kāda konkrēta vieta, kas simboliski uzsvērtu karavīru likteni Latvijas liktenī. Šogad,
sadarbojoties ar Likteņdārza vadību un Kokneses fondu, ir izstrādāts karavīriem veltītas
piemiņas vietas skiču projekts. Tagad tiek strādāts pie tehniskā projekta, un visu darbu
plānojam pabeigt līdz mūsu armijas simtgades beigām, 2020. gada vasarai.
Mums ir svarīga tautas garīgā veselība, spēja domāt, zināt un saprast – būt lepniem
par sevi, saviem karavīriem un savu valsti. Tas mums kā jebkurai mazai tautai ir eksistenciāls jautājums. Pastāvēšanas jautājums.
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Edīte Sondoviča,
bijusī Aizsardzības ministrijas
Kultūras nodaļas vadītāja (1992–1994)

ĢENERĀĻA ATGRIEŠANĀS
Dažādi putni klauvē pie mana loga,
Vēstules nāk un visādas ziņas,
Bet gadu divdesmit jau negaidu vairs
Tavu rokrakstu uz katras aploksnes,
Tavu balsi katrā tālruņa zvanā.
A. Ivaska

Pirmo reizi ar Latvijas armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa meitu, dzejnieci no trimdas,
Astrīdi Ivasku tikos 1992. gada rudens pusē Aizsardzības ministrijas Kultūras nodaļā. Saruna izvērtās sirsnīga – esam novadnieces, un 1944. gada oktobrī Hartmaņu ģimene no
Lestenes, mana ģimene no Slampes pievienojās bēgļu straumei Kurzemes jūrmalas virzienā. Astrīdes kundze uzticēja stāstu par savu tēvu, par viņa traģisko likteni – arestu
1940. gada 20. decembrī Lestenē, čekistu ierašanos Rīgas dzīvoklī. Viņi pievāca tēva
apbalvojumus, arī virsnieka zobenu, dokumentus. “Izdemolētajā dzīvoklī palikām mēs
trīs – mamma, brālis Juris un es, pēc tam pārcēlāmies uz Lesteni,” atvadoties piebilda
dzejniece.
2001. gada vasarā Astrīdes kundze atgriezās daļēji atgūtajā vecāku dzīvoklī. Latvijā
viņa svinēja savu 75. dzimšanas dienu. Žurnāls “Mājas Viesis” 2002. gada oktobrī, sagaidot ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa 120. dzimšanas dienu, publicēja viņa dzīves stāstu. Sākās karavīra mājupceļš no Maskavas, kur 1941. gada 27. jūlijā čekistu lodes izdzēsa latviešu virsnieka dzīvību… Brāļu kapos pie Mātes Latvjas ir viņam veltīta piemiņas zīme,
līdzās ģenerālim Pēterim Radziņam. Astrīdes kundze turp vienmēr devās 18. oktobrī. Viņa
vērīgi sekoja visam, kas notika armijas dzīvē: lasīja žurnālu “Tēvijas Sargs”, skatījās TV
raidījumu “Laiks vīriem” un, kā Latvijas armijas bijušā štāba priekšnieka meita, bija labi
informēta par karavīru ikdienu un svētkiem.
Izveidot ģenerāļa M. Hartmaņa fondu par armiju un tās vēsturi rakstošo žurnālistu un
vēsturnieku atbalstam ierosināja Hartmaņu ģimenes tuvs cilvēks – diplomāte Anna Žīgure. Domu apmaiņa turpinājās. Kādā sarunā ar dzejnieci, atceroties viņas stāstu par tēva
arestu, atgādināju par zobenu, ko čekisti konfiscēja. “Varbūt labākajam NAA absolventam, jaunam un centīgam leitnantam, pasniegt Mārtiņa Hartmaņa goda zobenu?” es iejautājos. Bija brīdis klusuma, tad Astrīdes kundze sacīja, ka tā ir laba doma un tā jādara
zināma brālim Jurim (Juris dzīvo ASV, pasaulē pazīstams informātikas speciālists, zinātnieks, profesors). Viņš piekrita, tāpat kā atbalstīja piemiņas plāksnes atklāšanu M. Hartmaņa 120. dzimšanas dienā 18. oktobrī pie nama Pulkveža Brieža ielā 8.
2008. gadā sākās nopietns darbs. Ivaskas kundze vērsās pie NBS Apvienotā štāba
priekšnieka Anda Dilāna ar lūgumu veidot Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā
jaunu tradīciju – pasniegt labākajam absolventam ģenerālā M. Hartmaņa zobenu. “Kopā
ar akadēmijas vadību un admirāli G. Zeibotu ar pateicību pieņēmām Astrīdes kundzes
priekšlikumu, izveidojām komisiju, kas izstrādāja nolikumu par Goda zobenu, izvēlējāmies
pasniegšanas datumu – 30. novembrī – Melnās kafijas vakarā,” 2008. gadā stāstīja toreizējais štāba priekšnieks A. Dilāns. Komisijas darbā aktīvi iesaistījās arī Astrīde Ivaska.
Viņa vēlējās, lai tēva Goda zobens atrastu vislabāko jauno virsnieku. Komisija nolēma, ka
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pirmo Goda zobenu saņems leitnants Arnis Mežals. No ASV ieradās Juris Hartmanis.
Astrīdes kundze pirms lielā notikuma savās mājās rīkoja pieņemšanu augstākajiem virsniekiem un Hartmaņu ģimenes draugiem. Viņa bija patiesi laimīga, jo godā celta tika tēva
piemiņa, līdz ar Goda zobenu viņš it kā atgriezās armijā, kurā godprātīgi bija dienējis no
Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajām dienām līdz tās okupācijai 1940. gadā. Galvenajā
štābā vienai no sanāksmju telpām tika dots ģenerāļa M. Hartmaņa vārds un iekārtota
piemiņas vieta, bet kopš 2008. gada 30. novembra Melnās kafijas vakaram, kad kadeti,
pasniedzēji un viesi godina 1919. gadā Brīvības cīņās kritušo kadetu piemiņu, ir īpaša
vieta Hartmaņu ģimenē. No ASV, kad vien bija iespējams, ieradās ģenerāļa dēls Juris
Hartmanis. Līdz 2014. gada 30. novembrim uz akadēmiju vienmēr devās Astrīdes kundze,
viņas dzīvē tēvam bija īpaša vieta, bieži sarunās tika pieminēti vasaras vakari Lestenē,
kad pēc tīrumu apgaitas tēvs no mājas lieveņa vēroja skaistos saulrietus. Dzejniece atcerējās arī kopējos grāmatnīcu apmeklējumus, tēva dāvinātās grāmatas. Šobrīd tās var redzēt J. Misiņa bibliotēkā, kur pēc dzejnieces aiziešanas mūžībā (2015. gada 24. martā)
sakārtota viņas un viņas vīra, igauņu dzejnieka Ivara Ivaska, bibliotēka.
Astrīde Ivaska nekad nepārstāja domāt par Lesteni, kad vien bija iespēja, viņa turp
devās tāpat vien un svinīgos brīžos. Neaizmirstams bija Latvijas Radio kora koncerts Lestenes baznīcas restaurācijas atbalstam 2013. gada 3. decembrī. Mājup dodoties, piebraucām pie dzīvojamās mājas. Puķu dobē ziedēja roze, nebēdājot, ka ir decembris un
rītu var būt sals un sniegs. “Tā gan ir laba zīme,” priecājās Astrīdes kundze, “ar baznīcu
viss būs kārtībā, tā atgūs savu seno spožumu. Arī grāmata par Lesteni būs.”
Viss notika. Pagājušajā gadā baznīcā iemirdzējās lustras, ko līdzēja sagādāt Ģenerāļu
klubs un pašvaldība. Grāmata “Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībai” tika atvērta
2016. gada pavasarī Astrīdes Ivaskas 90. jubilejas gadā.
Mūsu pēdējā tikšanās bija 2015. gada 13. februārī, mēs kopā devāmies uz Latvijas
Nacionālo aizsardzības akadēmiju, lai kopā atzīmētu tās 23. gadskārtu. Neformālā sarunā ar akadēmijas virsniekiem Astrīdes kundze ierosināja tuvākajā laikā saaicināt kopā
tēva Goda zobena saņēmējus ar ģimenēm, lai uzzinātu, kā viņi dzīvo, kā veidojas militārā
karjera. Kā vienmēr – ar patiesu interesi un sirdsdegsmi par visu, kas saistīts ar armiju.
Šogad, Latvijas armijas un Latvijas Kara skolas simtgadē, arī Melnās kafijas vakara
simtgadē, ģenerāļa M. Hartmaņa Goda zobenu saņems jauns leitnants. Kurš? Vēl nezinām. Viņš būs desmitais. Varbūt tobrīd ziedēs roze pie Lestenes pils, šalks lielā lapegle un
zem tās jaunam ziedēšanas brīdim gatavosies Astrīdes kundzes mīļās, dzeltenās meža
tulpes. Latvijā būs kluss novembra vakars. Jaunas stipras rokas saņems Goda zobenu un
solīs sargāt savu Tēvzemi. Dvēseļu nebeidzamā saskarsme turpinās.

KADETS 2019

III. NAA STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
CD Zane Ribakova un
CD Annija Andrejsone
NAA MPAP sabiedrisko attiecību speciālistes

PĀRSKATS PAR STARPTAUTISKO SADARBĪBU
2018. gads Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Mācību plānošanas un atbalsta pārvaldes Sadarbības un projektu nodaļai bijis jo īpaši ražīgs – redzesloku kadeti
un darbinieki paplašinājuši vairāk nekā pussimt komandējumos ārpus Latvijas robežām,
NAA uzņemts gandrīz ducis delegāciju, organizēti pieci apjomīgi starptautiski mācību moduļi, realizētas vairākas ERASMUS+ mobilitātes.
Ārvalstu komandējumi
Gada laikā NAA kadeti un darbinieki devušies 51 ārvalstu komandējumā uz 20 dažādām valstīm, no kurām, kā redzams 1. attēlā, visbiežāk apmeklēta Polija, Igaunija, Lietuva, ASV, Vācija, kā arī Gruzija un Zviedrija.
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1. att. Ārvalstu komandējumi (reizes)

Komandējumos no NAA kopumā nosūtīti 146 cilvēki – 85 kadeti un 61 akadēmijas
darbinieks. 35 komandējumos devušies tikai NAA darbinieki, astoņos – tikai kadeti, bet
astoņos komandējumos kadeti un darbinieki devušies kopā.
Ārvalstu kadeti NAA organizētajos pasākumos
2018. gadā NAA organizēja piecus vērienīgus pasākumus, kuros pieredzes apmaiņā
kopumā piedalījās 79 ārvalstu kadeti no 11 dažādām valstīm. Martā norisinājās Starptautiskā kadetu nedēļa, kurā piedalījās 29 kadeti no astoņām valstīm. Mācību kurss “Kaujas
šaušana tuvās distancēs” (CQB) tika organizēts no 28. jūlija līdz 11. augustam, un tajā
piedalījās 10 kadeti no četrām valstīm. Starptautiskā Baltijas jūras militāro akadēmiju
konference norisinājās septembra beigās, un tajā piedalījās 12 ārvalstu kadeti no trim
valstīm. “Kauja apbūvētā vietā” (FIBUA) mācību kursā no 20. oktobra līdz 3. novembrim
piedalījās 16 kadeti no septiņām dažādām valstīm. Savukārt no 17. oktobrim līdz 1. decembrim noritēja Miera uzturēšanas operāciju modulis (CRO), kurā piedalījās pa diviem
kadetiem no sešām dažādām valstīm.
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2. att. Ārvalstu kadetu dalība NAA organizētajos pasākumos

Kā redzams 2. attēla sektoru diagrammā pa kreisi, visvairāk NAA organizētajos pasākumos piedalījušies kadeti no Polijas, Igaunijas, Gruzijas, Zviedrijas, Lietuvas, Beļģijas un
Čehijas. Savukārt 2. attēla sektoru diagrammā pa labi redzamas valstis, kuru kadeti sastādījuši nedaudz vairāk par vienu piekto daļu no kopējiem starptautisko pasākumu dalībniekiem – Norvēģija, ASV, Itālija un Vācija.
Bez iepriekš minētajiem pasākumiem NAA sniedza arī Rezerves virsnieku sagatavošanas kursa Kultūras izpratnes un līderības programmu (ROTC CULP), kurā 2018. gadā piedalījās 44 kadeti no ASV.
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Ārvalstu delegācijas NAA organizētajos pasākumos
Bez starptautisku pasākumu organizēšanas NAA 2018. gadā uzņemtas arī 11 ārvalstu
delegācijas. Vizītēs kopumā piedalījušies 44 dalībnieki no 11 dažādām valstīm. Kā redzams 3. attēlā, visbiežāk vizītēs piedalījušies pārstāvji no Ukrainas, Lietuvas, Austrijas
un ASV.
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3. att. Ārvalstu delegācijas NAA organizētajos pasākumos (dalībnieku skaits)

ERASMUS+
2018. gadā NAA ražīgi darbojās arī Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ ietvaros. Gada laikā realizētas sešas personālsastāva mobilitātes, noslēgti četri sadarbības līgumi ar Lietuvas, Vācijas, Austrijas un Gruzijas militārās izglītības iestādēm. Konstanti
notiek darbs pie dokumentācijas izstrādes, lai jau līdz 2019. gada rudenim nodrošinātu
iespēju ERASMUS+ projektu ietvaros īstenot mācību mobilitātes arī kadetiem.
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Kauja apbūvētā vietā (FIBUA)

Miera uzturēšanas operāciju modulis (CRO)

48

2016. gada vasarā visiem tā brīža pirmā kursa kadetiem tika piedāvāta iespēja mācīties Helmūta Šmita universitātē Hamburgā. Biju viens no tiem, kurš nolēma pieteikties, un vienīgais, kam šo iespēju deva. Nepilnu divu mēnešu laikā pēc atlases biju ceļā
uz Vāciju. Šajā laikā jau vajadzēja sākt mācības – internetā bija jāiziet matemātikas
sagatavošanas kurss. Universitātē ierados divas nedēļas pirms pirmo lekciju sākuma.
Šis laiks bija paredzēts, lai iekārtotos kazarmās un sagatavotos jaunajam mācību gadam. Kazarmās sadzīve bija ļoti ērta. Dzīvošana bija pa vienam istabiņā, stāvā bija kopēja virtuve un dušas. Katrā stāvā iekārtota arī atpūtas telpa, kurā atvilkt elpu un satikties ar citiem kadetiem.
Oktobrī devos uz pirmajām lekcijām. Cilvēku skaits inženieru kursos šajā universitātē
nav liels, kas dod iespēju vieglāk sazināties ar pasniedzējiem. Kaut arī pasniedzēji bija
pieredzējuši un zinoši, mācības interesantas, tās nebija vienkāršas. Pirmā gada laikā no
kursa izkrita puse studentu. Galvenie klupšanas akmeņi kolēģiem bija tādi priekšmeti kā
termodinamika un fluīdu dinamika. Daži arī saprata, ka labāk studētu kaut ko citu.
Šī inženierzinātnes bakalaura mācību programma sastāv no elektroinženierijas un
mehāniskās inženierijas. Tas deva iespēju gan iegūt vispārīgas zināšanas inženierijā, gan
saprast, kura nozare katram ir tuvāka. Tā kā man labāk padevās elektroinženierija,
bakalaura darbu rakstīju teorētiskās elektroinženierijas departamentā, un arī izvēles
priekšmeti bija saistīti ar šo nozari. Bakalaura darba tēma bija “Uz simulāciju balstīta ātruma virsmas efekta noteikšana elektromagnētiskajos lielgabalos”. Darba ietvaros veicu
datorsimulāciju, lai noteiktu, kā mainās strāvas blīvuma izvietojums elektromagnētiskajā
lielgabalā atkarībā no lādiņa ātruma. Šo tēmu izvēlējos tādēļ, ka tā sevī ietver gan elektroinženieriju, gan militārās tehnoloģijas.
Tuvojoties mācību noslēgumam, bija iespēja apgūt priekšmetus, ko pasniedza
speciālisti no tādām aizsardzības nozares kompānijām kā KMW un Thyssenkrupp Marine
Systems. KMW ir Minhenē bāzēta kompānija, kuras ražoto tehniku izmanto vairāk nekā
50 valstu bruņotie spēki. Thyssenkrupp Marine Systems ir Thyssenkrupp meitasuzņēmums,
kas ir viens no pasaules vadošajiem zemūdeņu un kuģu ražotājiem. Šie mācību priekšmeti
deva plašāku ieskatu, kā iepriekš apgūtās zināšanas lietot, lai radītu jaunas militāras
tehnoloģijas. Tika dota arī iespēja doties ekskursijās un aplūkot dažas no šo kompāniju
ražotnēm. Kā piemēru varu minēt ekskursiju uz zemūdeņu rūpnīcu.
Kaut arī mācības bija intensīvas, protams, bija arī brīvais laiks. Iespējas, kā to pavadīt,
bija gana plašas. Varēja pievienoties dažādiem interešu pulciņiem vai sporta grupām. Es
nolēmu pievienoties universitātes basketbola komandai – spēlējām gan vietējā amatieru
čempionātā, gan mazākos turnīros.
2016. gadā biju vienīgais latviešu kadets, kuru nosūtīja mācīties uz Helmūta Šmita
universitāti. 2017. gadā tur sāka studēt vēl divi mūsu kadeti, bet 2018. gadā jau četri
kadeti. Man Hamburgā pavadītajā laikā izdevās iegūt daudz jaunu draugu un paziņu gan
akadēmiskajā, gan militārajā vidē. Manuprāt, ir ļoti vērtīgi nodibināt šādus kontaktus
starp dažādu NATO valstu topošajiem virsniekiem. Arī pārējie latviešu kadeti noteikti izmantos šo iespēju.
Mācības Hamburgā bija lieliska izdevība. Šajā laikā guvu pieredzi, kas noderēs gan
militārajā karjerā, gan dzīvē. Esmu gandarīts par paveikto darbu un priecājos, ka katru
gadu arvien vairāk mūsu kadetu dodas uz Helmūta Šmita universitāti iegūt bakalaura
grādu inženierzinātnē.
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CD Annija Andrejsone,
NAA MPAP sabiedrisko attiecību speciāliste

STARPTAUTISKĀ KADETU NEDĒĻA LATVIJĀ
No 2019. gada 9. līdz 16. martam norisinājās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas organizētā Starptautiskā kadetu nedēļa, kuras ietvaros ar Latviju, tās vēsturi un
kultūru, kā arī NAA vēsturi, tradīcijām un mācību procesu tika iepazīstināts 21 kadets no
deviņām valstīm – ASV, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Polijas
un Gruzijas.
Nedēļas laikā kadeti paguva apmeklēt gan padomju slepeno bunkuru Līgatnē, Cēsu
pili un Karostu, gan Brīvdabas muzeju, maizes ceptuvi “Lāči” un Ziemassvētku kauju muzeju, kā arī apskatīja Rīgas vecpilsētu un iepazinās ar Motormuzeja ekspozīciju. Jauniešu
spējas saliedēties un prasmes izmantot individuāli apgūtās teorētiskās zināšanas praksē
tika pārbaudītas Cēsu IS un NAA Sauszemes spēku nodaļas vadībā, savukārt akadēmiskās zināšanas papildinātas NAA organizētajās lekcijās.
Par redzēto un piedzīvoto Latvijā stāsta trīs kadeti – Džosia Kinsejs (Josiah Kinsey) no
Amerikas Savienotajām Valstīm, Maiks Stots (Mike Stots) no Nīderlandes un Tomāšs Sokors (Tomáš Sochor) no Čehijas.

Džosia Kinsejs

Maiks Stots

Tomāšs Sokors

-Lūdzu, pastāstiet par sevi.
-Džosia: Esmu kadets, man ir 23 gadi. Šobrīd studēju Klārka Atlantas universitātes
(Clark Atlanta University) pēdējā kursā.
-Maiks: Esmu kadets kaprālis. Man ir 27 gadi, šobrīd studēju Nīderlandes Karaliskajā
militārajā akadēmijā (The Royal Military Academy) Bredā un apgūstu īso virsnieku pro
grammu. Attiecīgi jau pēc viena gada akadēmijā es varēšu sākt pusgadu ilgas mācības
savā izvēlētajā profesionālajā jomā – tehniskajā.
-Tomāšs: Esmu kadets dižkareivis. Kā noskaidroju, esmu jaunākais starp šī gada
Kadetu nedēļas dalībniekiem – man ir tikai 20 gadu. Studēju Čehijas Aizsardzības
universitātē.
-Kad un kāpēc nolēmāt saistīt savu dzīvi ar militāro dienestu?
-Džosia: Jau kopš bērnības vectēvs, kurš bija armijas veterāns, man teica: “Tu būsi

50

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9

v irsnieks armijā!” Protams, vienmēr atbildēju: “Vai tu esi traks? Kāpēc lai es iestātos armijā?”Bet, kļūstot vecākam, mans raksturs arvien vairāk sāka līdzināties ideālam armijniekam. Vidusskolā biju arī Jaunāko rezerves virsnieku sagatavošanas kursā (JROTC), bet tikai tāpēc, ka tas bija viens no obligātajiem kursiem. Koledžā pievienojos Gaisa spēku
rezerves virsnieku sagatavošanas kursam, bet pēc gada to pametu. Pēc koledžas es zināju, ka vēlos turpināt mācīties, bet darīt to savādāk nekā parasti. Pirmā lieta, kas man ienāca prātā, bija pabeigt rezerves virsnieku sagatavošanas kursu, kam arī pieteicos, un
nekad neesmu to nožēlojis. Šobrīd esmu ceļā uz to, lai kļūtu par armijas virsnieku, gluži
kā mans vectēvs bija paredzējis.
-Maiks: Man bija 18, kad nolēmu pievienoties armijai. Diemžēl traumas dēļ to izdarīt
nevarēju, tāpēc kādu laiku studēju aeronautikas inženieriju (Aeronautical engineering) un
strādāju kā civilais inženieris. Bet tad izlēmu, ka tas galīgi nav tas, ko vēlos, tāpēc pieteicos armijā. Par iemesliem... Pirmkārt, vienmēr esmu domājis, ka mans pienākums ir darīt
pasauli labāku. Otrkārt, man patīk darbā just gan fizisku, gan garīgu izaicinājumu. Un,
treškārt, man nav problēmu strādāt hierarhiskā sistēmā.
-Tomāšs: Tā kā mamma mani audzināja viena un lielu lomu manā audzināšanā spēlēja
mammas brālis, kas bija militārists, tad arī es nolēmu savu karjeru saistīt ar militāro jomu.
Viņš vienmēr ir bijis mans paraugs – tāds, kādam, manuprāt, jābūt īstam vīram, un jau kopš
bērnības gribēju būt kā viņš. Un tā 18 gadu vecumā aizsākās manas militārās gaitas..

-Un kā jūs ieguvāt iespēju doties uz Latviju – vai jūs izvēlējās kursa priekšnieks vai tā
bija jūsu pašu vēlēšanās?
-Džosia: Mani izvēlējās mans vadītājs. Un esmu pateicīgs Dievam, ka viņš ieraudzīja
manī kaut ko tādu, kas lika šai lieliskajai iespējai izvēlēties tieši mani.
-Maiks: Kādu rītu mans kapteinis vienkārši pateica, ka esmu izvēlēts komandējumam
uz Latviju. Biju diezgan pārsteigts un ieinteresēts, bet, kādi bija kritēriji, – nezinu.
-Tomāšs: Saņēmu e-pastu no komandiera ar aicinājumu piedalīties konkursā. Bija svarīgs angļu valodas līmenis, kas man bija visaugstākais, un sekmes, un nedrīkstēja būt neviens parāds. Bija vairāk nekā 50 cilvēku, kas pieteicās, tāpēc esmu laimīgs, ka tieši man
bija iespēja braukt. Protams, šī ir lieliska pieredzes apmaiņa, un tas viss ir apmaksāts...
-Kāda, jūsuprāt, ir lielākā atšķirība starp Latviju un jūsu valsti militārajā ziņā?
-Džosia: Es teiktu, ka vislielākā atšķirība ir tā, ka ASV ir daudz, daudz lielāki militārie
spēki un ievērojami lielāka rasu dažādība.
-Maiks: Studiju ziņā viss ir gandrīz tāpat, bet Nīderlandē kadeti studiju laikā var iegūt
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-Kāds bija jūsu priekšstats par Kadetu nedēļu un Latviju? Vai pirms šī pasākuma bijāt
kaut ko dzirdējuši par Latviju?
-Džosia: Man nebija nekāda priekšstata. Es biju vienkārši pateicīgs par iespēju izbraukt ārpus valsts. Protams, neatkarīgi no tā mana doma bija iegūt maksimālu pieredzi
no šī pasākuma, jo citiem šāda iespēja nemaz netiek dota.
-Maiks: Patiesībā es par visu šeit plānoto nebiju informēts līdz pat pēdējai dienai, tāpēc nezināju, ko sagaidīt. Kad ieradāmies viesnīcā, mēs ar Janniku (Yannick) sapratām,
ka piedalāmies Starptautiskajā kadetu nedēļā. Varat iedomāties, cik pārsteigti mēs bijām!
Izņemot to, ka zināju, kur kartē atrodas Latvija, un ka tā ir viena no bijušajām PSRS valstīm, manas zināšanas par Latviju vairāk vai mazāk līdzinājās nullei. Pirms lidošanas gan
iegooglēju un izlasīju pamatlietas par Latviju un militāro jomu šeit, bet tas bija arī viss.
-Tomāšs: Nē, neko īpašu nezināju. Biju gan redzējis vecu dokumentālo filmu – no apmēram 2004. gada. Zināju, ka daudz kur runās krieviski, tāpat kā daudzās Čehijas pilsētās.
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pakāpes un attiecīgi nēsāt atbilstošas uzšuves, nevis “tukšās” uzšuves, ko valkā kadeti
šeit. Un Nīderlandē vispār katram spēku veidam ir pilnīgi atšķirīgas formas.
-Tomāšs: Jums ir daudz labākas formas. Un jums ir Jūras spēki, kas mums kā
iekšzemes valstij nav. Tāpēc arī ļoti priecājos redzēt jūru.
-Un kā ar atšķirībām kultūrvidē?
-Džosia: Manuprāt, vislielākā atšķirība ir iedzīvotāji. ASV ir daudz vairāk cilvēku, arī
rasu dažādība sabiedrībā ir liela.
-Maiks: Latvija un Nīderlande patiesībā ir diezgan līdzīgas. Priekš manis vislielākā atšķirība laikam ir tā, ka šī ir bijusī padomju valsts, un tas vēl joprojām ir jūtams un redzams
gan arhitektūrā, gan radio, gan valodā.
-Tomāšs: Hmm… Salīdzinājumā ar čehiem latvieši ir ļoti klusi un kautrīgi.
-Vai piedzīvojāt arī kādas neveiklas vai smieklīgas starpkultūru situācijas?
-Džosia: Nē, man bija lielisks kontakts ar visiem. Mani kolēģi šo ceļojumu padarīja par
īpaši vērtīgu pieredzi.
-Maiks: Nebija ne neveiklas, ne smieklīgas situācijas, bet varu teikt tikai to, ka nav
nozīmes tam, no kurienes esi, – visi mīl karaoki!
-Tomāšs: Šeit vēlreiz jāmin latviešu noslēgtība un norobežotība. Pat bārā cilvēki nebija
pārāk draudzīgi.
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-Vai izbaudījāt latviešu virtuvi? Vai tā krasi atšķiras no jūsu tradicionālās virtuves?
-Džosia: Jā, es dievinu jūsu ēdienu! Tas ir ļoti veselīgs, un man patīk ēst veselīgi.
-Maiks: Man garšoja. Jūsu ēdiens ir ļoti līdzīgs tradicionālajai Nīderlandes virtuvei. Veids,
kā jūs gatavojat kartupeļus, ir daudz labāks nekā pie mums! Vienīgā atšķirība ir tā, ka Nīder
landē mēs ļoti bieži ēdam arī citu valstu virtuvju ēdienus (itāļu, Āzijas).
-Tomāšs: Varu vien piekrist, ka ēdiens šeit bija lielisks un šķita līdzīgs čehu virtuvei. Un
man patika latviešu “standarta” deserts (krēms ar ķīseli). Svētku vakariņas pilī bija labākās
svinības, kādās esmu bijis. Tik daudz tradicionālā ēdiena... un tas alus!
-Ko Kadetu nedēļā izbaudījāt visvairāk?
-Džosia: Visvairāk man patika iespēja iepazīties ar kolēģiem no citām valstīm. Iespēja
iesaistīties izglītojošās sarunās, izprast, ko viņi domā, un viņu vadītāju domāšana mani
patiešām pārsteidza. Viņu skatījums uz dzīvi ļāva man mācīties daudz jauna.
-Maiks: Es patiesi izbaudīju laiku, ko pavadījām Cēsu pilī. Pils bija iespaidīga, bet vēl jo
vairāk – vakariņas! Kopīgā dejošana un dziedāšana bija lieliska pieredze, it īpaši grupas
saliedēšanai. Padomju slepenā bunkura apmeklējums arī bija ļoti foršs.
-Tomāšs: Viss bija lieliski, ir grūti izcelt vienu labāko. Bet man noteikti būtu vairāk jāapgūst pamatlietas par valsts vēsturi, kur dodos, – tas būtu noderējis. Par vietām… Bunkurs un Cēsu pils! Gids pazemes bunkurā bija fantastisks!
-Vai jūs ieteiktu arī citiem studiju biedriem piedalīties Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rīkotajā Kadetu nedēļā?
-Džosia: Jā, noteikti. Šī bija viena no lieliskākajām pieredzēm manā dzīvē. Ja kāds
vēlas labi pavadīt laiku, būt ar lieliskiem cilvēkiem, darot lieliskas aktivitātes, – šī ir labākā
iespēja.
-Maiks: Es pavisam noteikti ieteiktu kolēģiem piedalīties Kadetu nedēļā Latvijā! Lai
gan šī nedēļa likās kā atvaļinājums, tā piedāvāja iespēju iepazīties ar Latviju un tās
militāro nozari. Turklāt šis ir labs veids, kā iegūt pirmo starptautisko pieredzi, iepazīt
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-Izklausās jauki, bet varbūt jums ir kādi ieteikumi pasākuma uzlabošanai turpmāk?
-Džosia: Nekādi uzlabojumi nav vajadzīgi, katra diena bija jautrības un jaunu zināšanu
piepildīta.
-Maiks: Manuprāt, būtu bijis jauki vairāk apskatīt Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju kā ekskursijā – kā izskatās kazarmas, kā dzīvo un mācās latviešu kadeti. Un es
neiebilstu, ja būtu vairāk komandas saliedēšanas un sporta aktivitātes, līdzīgi kā
Instruktoru skolā Cēsīs. Dažas dienas bija pārpildītas ar informāciju, tāpēc sportiskas aktivitātes pa vidu visam būtu tieši laikā. Taču kopumā pasākuma organizācija bija nevainojama. Ja arī kaut kas bija noticis ne tā, kā vajag, nedomāju, ka kāds to pamanīja – vismaz
es ne.
-Tomāšs: Ļoti novērtēju sporta zāles pieejamību viesnīcā, jo mēs visi esam aktīvi un
labprāt izmantojam iespēju no rīta vai vakarā pasportot. Tas, ka istabiņās bijām salikti no
dažādām valstīm, arī bija lieliski – gan pieredzes apmaiņas, gan valodas uzlabošanas
ziņā. Un noteikti būtu jauki, ja būtu vairāk meiteņu… Un lai Jūras spēki nākamreiz būtu
labāk sagatavojušies prezentēt savu bāzi.
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līdzības un atšķirības ar citām valstīm.
-Tomāšs: Protams, ja vien varētu, es ieteiktu visiem doties jebkur, jo jebkuras kultūras
iepazīšana ir tā vērta. Es lieliski pavadīju laiku, ieguvu jaunu pieredzi. Man jāpiekrīt – šis
drīzāk bija kā atvaļinājums, vai ne? Es gan nedrīkstu tā teikt...
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IV. NOTIKUMI, VĒRTĪBAS, PĒTĪJUMI
Pulkvežleitnants Aivars Spriedējs,
NAA SzS nodaļas priekšnieks,
CD Ilona Ozoliņa
izglītības metodiķe

JAUNĀ SAUSZEMES SPĒKU PROGRAMMA.
PRAKSE, PROBLĒMAS
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija tika izveidota 1992. gada 13. februārī.
Kopš dibināšanas brīža NAA ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes
iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas
un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. NAA pamatuzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu Latvijas valsts aizsardzībai, audzināt jauno militāro inteliģenci, virsniekus – Latvijas patriotus, garīgi un fiziski attīstītas personības ar augstu morāli, goda un pienākuma apziņu, līderus, kas spēj
uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt savus padotos. NAA attīstība šo gadu laikā ir gājusi
kopsolī gan ar valsts kopējo, gan arī militāro spēju attīstību.
NAA ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā tiek realizēts studiju virziens “Militārā aizsardzība”, kas ietver sešas studiju programmas: profesionālās bakalaura studiju programmas –
“Sauszemes spēku militārā vadība” (4,5 gadi un 4 gadi), “Jūras spēku militārā vadība” un
“Gaisa spēku militārā vadība”, profesionālo augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” un profesionālo maģistra studiju programmu “Militārā vadība un
drošība”. Īpaša uzmanība tiek pievērsta SzS virsnieku sagatavošanai, jo tieši sauszemes
spēki veido mūsu bruņoto spēku kodolu un ir skaitliski lielākais spēku veids.
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas attīstības stratēģija ir cieši saistīta ar
NBS attīstības plānu. Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas un NBS uzdevumiem, NAA
ir jāsagatavo lielāks virsnieku skaits. Līdz ar to 2017. gadā tika licencēta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Sauszemes spēku militārā vadība”, kas paredz četru
gadu studijas. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju programmu, ko realizēja sadarbībā ar Rīgas
Tehnisko universitāti, jaunā studiju programma tiek īstenota tikai NAA, kas nodrošina ciešāku saikni ar darba devēju, kā arī tiek pilnveidots studiju saturs un kvalitāte atbilstoši
NBS profesionālā dienesta prasībām.
2017./18. akadēmiskajā mācību gadā uzsāka jaunās studiju programmas “Sauszemes spēku militārā vadība” realizāciju, kurā tika imatrikulēti 46 kadeti. Iepriekšējā studiju
programmā B daļas studiju kursos uzsvars tika likts uz autotransporta jomu, bet jaunajā
studiju programmā uzsvars tiek likts uz militārā virziena studiju kursiem, kas ciešā veidā
ir saistīti ar nākamā dienesta pienākumiem. Jaunā studiju programma sastāv no:
Obligātās (A) daļas četriem moduļiem – Valoda un lietišķā komunikācija, Sociālās un
humanitārās zinātnes, Militārā vēsture un Militārā tehnoloģija;
Obligātās izvēles (B) daļas četriem moduļiem – Fiziskās veselības uzturēšana, Taktika,
Kaujas atbalsts un nodrošinājums un Profesionālā specializācija;
Brīvās izvēles (C) daļas, kurā ir iekļauti Humanitārie/ sociālie studiju kursi, Vadības un
saskarsmes studiju kursi, Profesionālās specializācijas studiju papildkursi un Prakses.
Studiju programmas A daļā ir iekļauti pavisam jauni studiju kursi, tādi kā “Retorika”,
“Loģika”, “Latviešu valodas stilistika”, “Pētniecības darba metodoloģija”.
Vēl būtiska atšķirība jaunajā studiju programmā ir tā, ka 4. kursa pēdējā semestrī kadeti tiks sadalīti atbilstoši nākamai specializācijai un nosūtīti profesionālās specializācijas
kursa apguvei:
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* Izlūkošanas vada komandiera kurss;
* Uguns atbalsta vada komandiera kurss;
* Nodrošinājuma vada komandiera kurss;
* Sakaru vada komandiera kurss;
* Mehanizētā kājnieku vada komandiera kurss.
Jaunajā studiju programmā pozitīvs ir arī tas, ka kadeti sava bakalaura darba izstrādi
sāk jau 2. kursā, nevis, kā tas parasti notiek, pēdējā kursā. Tas paaugstina kadeta
ieinteresētību un atbildību izvēlētajā jomā, kā arī disciplinē kadetus izpildīt nepieciešamos
bakalaura darba izstrādes starpposmus, kuros kadeti komisijai prezentē izpildīto.
2. kursā viņi izstrādā bakalaura darba saturu, ievadu un literatūras sarakstu. 3. kursā jābūt
gatavai bakalaura darba teorētiskai daļai, un 4. kursā viņi ķeras klāt empīriskajai daļai.
Jaunajā studiju programmā 2019. gadā tika uzņemts 61 kadets, kas ir par 52% vairāk
nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā.
Jaunajā studiju programmā arī ir iekļauts Kaujas izturības kurss (KIK), kura nokārtošana ir obligāts priekšnosacījums sekmīgai studiju programmas absolvēšanai.
2017./18. akadēmiskajā mācību gadā tika pilnveidota Vasaras lauku nometnes programma, tajā tika samazināts kaujas šaušanas apjoms un palielināts mācību apjoms. Kontroles fāze tika pakārtota trenēto uzdevumu izpildei – kadeti izpilda kontroles fāzes vingrinājumus pēc stingri izplānotas sinhronizācijas shēmas, lai notestētu visas iemācītās prasmes.
Katru mācību gadu tiek pieaicināti papildu vieslektori no kājnieku un kaujas atbalsta
vienībām, lai sniegtu pašu modernāko pieejamo apmācību.
Lai efektīvāk sasniegtu visus mācību mērķus, tika pilnveidotas mācību kursu programmas. Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, tiek efektivizēts un palielināts mācībām
paredzētais laiks.
NAA tiek pilnveidots mācību inventārs, iegādāts jauns un nomainīts vai saremontēts vecais. Akadēmijā ir iekārtota fizikas laboratorija, lai veicinātu studiju kursa “Lietišķā fizika” apguvi.
Ir uzsākti jauni mācību kursi, kuru laikā kadeti kājnieku brigādē (potenciālajā dienesta
vietā) tiek mācīti apieties ar tur esošajiem transportlīdzekļiem.

KURSS “TRANSPORTLĪDZEKĻU UZBŪVE, EKSPLUATĀCIJA, APKOPE”
2017. gada sākumā NAA uzsāka intensīvu darbu, lai sagatavotu un akreditētu jaunu
profesionālās bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība”, kas ļaus
pilnvērtīgāk sagatavot Sauszemes spēku topošos virsniekus NBS apakšvienību vajadzībām un visas mācības pilnībā īstenot NAA.
Viens no programmas kursiem “Transportlīdzekļu uzbūve, ekspluatācija, apkope” tika
uzdots plānot un sagatavot man. Vadoties no pieredzes līdzīgos kursos pirmsmisijas sagatavošanas laikā gan Zviedrijā, gan Dānijā, mācībām tika izvēlēti transportlīdzekļi MB 240 GD,
Scania P93 un CVR(T). Tādējādi kadeti apgūtu NBS bruņojumā esošo vieglo, smago kravas
automašīnu un bruņutehnikas uzbūves, apkopes un ekspluatācijas pamata iemaņas.
Darbs pie kursa sagatavošanas izrādījās daudz komplicētāks, nekā sākumā domāju,
jo neskaitāmas detaļas nācās saskaņot ar Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību
centra Mehanizācijas mācību daļas un NBS Kājnieku skolas mācību spēkiem.
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Mg. (rez. majors) Andis Landrāts,
NAA Vispārējo priekšmetu studiju grupas
pasniedzējs, docents
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Pēc programmas sagatavošanas un akreditācijas 2018. gada sākumā sāka kursa īstenošanas darbu. Apmācāmo skaits SzS kursā gandrīz divkārt pārsniedza plānoto skaitu,
kas pats par sevi ir labi, bet kursa ietvaros prasīja būtiskas izmaiņas resursu, mācību
grupu, vietu un mācību spēku sadales ziņā. Sākotnēji tika plānots kursu vadīt Ādažu militārajā bāzē, taču, ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, pieņēma lēmumu kursu īstenot
rotācijas kārtībā gan Ādažos, gan NBS KS Alūksnē.
Tā kā kursa galvenais mērķis ir sniegt vispārējas zināšanas par NBS vienībās esošo
transportlīdzekļu uzbūvi, ekspluatāciju un apkopi, kā arī zināšanas un praktiskās pamata
iemaņas šo transportlīdzekļu vadīšanā un evakuācijā, tāpēc, balstoties uz kursam atvēlētajām 80 akadēmiskajām stundām, jau preventīvi netika uzstādītas augstas prasības,
pabeidzot šo kursu.
Galvenais akcents kursa laikā ir likts uz to, lai lekcijas būtu vienkāršas, viegli saprotamas, interesantas un nostiprinātas ar praktiskajām iemaņām.
Vienlaikus tika attīstītas arī tādas iemaņas kā komandas darbs un līderība, grupas
patstāvīgi organizēja visus personālvadības un disciplinārprakses jautājumus, nozīmējot
grupu komandierus un to seržantus. Mācību grupas komandierim ir deleģētas vada komandiera tiesības un disciplinārā vara. Viņš atbild par savas grupas administrāciju, disciplīnu, informācijas apriti, dienas sadales ievērošanu un mācību rotācijas plāna nodrošināšanu starp kursa norises vietām. Mācību grupas komandiera darba atbalstam nozīmēja
arī grupas seržantu, kuram tika deleģētas vada seržanta tiesības un disciplinārā vara.
Seržants atbildēja par sadzīves apstākļu nodrošināšanu, padoto vispārējo higiēnas prasību ievērošanu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.
Augstāk minēto pienākumu sadale būtiski atviegloja manu darbu un vienlaikus kadetiem attīstīja savstarpējās sadarbības un līderības iemaņas. Es līdzīgu pieredzi guvu Britu
jūras kājnieku instruktoru vadībā, apgūstot nodaļas un vada līmeņa kaujas un vadības

Ādažu militārā bāze KANMC – gatavis braukšanai ar CVR(T)
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iemaņas Baltijas miera uzturēšanas bataljonā no 1993. līdz 1994. gadam. No personiskās pieredzes zinu, ka nav viegli vadīt padotos, kas vienlaikus ir arī kolēģi. Šādā situācijā
ir jāpārvar neskaitāmas personīgo īpašību un stereotipu robežas, taču, ja tās pārvar un
izmanto iepriekš apgūtās vadības iemaņas un metodes, tad nākotnē var vadīt jebkuru
grupu. Šāda pienākumu deleģēšana nevar notikt bez precīzas uzdevumu, pienākumu un
atbildības koordinējošas instrukcijas. Sagatavoju arī kursa noteikumus un pievienoju tos
pie MVP komandiera pavēles. Vēl iepriekš tika saskaņotas un noteiktas kontaktpersonas,
kas jebkurā mirklī būtu spējīgas sniegt atbalstu apmācāmajiem katrs savā jomā. Līdz ar
to nozīmētajiem komandieriem nebija nepieciešams kontaktēties ar mani – risinot nenozīmīgus jautājumus, viņi rīkojās atbilstoši norādītajai informācijai.
Kursa laikā neiztika bez nestandarta situācijām, ko neviens nevarēja paredzēt. Piemēram, to, ka 3. mācību grupas komandieris kadets Sandis Lasenbergs 6. novembrī agri no
rīta kļūs par tēvu. Tas topošajam tēvam bija nozīmīgs notikums, tāpēc ieteicu viņam doties no Alūksnes uz Rīgu pie sievas, lai sniegtu viņai morālu atbalstu bērna dzimšanas
brīdī. Kaut arī pašu Lielo notikumu viņš nokavēja, taču, neskatoties uz satraukumiem pilno nakti, komandieris rīkojās saskaņā ar personālvadības principiem, nododot precīzu
informāciju un pienākumus savas grupas seržantam kadetam Matīsam Brennerim. Rezultātā viņa prombūtnē visi grupas uzdevumi tika izpildīti nevainojami.
Rezultātā kursa laikā nozīmēto komandieru un seržantu pieņemtie lēmumi bija loģiski
un pamatoti. Piemēram, kadeti brīvajā laikā organizēja tikšanos ar jauno SzS kursu, kas
tobrīd mācījās NBS KS. Domāju, ka mācības katram sagādāja arī daudz gan satraucošu,
gan patīkamu sajūtu, jo praktiskā braukšana apvidū izvērsās visai saspringta. Laika ap
stākļu dēļ ceļi bija slikti izbraucami. Grūti izbraucamajos ceļos nepieredzējušiem autovadītājiem gāja grūti, tāpēc automašīnas vairākkārt apstājās un grūtāk pārvaramos posmos
iegrima. Tas savukārt ļāva papildus nostiprināt paševakuācijas iemaņas.

Alūksnes militārā bāze NBS KS – ceļā ar MB 240GD
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Diskusijas ar kursu īstenotājiem izraisīja tas, ka kursa praktiskajā daļā bez transportlīdzekļu apkopes, roku signālu lietošanas, evakuācijas realizēšanas u.c. iemaņu apgūšanas tika ieplānota arī praktiskā braukšana, kaut jau iepriekš bija zināms, ka vairākiem
apmācāmajiem nav autovadītāja tiesību. Taču to izdevās saskaņot, uzstādot paaugstinātas drošības prasības praktisko vingrinājumu laikā, piesaistot papildu drošības instruktorus un izvēloties viegli kontrolējamas vingrinājumu vietas, tādējādi izvairoties no iespējamiem nelaimes gadījumiem.
Kurss tika īstenots no 2018. gada 5. līdz 16. novembrim. Kopumā kurss noritēja teicami, to var secināt, apkopojot noslēguma anketu un instruktoru aptaujas rezultātus. No
savas puses varu piebilst, ka arī grupu vadība bija veikta ļoti labi, jo nozīmētie komandieri tika galā ar visiem izaicinājumiem.
Izvērtējot anketas, saskāros ar dažiem apgalvojumiem, ko es nebiju gaidījis. Piemēram, viens no kadetiem minēja: “Kursā daudz vairāk iemācījos par automašīnām nekā
pusgada laikā RTU.” Ir zināms, komentāra autors uzsācis jauno SzS programmu, pārceļoties no iepriekšējās programmas, kurā lielu daļu no mācību daļu viņš apguva RTU. Kopumā visi apmācāmie vēlējās vairāk praktiskās nodarbības, piemēram, braukšanu ar visiem
transportlīdzekļu veidiem un mazāk teorētisko lekciju. Veicot pārrunas ar mācību spēkiem, konstatējām, ka vairākas teorētiskās lekcijas iespējams apvienot, jo to saturs daļēji pārklājas. Veicot lekciju optimizāciju, nākotnē būs vairāk stundu, ko varēs veltīt praktisko nodarbību organizēšanai.
Gan apmācāmie, gan mācību spēki vienprātīgi apgalvoja, ka mācības apgrūtināja arī
tas, ka vairākiem kadetiem nebija autovadītāja apliecības. Viņiem bija jāvelta papildu
laiks, lai paskaidrotu, kas ir sajūgs, kā to lietot, kā pārslēgt ātrumus vai kā uzsākt automašīnas kustību un tamlīdzīgi. Šādas papildu darbības apgrūtina gan instruktora darbu, gan
garlaiko pārējos apmācāmos. Lai to novērstu nākotnē, NAA varētu stimulēt kadetus apmeklēt autovadītāju kursus, līdzfinansējot B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu.
Jebkuram taču ir skaidrs, ka jaunākajam virsniekam bieži var nākties lietot dienesta
transportlīdzekļus un B kategorijas autovadītāja apliecībai vajadzētu būtu katram virsniekam un instruktoram.
Nākamo kursu “Transportlīdzekļu uzbūve, ekspluatācija, apkope” plānots organizēt
no 2019. gada 21. oktobra līdz 1. novembrim. Pašreiz sadarbībā ar Kaujas atbalsta un
nodrošinājuma mācību centra un NBS Kājnieku skolas mācību spēkiem tiek strādāts pie
uzlabojumiem kursa saturā un realizācijā. Nākamā kursa realizācija būs liels izaicinājums, jo apmācāmo būs gandrīz divas reizes vairāk nekā iepriekš realizētajā kursā. Tas
prasīs gan vairāk resursu, gan mācību spēka inovatīvu pieeju nodarbību realizācijā.

Profesore Dr. med. Liāna Pļaviņa,
Vispārējo studiju priekšmetu nodaļa

KADETU VESELĪBA UN SPORTS
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sagatavo profesionāli izglītotus virsniekus –
militāro vienību līderus. Topošajiem virsniekiem ir jābūt fiziski un garīgi veseliem un pietiekami motivētiem, pildot savus pienākumus, kā arī jāveltī uzmanība savas veselības uzturēšanai. Laika periodā no 2017. gada novembra līdz 2018. gada maijam tika veikts
zinātniskais pētījums “Kadetu somatiskās veselības un sporta motivācijas izvērtēšana un
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abu šo parametru savstarpējā korelācija”. Pētījuma izpildei tika saņemta Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektora un RSU Ētikas komitejas atļauja. Pētījumu veica Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studente Natālija Mihailova profesores Dr. med. Liānas Pļaviņas vadībā. Kadetu somatiskās veselības stāvoklis tika vērtēts,
balstoties uz noteiktiem antropometrisko un fizioloģisko parametru mērījumiem, kā arī uz
testa rezultātiem, kas ļauj noteikt motivācijas vadošās komponentes. Analizējot iegūtos
rezultātus, tika noteiktas kopsakarības starp kadetu somatisko veselību un viņu sporta
motivāciju. Pētījuma rezultāti tika prezentēti Rīgas Stradiņa universitātes XXIII morfoloģisko zinātņu konferencē, un tajā starp 56 pretendentiem Natālijas Mihailovas pētījums ieguva pirmo godalgu. 2019. gada 4.—5. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās Starptautiskā studentu konference, kurā arī tika prezentēti šī zinātniskā pētījuma rezultāti.
Pētījuma grupā tika iekļauti 177 kadeti — 160 vīrieši (90,4%) un 17 sievietes (9,6%)
vecumā no 19 līdz 30 gadiem. Tika apsekoti visi kadeti no pirmā līdz piektajam kursam.
Sporta motivācijas izvērtēšanai tika izmantota E. A. Kalinina testēšanas metode, kas iekļauj 50 jautājumus ar četriem atbilžu variantiem. Somatiskās veselības izvērtēšanai tika
izmantota profesora G. L. Apanasenko metode un ādas taukaudu kroku biezuma mērījumi. Atbilstoši G. L. Apanasenko metodes nosacījumiem kadetiem tika fiksēta ķermeņa
masa un garums, asinsspiediena rādījumi, plaušu vitālā kapacitāte, izmantojot spirometru, dinamiskais rokas pirkstu saliecējmuskuļu darbs, izmantojot dinamometru, tika fiksēta sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī un sirdsdarbības frekvences atjaunošanās laiks
pēc fiziskās slodzes. Ādas taukaudu kroku biezuma mērījumi tika veikti ar kaliperu. Iegūtie pētījuma rezultāti tika sadalīti trijos informatīvajos blokos.
Pirmais bloks ietvēra antropometrisko rādītāju izvērtējumu un analīzi. Lielākā daļa
kadetu iekļaujas ķermeņa masas intervālā no 71 līdz 90 kg un auguma garuma intervālā
no 171 līdz 190 centimetriem. Tika noteikts kadetu sadalījums starp kursiem atkarībā no
ķermeņa masas indeksa (ĶMI). Standarta (normas) ĶMI intervālā iekļaujas 59% no kadetiem, 37% kadetiem ir fiksēts liekais svars ( ĶMI rādītāji ir paaugstināti un atbilst pirms
aptaukošanās stāvoklim), un 5% ir ar pirmā adipozitātes (aptaukošanās) pakāpi. Līdz ar
vecuma palielināšanos (ar katru nākamo studiju gadu) pieaug ķermeņa masas indeksa
rādītāji. Vīriešu grupā katram otrajam kadetam ķermeņa tauku procentuālais saturs ir
paaugstināts. Kadetu sieviešu grupā trim no septiņām sievietēm ir paaugstināts tauku
saturs. Ķermeņa masas indeksa palielinājums korelē ar tauku satura pieaugumu, atrastas korelācijas starp ĶMI un taukaudu krokas biezumu noteiktos punktos (zem lāpstiņas
un virs iegurņa kaula šķautnes).
Otrais rezultātu bloks ietver sevī funkcionālo rādītāju izvērtējumu un analīzi. Kadetu
sadalījums starp kursiem atkarībā no sistoliskā arteriālā asinsspiediena vērtībām uzrāda,
ka lielākai daļai kadetu sistoliskais asinsspiediens ir standarta (normas) robežās. Taču
aptuveni vienai piektajai daļai no pētījuma grupas dalībniekiem tika konstatēti paaugstināti asinsspiediena rādītāji. Tika atrasta korelācija starp ĶMI un asinsspiediena rādītājiem, kas norāda, ka, pieaugot ĶMI, pieaug arī sistoliskais asinsspiediens. Kadetiem tika
noteikts Robinsona indekss, kas raksturo sirds un asinsvadu sistēmas stāvokli. Lielākai
daļai kadetu sirds un asinsvadu sistēmas funkcija ir atbilstoša standarta (normas) vērtējumam, bet vienai trešajai daļai pētījuma dalībnieku ir fiksētas novirzes. Elpošanas sistēmas funkcionālo stāvokli raksturo plaušu dzīvības tilpums, dzīvības indekss. Kadetu vīriešu grupā pusei dalībnieku elpošanas sistēmas funkcionālie rādītāji atbilst normai,
turpretī otrai pusei apsekoto kadetu tie ir pazemināti. Kadetu sieviešu grupā trijām no
septiņām sievietēm elpošanas sistēmas funkcionālie rādītāji atbilda normai. Tika aprēķināts arī spēka indekss — dinamiskā muskuļu darba attiecība pret ķermeņa masu, kas izteikta procentos. Vīriešu vidū lielākai daļai kadetu spēka indekss atbilda standarta
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( normatīvu) vērtībai vai arī bija augstāks. Taču apmēram trešajai daļai no apsekotajiem
kadetiem dinamiskais muskuļu darbs bija zem normatīvu rādītājiem. Saistībā ar dinamisko muskuļu darbu tika atrastas vairākas statistiski nozīmīgas korelācijas, kas norāda, ka
dinamiskais muskuļu darbs kļūst lielāks ar katru nākamo kursu un ilgāku dienesta laiku
NBS. Turklāt šis parametrs ir lielāks kadetiem ar lielāku ĶMI indeksu. Analizējot kadetu fizioloģiskos parametrus pēc fiziskās slodzes, tika atrasts, ka kadeti uzrāda augstus atjaunošanās rezultātus pēc fiziskas slodzes. Tika noteikta korelācija starp atjaunošanās laika ilgumu
un tauku saturu ķermenī. Balstoties uz Apanasenko metodi, kadetiem tika noteikts veselības līmeņa raksturojums. Pieaugot tauku saturam ķermenī, veselības līmenis pazeminās.
Trešais rezultātu bloks ietvēra sporta motivācijas izvērtējumu un analīzi. Pēc E. A. Ka
linina metodes noteiktais motivācijas līmenis 42% kadetu atbilst optimālam vērtējumam
un norāda uz efektīvu un augstāku gaidāmo rezultātu. 49% kadetu pētāmajā grupā motivācijas līmenis ir pazemināts, bet 9% tas ir paaugstināts. Noteikta korelācija starp dienesta ilgumu NBS un sporta motivāciju. Kadetu somatiskās veselības un sporta motivācijas
rādītāji nav saistīti. Tomēr kadetu sporta motivācijas līmenis uzrāda tendenci pazemināties katrā nākamā kursā.
Pētījuma rezultāti tika prezentēti kadetiem š.g. 26. jūlijā.
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Secinājumi:
* kadetu antropometriskie rādītāji liecina, ka lielai daļai kadetu ir paaugstināts ķermeņa masas indekss, kas ir saistīts ar palielinātu tauku procentuālo saturu ķermenī;
*vairākumam kadetu ir vidējs veselības līmeņa vērtējums, un funkcionālie rādītāji atklāj, ka zemākas dzīvības un spēka indeksu vērtības ir saistītas ar palielinātu taukaudu
procentuālo saturu ķermenī;
*lielākai daļai kadetu sporta motivācijas līmenis vērtējams kā atbilstošs optimālam
vai pazemināts, kā arī pastāv tendence sporta motivācijas līmenim pazemināties katrā
nākamajā kursā.
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Neredzamās kara brūces jeb psiholoģiskās traumas ir kļuvušas par svarīgu jautājumu
starptautiskām organizācijām konflikta zonās. Ukrainas realitāte rāda, ka psiholoģiskos
ievainojumus ignorēt nedrīkst.
Attīstoties militārajam konfliktam Ukrainā, dramatiski pieauga psiholoģisko problēmu
skaits karavīriem un brīvprātīgajiem, kas atgriezās no pretterorisma operācijas (turpmāk
tekstā – ATO) zonas. Sekas sāka skart ģimenes un sabiedrību kopumā – karavīri izdarīja
pašnāvības, ģimenēs pieauga vardarbība un alkoholisms. Bija skaidrs – nepieciešams
tūlītējs speciālistu atbalsts karavīriem un viņu ģimenēm, jo ar prātu aptvert kara šausmas
un tikt galā ar spēcīgo emociju spektru: dusmām, bailēm, trauksmi, – karavīriem patstāvīgi nebija iespējams. Ukrainas psihologiem, psihoterapeitiem nācās mobilizēties, koordinēt savstarpējo sadarbību un lūgt papildu apmācību no ārvalstīm. Tajā pašā laikā problemātisko gadījumu skaits ATO un mobilajās veselības aprūpes vienībās bieži vien
pārsniedza psihologu kapacitāti, tādēļ tika aicināti brīvprātīgie – civilie psihologi, kas sniedza papildu atbalstu.
Ukrainas militārā konflikta sekas iemācīja, ka garīgās veselības aprūpe nav lieka greznība, bet pamatvajadzība. Fiziski un psiholoģiskie ievainotie karavīri atgriezās ģimenēs,
kur aug bērni, un viņus tiešā veidā skāra vecāku pieredze un pārdzīvojumi. Cik drošs jūtas
bērns, redzot, ka kāds no vecākiem kļūst par invalīdu, viņam ir arī psihiski traucējumi, viņš
ir agresīvs un pastiprināti lieto alkoholu? Psiholoģiskais atbalsts bija nepieciešams ne tikai karavīriem, bet arī sabiedrības šūnai – ģimenei.
2014. gada februārī Ukrainā tika sniegta palīdzība pirmajiem 42 no gūsta atbrīvotajiem karavīriem. Kā liecina aptaujas dati, 2014. gadā, salīdzinot ar miera laiku, pašnāvību
gadījumu skaits bija divkāršojies, 2015. gadā pašnāvību skaits palielinājās septiņas līdz
astoņas reizes, 2016. gadā vairs tikai trīs reizes, savukārt 2017.–2018. gadā statistikas
rādītāji bija atgriezušies miera laika līmenī.
No pretinieka gūsta atgriezās ukraiņu puiši, kas nesen bija sasnieguši savu pilngadību, bet jau saskārušies gan ar fiziskiem, gan garīgiem pazemojumiem. Piedzīvotais viņus
padarīja skarbus, nerunīgus un noslēgušos sevī. Karavīru tuvinieki bija šausmās, jo puišu
pārdzīvotā trauma bija tik dziļa un sāpīga, ka viņi vai nu nevēlējās dzīvot, vai katru dienu
lietoja alkoholu, lai aizmirstos. Gūstā pārdzīvotā ņirgāšanās atstāja rētas ne tikai ķermenī,
bet arī personībā un skatījumā uz dzīvi turpmāk. Karavīri bieži nevēlējās pieņemt speciālistu palīdzību, jo uzskatīja, ka viņi tāpat ir dzīves norakstīti, ka viņiem ir tik slikti – neviens
viņus nesapratīs. Šādos gadījumos pēc traumatiska notikuma ir ļoti raksturīga dziļa depresija un atsvešinātības sajūta, kas vienības komandierim, tuviniekiem ir jāņem vērā, lai
rosinātu un atbalstītu apmeklēt speciālistu – psihologu. Nerisinot problēmu, var attīstīties
pēctraumatiskā stresa simptomi, flash-backs (uzmācīgi traumatiskā notikuma tēli), izmaiņas personībā vai pat noslieci uz psihisku saslimšanu. Par laimi, pasaulē ir daudz metožu,
kas veiksmīgi ļauj pārvarēt traumatisku pieredzi vai vismaz neļaut tai attīstīties dziļāk,
piemēram, kognitīvi biheiviorālā terapija un tās atvasinātie virzieni. Viens no tiem ir Traumatiskās pieredzes pārstrādes psihoterapija EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing), kuras pamatā ir dabisks acu kustību process, kas aktivizē iekšējo traumatisko atmiņu pārstrādes mehānismu nervu sistēmā un palīdz normalizēt emocionālo un
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psiholoģisko stāvokli uzbrukumu, katastrofu un ugunsgrēku upuriem. Vēl ir kognitīvās procesēšanas terapija un ilgstošas pieradināšanas terapija, kur tiek strādāts ar emocijām,
kuras atgādina traumu. Notikuma “pieradināšana” var notikt iztēlē vai izmēģinot kādas
darbības realitātē, piemēram, lai pārvarētu bailes no konkrētas skaņas, kas saistās ar
traģisko notikumu. Miera laikā dzirdot šo skaņu, liekas, ka tūlīt viss pieredzētais
atkārtosies, bet sadarbībā ar speciālistu ir iespējams ar laiku nodalīt skaņu no traģēdijas
pieredzes.
2015. gadā Ukrainas bruņotie spēki uzaicināja ASV, Kanādas, Izraēlas, Horvātijas,
Latvijas u.c. valstu speciālistus, lai praksē pārbaudītu psiholoģisko atbalsta sistēmu. NBS
Psihologu dienesta psihologi dalījās pieredzē ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem par Psihologu dienesta izveidi, psihologa darbību un karavīru rehabilitāciju Latvijas bruņotajos spēkos. Līdz militārajam konfliktam Ukrainas psihologiem nebija daudz pētījumu un praktiskas pieredzes saistībā ar psiholoģiskās palīdzības sniegšanu karavīriem pēc apšaudēm,
sprādzieniem, pēc kontakta ar ievainotajiem un mirušajiem militārā kontekstā. Garīgās
veselības aprūpes sistēmu Ukrainā joprojām apgrūtināja padomju laika mantojums. Militārais konflikts Ukrainā bija apvienojis psihologus vienam mērķim – palīdzēt karavīriem
un viņu ģimenēm. Šo pēdējo trīs gadu laikā Ukrainas psihologu praktiskā pieredze ir milzīga, tāpat radušās jaunas metodes, kā visefektīvāk sniegt palīdzību karavīriem, kas piedalījušies karā.
Likumsakarīgi, ka 2018. gada 29. un 30. novembrī Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā viesojās Ukrainas nacionālās gvardes un Ukrainas virsnieku līgas psihologi, lai
dalītos pieredzē, kā notiek psihologu un komandieru sadarbība, sniedzot palīdzību karavīriem, kas atgriezušies no ATO zonas. Semināru “Psiholoģiskais atbalsts karavīriem

Semināra “Psiholoģiskais atbalsts karavīriem Ukrainas militārajā konfliktā” vieslektori ar NAA rektoru un
kapteini Sandru Landratovu
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 krainas militārajā konfliktā” noklausījās NBS vienību karavīri, speciālisti no Aizsardzības
U
un Iekšlietu ministrijas, kā arī civilie speciālisti – psihologi, psihoterapeiti. Kopumā semināra galvenās tēzes bija par:
karavīra psiholoģisko sagatavotību pirms kaujas apstākļiem;
vienības saliedētību pirms uzdevumiem;
pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanas prasmēm kareivja līmenī līdz brīdim, kad
tiek sasniegts speciālists;
psiholoģiskās metodes karavīru atbalstam pēc kaujas.
Pildot kaujas uzdevumus, karavīra psiholoģiskā slodze ir atšķirīga no miera laika psiholoģijas – karavīrs atrodas intensīvas apšaudes apstākļos, pielieto ieroci pretinieka apšaudei, var nokļūt gūstā, viņam var nākties vākt ķermeņa atliekas, viņš var tikt fiziski ievainots, viņš ilgstoši atrodas ekstremālos apstākļos un ir izolēts no tuviniekiem. Kā
vislabāk sagatavot karavīru darbībai šādos apstākļos? Lūk, daži ukraiņu psihologu ieteiktie psiholoģiskās sagatavotības soļi:
apmācībā lietot karadarbības laikā iegūtos foto un video materiālus, kas atspoguļo
reālus notikumus un kara sekas;
militāro vingrinājumu laikā karavīri redz bojātu iekārtu maketus, sprādziena vietas,
mirušu dzīvnieku ķermeņus, iznīcinātas ēkas, grāvjus, slazdus, slēpņus u.tml.;
taktisko apmācību gaitā izmanto pēkšņus šāvienus, granātas u.tml., lai rastos priekšstats un pieradums pie spēcīgiem un negaidītiem trokšņiem;
imitēta konfrontācijas organizēšana ar pretinieku taktisko vingrinājumu laikā;
ārkārtas situāciju imitācija (tehnisko ierīču un ieroču atteice, sakaru un barošanas
avotu darbības traucējumi, negadījumi un priekšnoteikumi tiem);
vienības komandiera nāves simulācija kaujā (standarta operāciju treniņš);
treniņu laikā ir pieejams psihologs, kas var sniegt atbalstu, piemēram, negatīvo emociju pārstrādē, traumatiskā stresa pārvarēšanā u.tml.
Kaujas situācijā vienībai ir svarīga savstarpējā uzticēšanās, saliedētība, jauno karavīru pieņemšana, uzticēšanās komandas līderim, atbalsts un saskaņota darbība, kas nodrošina efektīvāku kaujas uzdevumu izpildi. Ukrainas pieredze rāda, ka vienībās, kur šie
faktori trūka, biežāk radās bažas par nodevību, bija augstāks kritušo un gūstā nokļuvušo
karavīru rādītājs.
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Man palicis prātā kāds stāsts, ko pastāstīja ukraiņu psiholoģe Olga, kura strādāja ar
cietušajiem ATO zonā. Ukraiņu gūstā bija nonācis kāds krievu karavīrs. Ukraiņu karavīri
izjuta spēcīgas dusmas un atriebības kāri par saviem sakropļotajiem un kritušajiem cīņu
biedriem. Gūsteknis tika ievietots aiz restēm, un tikai tās glāba viņu no izrēķināšanās.
Bara instinkts pārņēma prātus un emocijas tiktāl, ka psiholoģe saprata, ja situācija netiks
uzraudzīta, gūsteknis būs miris. Viņa aiznesa gūsteknim padzerties. Gūsteknis sākotnēji
pat neticēja, ka viņam dod ūdeni, nedroši skatījās uz krūzi, bet pēc tam ar lielu kāri izdzēra. Karavīri bija sašutuši par psiholoģes rīcību, izlamāja viņu, teikdami, ka ienaidnieks ir
pelnījis tikai urīnu. Olga centās ignorēt komentārus un turpināja rūpēties par gūstekni.
Nākamajā dienā viņa atnesa viņam zupu un ūdeni, ar ko nomazgāt seju. Karavīri bija
nikni, dauzīja restes un draudēja gūsteknim. Olga visu laiku viņu uzmanīja un centās runāt ar karavīriem. Stāstīja par to, cik svarīgi ir neaizmirst par cilvēcīgumu un to, ka šis
gūsteknis, līdzīgi kā viņi paši, ir izrauts no ģimenes, iesaukts armijā pildīt uzdevumus.
Nekas šķietami nemainījās, bet pēc divām nedēļām karavīri par gūstekni bija gandrīz
aizmirsuši. Vairākums lika viņu mierā, pārējie neuzdrošinājās kaut ko darīt vai samierinājās ar situāciju. Gūsteknis palika dzīvs. Stāsts ir par cilvēcīgumu un par to, cik viegli kara
apstākļos pazaudēt šo sajūtu.
Lūk, vēl viens piemērs – ATO zonā pēc kaujas viens no karavīriem pēkšņi sāka haotiski skriet, mētāt ekipējumu, skaļi izkliegt nesaprotamas frāzes, kas dezorganizēja, radīja
haosu un neizpratni. Karavīri nolēma viņu apturēt. Atņēma ieroci un piesēja pie koka, lai
nomierinās. Viss tālāk ritēja savu gaitu. Karavīrs turpināja kliegt, bet vismaz netraucēja ar
darbiem. Pēc brīža atskanēja šāviens. Karavīrs, kas bija piesiets pie koka, tika nošauts no
pretinieka puses.
Lai kaujas lauka apstākļos karavīrs spētu pareizi sniegt pirmo psiholoģisko palīdzību
līdz speciālista ierašanās brīdim, karavīram nepieciešams tās pazīt. Kādas reakcijas var
būt pēc spēcīga stresa? Visadaptīvākās reakcijas, pat vēlamas un ļaujamas, – ir raudāšana un trīcēšana. Savukārt stupors ir aizsargreakcija, kam raksturīgs sastingums vienā
pozā un emocionāla izolēšanās no apkārtējiem var pāraugt panikā. Histērija, psihomotors
uzbudinājums un agresija ir “lipīgas” reakcijas, tās visvieglāk pārņem apkārtējie aculiecinieki un sāk uzvesties līdzīgi.
Kas notika ar šo karavīru, kāpēc viņš tā uzvedās? Kliedzošā un haotiskā reakcija bija
psihomotors uzbudinājums, kad cietušais pārstāj saprast – kas notiek viņam apkārt. Vienīgais, ko viņš spēj darīt, ir kustēties. Pazīmes: straujas, bezjēdzīgas un bezmērķīgas kustības,
ārkārtīgi skaļš balss tonis, bieži trūkst reakcijas uz apkārt notiekošo. Kā palīdzēt? Vērsiet
cietušā uzmanību uz sevi, runājiet pieklusinātā tonī, izvairieties lietot darbības vārdus, kuros
ir “ne”, piemēram, “nekliedz” (zemapziņa uztvers darbības vārdu – “kliedz”). Dodiet cietušajam īsas un konkrētas norādes, ja tas viņam izdodas, uzslavējiet viņu. Jāatceras, ka psihomotorais uzbudinājums var pāraugt nervu trīcē, raudāšanā vai agresīvā uzvedībā.
Aplūkosim vēl vienu spilgtu reakciju – agresiju. Pazīmes: uzbudināmība, neapmierinātība, naids par jebko, pret apkārtējiem vērsta vardarbība ar rokām vai izmantojot kādus
priekšmetus, tiek izteikti apvainojumi, lamas. Raksturīga muskuļu saspringtība, asinsspiediena paaugstināšanās. Kā palīdzēt? Saglabājiet mieru, neizrādiet stipras emocijas, runājiet pieklusināti, mierīgāk un lēnāk nekā cietušais, kurš pārdzīvo šo reakciju. Neiesaistieties strīdos ar viņu. Neizrādiet emocijas, pat ja dzirdat apvainojumus un rupjības, jo
reakcija ir vērsta pret situāciju, nevis pret jums. Uzdodiet jautājumus, kas varētu palīdzēt
cietušajam noformulēt un apzināties viņa vajadzības šajā situācijā. Ja jūs jūtat iekšēju
gatavību, paejiet malā no apkārtējiem un dodiet viņam iespēju izrunāties.
Augstāk minētās reakcijas ir atbildes uz nenormālu situāciju – spēcīgu stresu. Katrai reakcijai ir visai atšķirīga pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanas kārtība.
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J ebkurā gadījumā, ja klāt nav neviena speciālista, karavīrs var vismaz veikt minimālu
psiholoģiskās palīdzības algoritmu līdz speciālista ierašanās brīdim. Šis piemērs gan
nederēs agresīvas, histēriskas un stupora reakcijas gadījumā, bet derēs mērenām
adaptīvām reakcijām.
VEIDOJIET KONTAKTU ar cietušo. Skatieties acīs, uzrunājiet vārdā, paņemiet roku. Sagaidiet atbildes reakciju. Novērtējiet ievainojumus – vai nepieciešama mediķa palīdzība.
UZSVARS UZ UZTICĒŠANOS. Nosauciet savu vārdu. Sakiet, ka esat blakus, lai palīdzētu.
JAUTĀJIET. Uzdodiet kontroljautājumus emociju sazemēšanai – piemēram, kāds ir komandiera vārds, kāda šodien diena, kāds bija viņa uzdevums. Pie spēcīgām emocijām ir
svarīgs tūlītējas sazemēšanas efekts, kas ir domāts emociju centrēšanai, nomierināšanai,
pieslēgšanai realitātei.
STĀSTIET, kas nupat notika, kas notiek un kas būs. Ievērojiet hronoloģiju. Tas rada situācijas kontroles izjūtu.
Ja ir sagaidīts kontakts, adekvātas atbildes, komandieris dod uzdevumu turpināt pienākumu. Tonis – vairāk direktīvs, pārliecinošs, bet ne vardarbīgs un agresīvs.
Ja karavīrs neveido kontaktu, nododiet viņu psihologa vai mediķa aprūpē.
Būtiski ir pareizi veikt pirmo psiholoģisko palīdzību un komandierim sadarboties ar
speciālistu, lai izvērtētu karavīra spēju turpināt uzdevumus, vai tos pārtraukt līdz brīdim,
kad psiholoģiskais veselības stāvoklis stabilizējas. Jāzina arī pašpalīdzības iemaņas – apzināta atpūta, miegs, elpošanas tehnika, kura normalizē pulsu, atslābina muskuļus un
apgādā smadzenes ar nepieciešamo skābekļa daudzumu, kas savukārt pie ātras un
trauksmainas elpošanas nenotiek kvalitatīvi.
Ukraiņu psihologi uzsvēra arī kinezioloģijas praktizēšanu, kas lieliski diagnosticē un
ārstē funkcionālus traucējumus organismā, izmantojot muskuļu testēšanu. Kinezioloģijā izmanto anatomijas, fizioloģijas, neiroloģijas, biomehānikas principus, kuru terapijas
laikā tiek izvērtēts pacienta organisma emocionālais stāvoklis. Seminārā tika demonstrēti praktiski paņēmieni, piemēram, kā psihologs, izmantojot kinezioloģijas paņēmienus, atbrīvo karavīru no stupora stāvokļa vai diagnosticē emociju stiprumu pēc muskuļu
saspringtības pakāpes, pēc tam atbrīvo muskuļus no spēcīgas agresijas vai baiļu saspringuma.
Vēl viens faktors, lai karavīrs saglabātu savu efektivitāti, – miegs. Miegam piemīt atjaunošanās un atveseļošanās funkcija. Ukraiņu pieredzes un ASV pētījumi rāda, ka pēc
trijām bezmiega diennaktīm cilvēka smadzeņu darbības aktivitāte pazeminās un pāriet
“ekonomiskā režīmā”, taupīgi lietojot enerģijas rezerves. Ārēji tas izpaužas kā nespēja
koncentrēties, ilgstoši noturēt uzmanību, raksturīgs domu gausums, grūtības pieņemt lēmumu, pārjūtīga situācijas uztvere, iespējamas arī halucinācijas. Pēc ilgstoša bezmiega
pastāv risks, ka smadzeņu darbības kvalitāte pasliktinās neatgriezeniski. Ja karavīrs
spiests izturēt bez gulēšanas trīs diennaktis, darbaspējas kļūst neefektīvas. Ja šo trīs
diennakšu laikā karavīram ir iespēja gulēt pusotru stundu, tad daļējas darbaspējas saglabājas līdz sešām diennaktīm, savukārt, ja karavīram ir iespēja gulēt trīs stundas, tad darbaspējas saglabājas līdz deviņām diennaktīm. Tas nenozīmē, ka karavīrs ir “jāizsmeļ” līdz
pēdējam spēku izsīkumam un jāizmanto pēc iespējas ilgāk, bet gan to, ka komandieriem
ir gudri jāņem vērā pārbaudīta pieredze un ieteikumi, lai sabalansētu karavīru atpūtu,
miegu un reālās darbaspēju robežas. Tas pozitīvi atmaksāsies ilgtermiņā, jo pārguris un
izsmelts karavīrs nav kaujas spējīgs.
Karavīra psiholoģiskai apmācībai un treniņiem – zināšanām par pirmo psiholoģisko
palīdzību, par pēctraumas psiholoģiskām sekām, iespējām tās mazināt un cilvēka resursu robežām – ir ļoti liela nozīme. Ukrainas militārais konflikts – skarba mācību stunda
militārajā psiholoģijā, kurai papildu pierādījumus nevajag.
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Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa,
NAA Drošības un stratēģiskās
pētniecības centra vadošā pētniece

SEMINĀRU CIKLS “VĒRTĪBU PAMATS VISAPTVEROŠAI
VALSTS AIZSARDZĪBAI”
2018. gadā Aizsardzības ministrija sāka publisku diskusiju par nepieciešamību Latvijā
ieviest visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, kas paredz visas sabiedrības iesaisti
valsts aizsardzībā. Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem šādas sistēmas ieviešanai ir
vienojošs vērtību pamats, jo vērtības ir ideāli un principi, kas nosaka cilvēku uzskatus,
attieksmes un rīcību. Sabiedrības brīvprātīga iesaiste valsts aizsardzībā var notikt tad, ja
tā ir gatava uz nesavtīgu rīcību attiecībā pret valsti. Līdz ar to visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā aktualizējas plašs jautājumu loks par valsts un sabiedrības attiecībām.
Diskusijas centrālā ass ir jautājums par vērtībām, ko reprezentē Latvijas valsts, un to nozīme sabiedrībā.
Lai rosinātu publisku diskusiju par vērtībām, kas būtu liekamas visaptverošas valsts
aizsardzības pamatā, Aizsardzības ministrija un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs 2019. gada 20. februārī rīkoja pirmo
semināru, kurā tika diskutēti jautājumi par vērtībām, kas bija aktuālas Latvijas valstiskās
idejas dzimšanas laikā, mūsdienu Latvijas sabiedrības vērtību sistēmu, kā arī Eiropas
vērtībām un to nozīmi Latvijai.
Semināru atklāja Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis.
Tālākā semināra norise tika organizēta trīs paneļdiskusijās. Pirmās diskusijas tēma bija
par vērtībām Latvijas sabiedrībā. Par Latvijas valstiskās idejas dzimšanu runāja Latvijas
Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks un Vidzemes augstskolas pētnieks Jānis Šiliņš,
bet pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš ieskicēja mūsdienu Latvijas sabiedrības
ideoloģisko portretu. Diskusiju moderēja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva Bērziņa.
Otrā diskusija bija veltīta jautājumiem par Eiropas vērtībām Latvijā. Latvijas Universitātes profesore Maija Kūle referēja par Eiropas vērtībām filosofiskajā domā. Latvijas Sabiedrisko mediju žurnāliste Ina Strazdiņa dalījās savā pieredzē un pārdomās par aktuālām politiskām tendencēm Eiropā, bet Latvijas Universitātes docents Jānis Pleps
piedāvāja redzējumu par Satversmi kā pilsoniskā patriotisma pamatu, kas lielā mērā ir
veidojies Eiropas vērtību gultnē. Diskusiju moderēja Latvijas Universitātes asociētais profesors Daunis Auers.
Trešās diskusijas dalībnieki bija dokumentālās filmas “Iezīmētie” varoņi, Latvijas Televīzijas ziņu dienesta žurnālisti Toms Pastors, Kārlis Roķis un Ēvalds Dukuls, kuri stāstīja
par savu motivāciju, pieredzi un pārdomām pēc līdzdalības eksperimentālā intensīvā brīvprātīgo rezervistu apmācības kursā. Diskusijas moderators bija neatkarīgais žurnālists
Atis Klimovičs. Semināra rezultāti un pozitīvās atsauksmes deva pārliecību, ka šāda patiesa un atklāta saruna par Latvijai būtiskiem jautājumiem visaptverošas valsts aizsardzības
kontekstā ir nepieciešama un noteikti turpināma.
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Pagājuši jau pieci gadi kopš Krievijas agresijas Ukrainā, kas Latvijas bruņotajiem spēkiem nozīmēja fundamentālu pavērsienu to attīstībā. Sabiedrības un politiskās elites vidū
radās vienota izpratne par Krieviju kā valsts apdraudējumu. Starp galvenajām Latvijas
vājajām vietām tika atzīts nepietiekamais finansējums aizsardzībai, praktiski neeksistējošas pašaizsardzības spējas, nepietiekams cilvēku resurss aizsardzības sektorā un informācijas karš. Šī raksta mērķis ir fokusēties uz pēdējos gados veiktajiem pasākumiem, lai
meklētu risinājumus minētajiem trūkumiem, ne tikai īstenojot nepieciešamos pasākumus
nacionālā, bet arī strādājot starptautiskā līmenī, galvenokārt NATO. Papildus tiks identificēti izaicinājumi, ar kuriem jau tagad saskaramies aizsardzības sektorā un ar kuriem būs
jārēķinās turpmākajos gados.

PAVEIKTAIS: tempi, kādus neviens negaidīja

Nozīmīgākie starp īstenotajiem pasākumiem aizsardzības jomā, kuru rezultātus var
redzēt materializējamies 2019. gadā, ir: aizsardzības tēriņu palielināšana līdz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta; Nacionālo bruņoto spēku (NBS) minimālo nepieciešamo pašaizsardzības spēju identificēšana un atbilstošu iepirkumu organizēšana; dažāda
mēroga militāro mācību organizēšana; cilvēku resursu palielināšana gan NBS, gan Zemessardzē (ZS); Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas koncepta izstrādāšana un
ieviešana; NATO klātbūtnes palielināšana Latvijā, strādājot pie uzņemošās valsts iniciatīvām un izvietojot NATO struktūrvienības Latvijā un daudznacionālo bataljonu.
Pirms Ukrainas krīzes politiskā apņemšanās pakāpeniski palielināt aizsardzības izdevumus bija nostiprināta gan politiskajos dokumentos, gan likumā. Taču ekonomiskā krīze
un nepieciešamība risināt sasāpējušus jautājumus citos sektoros neļāva šo apņemšanos
īstenot dzīvē. Tikai pēc šoka, kas pāršalca Latvijas politisko eliti un sabiedrību, vērojot
Krievijas agresiju Ukrainā 2014. gada pavasarī, veidojās vienota sabiedrības izpratne par
Krieviju kā nacionālo apdraudējumu un loģisku nepieciešamību palielināt izdevumus aizsardzībai. Kopš 2018. gada Latvija tērē aizsardzībai plānotos divus procentus no iekšzemes kopprodukta un šāda tendence noteikti saglabāsies vismaz vidējā termiņā. Par to
liecina 2019. gada sākumā apstiprinātās jaunās valdības prioritātes. Kā norādīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, tad 2019. gada prioritātes ir aizsardzība (604 miljoni
eiro), iekšējā drošība un veselības nozare1. Šādai finansējuma noturēšanai plānotā līmenī
ir fundamentāla nozīme, lai īstenotu visas plānotās politiskās iniciatīvas, organizētu iepirkumus utt. Taču vēl nozīmīgāks signāls tas ir pārējām NATO dalībvalstīm, ka Latvija ir gatava izdot aizsardzībai maksimālo iekšpolitiski pieļaujamo summu, tādējādi paturot tiesības apelēt pie pārējo NATO dalībvalstu solidaritātes apziņas. Papildus tas noteikti palīdz
atspēkot Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidenta Donalda Trampa vairākkārt izteikto
kritiku par NATO dalībvalstu nevēlēšanos tērēt aizsardzībai līdzekļus pietiekamā apmērā.
Kas attiecas uz pašaizsardzības spēju stiprināšanu, pēc Ukrainas krīzes tika pārskatīts militārās attīstības virzienu saraksts. Tika apstiprināts jauns NBS ilgtermiņa attīstības plāns 2016.–2028. gadam, starp prioritātēm izvirzot Speciālo uzdevumu vienību,
ZS, mehanizāciju, gaisa novērošanu un aizsardzību, komandvadību (t.sk. kiberdrošību),
1

Saruna ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci 2019. gada 6. aprīlī.

67

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9

AKTUĀLĀS TENDENCES LATVIJAS AIZSARDZĪBAS POLITIKĀ

PER ASPERA AD ASTRA

Dr.sc.pol. Nora Vanaga,
NAA DSPC vadošā pētniece

KADETS 2019
PER ASPERA AD ASTRA

militāros inženierus, netiešā uguns atbalstu un izlūkdatus, novērošanu, mērķu apzināšanu un izlūkošanu (ISTAR) (t.sk. elektronisko karadarbību), kā arī helikopteru nomaiņu.
Šo spēju attīstīšana paredz ne tikai virkni iepirkumu organizēšanu, bet arī personāla
apmācīšanu.
Būtiska bruņoto spēku skaitliska palielināšana ir daudzu pasākumu kopums, kas nodrošina ne tikai nepieciešamo personālu militāro spēju attīstīšanai, bet arī paredz rezerves
veidošanu, kam ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu ticamu atturēšanas politiku. Bruņotos
spēkus ir plānots papildināt ik gadu par 600 militārpersonām, sasniedzot palielinājumu no
esošajiem 5000 līdz 7000 profesionālajiem karavīriem. Lai spēcinātu teritoriālo aizsardzību, īpašs fokuss ir pievērsts ZS attīstībai, tās bataljonos izveidojot 18 paaugstinātas gatavības vada līmeņa vienības, kas specializētos konkrētā militārā spējā – gaisa aizsardzība,
prettanku, snaiperi, inženieri, aizsardzība pret masu iznīcināšanas ieročiem un citās. Papildu finansējums tika piešķirts arī Jaunsardzes attīstībai, nospraužot ambiciozu mērķi sa
sniegt jaunsargu skaitu no esošajiem 6000 līdz pat 16 000 jaunsargiem 2024. gadā. Lai
sasniegtu uzstādītos mērķus personālresursu palielināšanā, Aizsardzības ministrija, aicinot
pilsoņus iesaistīties bruņotajos spēkos, ļoti aktīvi izmanto dažādus rekrutēšanas kanālus un
tādējādi paaugstina arī sabiedrības patriotisma apziņu.
Daudzskaitlīgās militārās mācības pirmajos trīs gados, kad vēl nebija izvietots NATO
daudznacionālais bataljons, bija vienīgais veids, kā nodrošināt citu NATO dalībvalstu spēku klātbūtni Latvijā, tādējādi demonstrējot Krievijai alianses solidaritāti un gatavību reaģēt. Kopš daudznacionālā bataljona izvietošanas Latvijā militāro mācību intensitāte saglabājusies ļoti augsta, jo NBS ir jāpiedalās nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa
mācībās. To mērķi ir atšķirīgi, sākot no dažādu aizsardzības plānu aspektu izspēlēšanas
un beidzot ar plaša mēroga mācībām, lai demonstrētu alianses militāro potenciālu un
gatavību reaģēt.
Ievērojami aizsardzības budžeta finanšu līdzekļi tiek atvēlēti uzņemošās valsts atbalsta (UVA) pasākumu īstenošanai, kas ir nepieciešami, lai NATO attālinātā stratēģija
darbotos praksē. Galvenokārt tie ir infrastruktūras objektu (Ādažu poligons, Lielvārdes
lidlauks, Karosta, noliktavas, dienesta dzīvokļu ēkas utt.) būvniecība, lai nodrošinātu
NATO Spēku integrētās vienības (NSIV) darbību Latvijā, daudznacionālā bataljona izvietošanu un NATO Beļģijas samitā apstiprinātā daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi”
izveidošanu. Tāpat tiek attīstīti visi tie infrastruktūras objekti, kas ir domāti maksimāli
efektīvai alianses īpaši augstas gatavības spēku izvēršanai un darbības nodrošināšanai
krīzes gadījumā.
Visbeidzot, lai paaugstinātu Latvijas civilās aizsardzības kapacitāti un sabiedrības
iesaisti valsts aizsardzībā, 2019. gada sākumā valdība apstiprināja informatīvo ziņojumu par Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas (VVAS) ieviešanu. VVAS koncepts
tika izstrādāts pēc trīs gadu rūpīgas citu valstu totālās aizsardzības modeļu analīzes.
Ņemot vērā Latvijas specifiku, tika pārņemtas dažādas prakses un elementi. Kā jau jēdziens visaptverošā pieeja paredz, VVAS ietver ne tikai militāru aizsardzību, bet arī daudzus citus nacionālās drošības aspektus. To starpā – valsts institūciju efektīvu sadarbību, sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi un valsti, krīzes situāciju
pašaizsardzības paņēmienu izveidi, kā arī efektīvu publiskās un privātās partnerības
mehānismu izstrādi.
Ņemot vērā visu šo pasākumu kopumu, var nekļūdīgi apgalvot, ka piecu gadu laikā
aizsardzības sektors ir piedzīvojis straujāko attīstību kopš Latvijas neatkarības
atgūšanas. Turklāt ir skaidrs, ka nākamos piecus gados Latvijas aizsardzības politikas
veidotājiem nāksies risināt problēmas visos trijos līmeņos – nacionālā, reģionālā un
starptautiskā.
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SKDS aptaujas dati.

Pouschter, J., Huang, C. (10.02.2019). Climate Change Still Seen as the Top Global Threat, but Cyberattacks a Rising Concern. Pew Research Center. Izgūts (03.05.2019.) no: https://www.pewglobal.
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IZAICINĀJUMI: mūžīgais resursu trūkums un lielā politika
Nopietna problēma gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī ir mainīgā draudu izpratne. Respektīvi, arvien mazāk respondentu gan Latvijā, gan citviet Eiropā uzskata Krieviju
par apdraudējumu. Tā, piemēram, Latvijā respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka Krievijas īstenotā ārpolitika ir Latvijas nacionālais apdraudējums, ir nokritis no 64 procentiem
2015. gadā līdz 44 procentiem 2018. gadā2. Savukārt Eiropas valstu vidū šis rādītājs ir ap
30 procentiem3. Tas ir izskaidrojams ar to, ka cilvēkiem ir tendence pielāgoties apdraudējumiem, “sadzīvot” un nepiešķirt tiem vairs tik īpašu nozīmi. Papildu būtisks faktors ir tas,
ka Krievija tomēr nevienai no NATO dalībvalstīm nav uzbrukusi. Latvijas gadījumā draudu
uztvere vidējā termiņā varētu novest gan pie sabiedrības atbalsta mazināšanās aizsardzības izdevumu saglabāšanai divu procentu apmērā, gan arī pie nevēlēšanās līdzdarboties
VVAS paredzētajās aktivitātēs. Taču daudz lielāks risks būtu šķelšanās NATO dalībvalstu
starpā par to, cik stingrai un konsekventai būtu jābūt tās politikai pret Krieviju.
Par draudu uztveres maiņas risku pastāv atšķirīgi viedokļi, taču pilnīgs konsensus aizsardzības politikas veidotāju un militārpersonu vidū valda par resursu trūkumu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kaut gan aizsardzības budžets ir ievērojami audzis, tas joprojām
nav pietiekams, lai attīstītu tādas spējas kā gaisa aizsardzība, elektroniskā karadarbība,
informācijas operācijas un citas. Taču visakūtākā problēma ir personāla resurss. Cilvēku
trūkst praktiski visās NBS vienībās. Daudzskaitlīgie jauno militāro spēju plāni ne tik ļoti saskaras ar aprīkojuma, cik ar personāla trūkumu, lai piepildītu attiecīgās štata vietas un
veiktu konkrētos pienākumus. Risinājums, protams, būtu rekrutēt vairāk personāla, taču
nacionāla mēroga demogrāfijas krīzes dēļ pastāv ļoti sīva konkurence ar privāto sektoru.
Papildus tam minētās daudzskaitlīgās militārās mācības nogurdina jau tā noslogotās
militārpersonas, un tās neredz šo mācību lietderību. Militāro mācību skaits ir pārāk liels
(piemēram, 2016. gadā – ap 60 mācību). Kā norāda militārpersonas, to pienesums NBS ir
minimāls, jo nepietiek kapacitātes, lai pēc katrām mācībām apstrādātu gūtos rezultātus,
turklāt dažkārt tās saturiski nav nozīmīgas Latvijas teritoriālās aizsardzības vajadzībām.
Ņemot resursu ierobežojumus (gan personāla, gan finanšu), Latvijas aizsardzības
politikas veidotāji atrodas pastāvīgā dilemmas priekšā starp resursu atvēlēšanu tām
politikas iniciatīvām, kas ir vērstas uz teritoriālo aizsardzību un tās spēju attīstīšanu, un
tām iniciatīvām, kuras nodrošina NATO klātbūtni Latvijā – NSIV darbību, UAV aktivitātes
un jaunā daudznacionālā divīzijas štāba darbību –, kā arī dalību NATO līmeņa militārajās
mācībās. Apzinoties to, ka Krieviju atturēt var tikai NATO un visas īstenotās alianses
politikas iniciatīvas Latvijā, aizsardzības politikas veidotājiem bieži nākas lemt par labu
resursu piešķiršanai NATO aktivitātēm. No tā, protams, atkal cieš visas nacionālā līmeņa aktivitātes, kas de facto ir vērstas uz Latvijas fizisko aizsardzību krīzes gadījumā.
Visbeidzot, ņemot vērā to, kā tapa VVAS izstrāde, jau tagad ir paredzams, ka šīs sistēmas ieviešana Latvijā norisināsies lēni un, iespējams, tikai fragmentāri citu sektoru
pretestības dēļ, jo tā uzliek papildu uzdevumus un prasa papildu resursus. Rezultātā var
rasties situācija, ka VVAS tiek ieviesta tikai dažos tās elementos un dažos pilnīgi formāli,
kas praktiskajā dzīvē nefunkcionē. Viens no šādiem neeksistējošiem elementiem varētu
būt publiskās un privātās partnerības mehānismu iedzīvināšana, kas, cita starpā, paredz
sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Zinot to, cik pasīvs ir nevalstisko organizāciju
sektors Latvijā, ir diezgan apšaubāmi sagaidīt praktiskus rezultātus tuvākā nākotnē.
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Tomēr negribētos mest ēnu uz VVAS konceptu kā tādu, jo šādai visaptverošai pieejai
nacionālās drošības jautājumā ir fundamentāla nozīme, ja tiešām domājam nopietni par
valsts aizsardzību. Pat ja tikai divi tās elementi tiks ieviesti dzīvē, to varētu jau uzskatīt par
veiksmes stāstu. Viens no tiem ir visi pasākumi, kas attiecas uz civilās aizsardzības sistēmas atdzīvināšanu un pielāgošanu mūsdienu Latvijas reālijām. Tas nodrošinās sabiedrības gatavību jebkāda rakstura krīzes gadījumā. Otrs ir valsts aizsardzības mācības iekļaušana skolu programmās, kas sniegtu pozitīvu ieguldījumu jauniešu draudu izpratnes
veidošanā, zināšanas par valsts aizsardzību un praktisku gatavību aizstāvēties. Turklāt
tas ir būtisks papildu solis patriotisma audzināšanā, kas ir ļoti nozīmīgi, lai veidotu psiholoģisko noturību informācijas kara apstākļos.
Runājot par ierobežojumiem reģionālās sadarbības kontekstā – par spīti veiksmīgai
sadarbībai taktiskā līmenī, kas tiek nostiprināta militārās mācībās, stratēģiskā līmenī Baltijas valstis joprojām nespēj vienoties par kopējām iegādēm. Ierobežoto finanšu resursu
dēļ Baltijas valstīm būtu tikai izdevīgi veikt kopīgas iegādes un tādējādi sniegt cita citai
atbalstu kritiski nepieciešamo militāro spēju attīstīšanā. Diemžēl 2016. gadā toreizējā
aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa parakstītā vienošanās ar Lietuvas aizsardzības ministru par iepirkumu aktivitāšu sinhronizēšanu, sevišķi pretgaisa aizsardzības spēju jautājumos, vēl joprojām nav devusi nekādus rezultātus. Turklāt joprojām pastāv zināma neuzticēšanās Baltijas valstu starpā, kad ir runa par sensitīvas informācijas apmaiņu
dažāda spektra jautājumos, starp kuriem visnopietnākie ir informācija par aizsardzības
plāniem, un jautājumos, kas ir saistīti ar agrās brīdināšanas sistēmu.
Bez minētās mainīgās draudu izpratnes, kas varētu negatīvi ietekmēt NATO dalībvalstu politisko gribu reaģēt krīzes laikā, alianse joprojām saskaras ar būtiskām problēmām
par tās īpaši augstas gatavības spēku, sevišķi sauszemes spēku, izvēršanu krīzes situācijā Baltijas valstu reģionā. Apzinoties šo problemātiku, atturēšanas politika tika stiprināta
ar daudznacionālo bataljonu izvietošanu uz rotācijas pamata Baltijas valstīs un Polijā.
Tomēr realitāte ir tāda, ka šādi daudznacionālie spēki kalpo tikai kā politiskās solidaritātes žests un tiem nav militārs pienesums. Lai tam būtu vērā ņemams pienesums NATO
militārajām spējām Baltijas valstu reģionā, nepieciešams integrēt šos spēkus Baltijas valstu bruņoto spēku struktūrās, jāizstrādā skaidra komandvadības sistēma un jādefinē
skaidri iesaistes noteikumi. Briselē apstiprinātā reģionālā komandvadība, kas paredz
daudznacionālo divīzijas štābu izvietošanu Elblagā Polijā un Ādažos Latvijā, ir būtisks solis komandvadības ķēdes sakārtošanā. Taču šie jaunie štābi vēl ir tikai savos aizmetņos,
un paies laiks, līdz tie darbosies kā pilnvērtīgs posms NATO komandvadības ķēdē.
Ņemot vērā darbības virzienus, kādos strādā Latvijas aizsardzības politikas veidotāji,
var secināt, ka daudzas no minētajām problēmām jau ir apzinātas un tiek risinātas
pragmatiskā un pacietīgā ceļā.
Nobeiguma vietā
Ieteikumi, kā risināt daļu no problēmām, ir jau tikuši formulēti gan no pašu aizsardzības politikas veidotāju, gan no pētnieku puses. Pirmkārt, pieredze rāda, ka Krievija
daudz asāk reaģē uz citu NATO dalībvalstu militāro klātbūtni Baltijas valstīs nekā uz
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas pašaizsardzības militāro spēju attīstīšanu. Līdz ar to nacionālā līmenī Latvijas aizsardzības politikas veidotāju pieeja augstāk nostādīt un resursus piešķirt NATO iniciatīvām, nevis teritoriālajai aizsardzībai un pašaizsardzības spēju
attīstīšanai ir pareiza. Lielākas militārās spējas nodrošinātu efektīvākas pretošanās iespējas militāra konflikta sākotnējā fāzē, kas ir vitāli nepieciešams, lai iegūtu laiku, līdz
palīgā ierodas papildspēki. Tādējādi jāattīsta tās militārās spējas, kas var nodrošināt
aizkavēšanas operācijas.
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SIMTGADES PĀRDOMAS

Pērn svinējām valsts lielo jubileju, šogad svinam mūsu armijas un Latvijas Kara skolas simtgadi. Apaļas jubilejas un gadu vai gadsimtu mijas svētki ir labi un noderīgi pasākumi, bet, ar piekasīga grāmatveža aci no malas paraugoties, varētu jautāt: ej, ko jūs tur
svinat? Pirmajā reizē brīvība bija 20, otrajā vēl tikai 28 gadi, kopā 48... Un jūsu armija, kuras apaļo jubileju daudzināt, rīkojot parādes un kopjot kauju piemiņas vietas,
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Aktīvi ir jāstrādā arī pie tām militārajām spējām un uzņemošās valsts atbalsta aspektiem, kas nodrošina pēc iespējas ātrāku un efektīvāku sabiedroto papildspēku izvēršanu
Latvijas teritorijā, respektīvi, lai NATO sabiedrotajiem būtu salīdzinoši viegli sniegt palīdzību. Šis ieteikums attiecas uz politiskās gribas stiprināšanu NATO dalībvalstīs. Ņemot vērā,
ka potenciālais agresors ir Krievija, izšķiršanās par palīdzības sniegšanu Latvijai būtu politiski smaga, jo neviens nevēlas militāru konfliktu ar Krieviju. Ja palīdzību sniegt būs salīdzinoši vienkārši, tad attiecīgi palielinās arī iespējamība, ka palīdzība tiks nodrošināta.
Citiem vārdiem sakot, Latvijai ir jāizveido pietiekamas spējas, lai nodrošinātu tās sabiedrotajiem daudz laika palīdzības sniegšanai un lai šī palīdzība radītu priekšnosacījumus
salīdzinoši ātrai uzvarai militārajā konfliktā.
Nepieciešams samazināt Latvijas bruņoto spēku dalību militārajās mācībās, uzsvaru
liekot tikai uz tām, kas fokusējas uz Latvijas vai Baltijas valstu teritoriālās aizsardzības
jautājumiem (piemēram, “Kristaps”), konvencionālo karadarbību, UVA sistēmas efektīvāku funkcionēšanu (piemēram, Baltic Host), uz augstas gatavības ātrās reaģēšanas vienību darbības uzlabošanu un īpaši uz tām militārajām mācībām, kuras tiek organizētas, lai
demonstrētu NATO militāro spēku iepretim Krievijai.
Ir ļoti nozīmīgi konsekventi un pat ar zināmu spītības devu ieviest VVAS, kas ilgtermiņā
sniegs Latvijas aizsardzības sektoram tikai priekšrocības un stiprinās sabiedrības izturētspēju pret krīzēm. Lai to panāktu, ir nepieciešama ne tikai pārliecinoša Aizsardzības ministrijas līderība, bet arī gudri veidota starpministriju sadarbība.
Reģionālā līmenī, neskatoties uz problēmām intensīvākai sadarbībai Baltijas jūras reģionā, noteikti jāturpina attīstīt ciešāka sadarbība aizsardzības jomā ne tikai pašu Baltijas
valstu starpā, bet arī ar ziemeļvalstīm (Zviedriju un Somiju), Poliju un Vāciju, it īpaši ņemot
vērā to, ka ilgtermiņā varētu mainīties ASV loma globālajā politikā un pieaug ES
sašķelšanās riski. Tādējādi būtiski tiktu stiprināta Latvijas ar NATO sabiedrotajiem īstenotā atturēšanas politika, nodrošinot šobrīd iztrūkstošo reģionālo elementu. Ziemeļvalstīm,
Polijai un Baltijas valstīm starptautiskā līmenī ir jācenšas uzturēt aktuālu Krievijas apdraudējumu gan NATO, gan ES darba kārtībā. Praktiskā līmenī ir ļoti svarīgi strādāt pie
agrās brīdināšanas un informācijas apmaiņas mehānismiem.
Starptautiskā līmenī – bez jau minētās vienotās draudu izpratnes par Krieviju kā potenciālu agresoru – Latvijas ārpolitikas un aizsardzības politikas veidotājiem ir jāstrādā
pie visām tām politikas iniciatīvām NATO, ES, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas
Drošības un sadarbības organizācijas ietvaros, kas ierobežo Krievijas agresīvo ārpolitiku
un ietekmes palielināšanos. Taču tas ir jādara konstruktīvā un pragmatiskā veidā, apelējot pie starptautiskajām normām un līgumiem. Noteikti nav ieteicams to darīt emocionālā
veidā bez labi izsvērtas argumentācijas, jo tādējādi tiktu uzturēts tēls par Baltijas valstīm,
kurām piemīt zināma paranojas deva, kad runa ir par to kaimiņvalsti.
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savas virspavēlniecības vadībā līdz šim ir karojusi tikai vienu gadu, vienu mēnesi un vienu
dienu. Kādi 100!...
Vēl citiem Baltijas valstu tapšana bija pārpratums vai kļūda, ko pirmajā reizē izdevās
labot jau pēc 20 gadiem. Otrajā reizē mēs no “brālīgas republikas” pārvērtāmies par “īpašo interešu zonu”.
Jā, šādi vērtējot, visa mūsu 100 gadu vēsture gan no ģeopolitiskā, gan militārā viedokļa ir paradoksu pārpilna.
Gribēdams trīsdesmito gadu angļu lasītājam saprotami izskaidrot mūsu vēsturi, Raiņa
lugu tulkotājs grāmatas priekšvārdā Latviju salīdzināja ar riekstu starp diviem riekstkožiem Krieviju un Vāciju. Salīdzinājums trāpīgs un lietderīgs, lielvalsts pilsoņi zināja citas
lielvalstis, un tikai caur šādu prizmu miglainās Albionas iedzīvotāji varēja iztēloties kaut ko
tik mazu un politiski nenozīmīgu kā rieksts. Savukārt Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbiniekiem, pašaizliedzīgi meklējot palīdzību bēgļu komitejām vai ekipējumu Brīvības cīnītājiem, dažkārt nācās dzirdēt līdzjūtīgu salīdzinājumu par atrašanos starp laktu un
veseri. Angļu tulkotāja minētajiem “riekstkožiem” topošo Baltijas valstu pamatnācijām
bija savi īpatnēji nosaukumi. Piemēram, vācu pilsoniskās un politiskās aprindās mēdza
lietot jēdzienu “tautu drumstalas” (Völkerslitter). Savukārt Krievijas politiķiem un militārajai elitei Baltija un Somija bija limitrofi (lat. limes – robeža, gr. trophos – barotājs), t.i., apgabali, kuru pamatuzdevums ir uzturēt (barot) impērijas pierobežas karaspēku. Piemēram, t.s. baltie ģenerāļi, kuru sapnis bija Krievijas impērijas atjaunošana, Igauniju pēc tās
neatkarības pasludināšanas nicīgi dēvēja par kartupeļu republiku. Savukārt P. Stučka sev
paredzēto sociālistisko valdījumu nicīgi sauca par pagasta republiku.
Raksturojot mūsu zemes (t.i., Baltijas jūras austrumkrastu), tikuši (un tiek) lietoti arī
politkorektāki apzīmējumi – bufervalstis, tranzīta zemes, tilts starp Austrumiem un Rietumiem utt. Kad Anglijā tika izdotas Raiņa lugas, vismaz bija ko iztēloties. Impērijas – kurā
saule nekad nenoriet – pilsoņiem vairs nebija tik ļoti jābrīnās. (Kas tie tādi? No kurienes?)
Tautu drumstalas un limitrofi bija izlīduši no politiskās aizkrāsnes un pat dabūjuši savas
valstis, bet 1919. gadā viss bija savādāk. Piemēram, franču ierēdņi, labu gribēdami, izrakstīja Latvijai kredīta zīmi jenās, jo domāja, ka tā ir viena no Krievijai piederošajām salām netālu no Japānas.
Amerikas prezidenta Vudro Vilsona slavenie 14 punkti par tautu pašnoteikšanās tiesībām bija domāti karu zaudējušās Vācijas, Austroungārijas un Turcijas impērijas tautām un
Polijai. Antantes plānos neietilpa bijušās sabiedrotās Krievijas sadalīšana un impērijā
ietilpstošo maztautu valstu dibināšana (lielvalstu pārstāvji raizējās, ka Krievijai tiks liegta
pieeja jūrai un ka tā nespēs atdot milzīgos parādus). Krievijas mazākumtautību cenšanās
kļūt neatkarīgām tika uzskatīta par tās iekšējo lietu jeb par bīstamiem slimības baciļiem,
kā izteicās kāds franču diplomāts, jo šāda kustība koloniju dēļ bija bīstama pašām Antantes lielvalstīm. Jebkurā gadījumā sabiedrotie cik vien iespējams rūpējās par lielās un nedalāmās Krievijas atjaunošanu un dūšīgi atbalstīja t.s. pretlielinieciskos spēkus (Kolčaku,
Korņilovu, Vrangeli, Deņikinu u.c.), pret kuriem vēl dūšīgāk karoja sarkanie latviešu strēlnieki. Šeit nav svarīgi, cik viņi bija vai nebija sarkani, bet ir nepārprotami skaidrs – ja uzvarētu iepriekš minētie baltie ģenerāļi, Latvija brīvību neiegūtu. Vismaz ne paredzamā
nākotnē. Uzvarēja mūsu strēlnieki.
Starp citu, Latvija, Lietuva un Igaunija bija arī vienīgās, kurām izdevās no impērijas
“guberņām” kļūt par patstāvīgām valstīm. Ne skaitliski lielākām (Baltkrievijai, Ukrainai),
ne raksturā cietākām (Aizkaukāza) tautām tāds brīnums neizdevās.
Ir aprēķināts, ka Latvijas zeme no 13. gadsimta līdz 1945. gadam vairāk nekā 170 ga
dus ir bijusi kara lauks – t.i., pēc apmēram četriem miera gadiem seko viens kara gads.
Tomēr mums ir divi diezgan izplatīti un joprojām noturīgi mīti – 700 gadu verdzība un
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zemnieku tauta. Kaut arī nepārprotami radušies sveštautiešu galvās, tie vēl nesen bija
latviešu pašvērtējuma galvenie balsti. Galvenais “vaininieks” ir vācu mācītāja dēls un
Apgaismības ideju kaismīgs sludinātājs Garlībs Merķelis. Cita starpā, Merķelis sniedz
arī 18. gadsimta latviešu raksturojumu: “Neattīstīti, notrulināti viņu lielum lielais vairums
maldas pa dzīvi un nezina augstāku laimi, kā ar veselu muguru paēsties pelavu maizes,
nezina citu drosmi, kā pacelt acis uz lielkungu, nezina citu gudrību, kā neļaut sevi pieķert
zādzībā... Vārdu sakot: viņš ir tāds, kāda var būt tauta, kuras cilvēcību jau sešus gadsimteņus kremt verdzības pūķa zobs.” 1 Merkeļa “Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās” iznāca Leipcigā 1796. gadā, bet pēc apmēram 50 gadiem ievērojamais
vācu ceļotājs, ģeogrāfs un bibliotekārs Johans Georgs Kols savā divsējuma pētījumā “Vāckrievu Baltijas jūras provinces jeb dabas un tautu dzīve Kurzemē, Lielvidzemē un Igaunijā” sniedz vēl skarbāku latviešu raksturojumu. Lūk, daži viņa vērtējumi: “Cik ilgi vēsture
latviešus pazīst, tie parādās kā cietēja un lielākā vai mazākā mērā svešiniekiem pakļauta
nācija [..]. Viņi, bez šaubām, ir raksturā daudz mīkstāki un padevīgāki nekā bija to brāļi
lietuvieši, un liekas, ka nav nekad arī pratuši ar šķēpu tā rīkoties kā tie [..]. Kaut gan viņiem nekādā ziņā netrūkst brīvības un neatkarības mīlestības, [..] liekas, ka viņiem pilnīgi
trūkst enerģijas, lai šīs dārgās vērtības iegūtu un paturētu [..]. Nav neviena Eiropas tauta,
kas salīdzinājumā ar latviešiem liktos vairāk mīkstčaulīga un bez enerģijas, pat ne igauņi,
kam kopā ar viņiem tas pats jūgs bijis jānes. Viņi ir ar mīkstu sirdi, bijīgi un kautrīgi, bērnišķīgi, poētiski un ar fantāziju apveltīti, likteņa un cilvēku dzelzs gribām padevīgi.”2
Var jau būt, ka šie kungi vāji zināja Latvijas vēsturi un neko nebija dzirdējuši ne par
Krusta karu, kas šajā zemē ilga gandrīz 100 gadus, ne par Livonijas un Ziemeļu kariem,
kuros šie mīkstčaulīgie un padevīgie ļautiņi, kaut zem svešiem karogiem, bieži tika galā
pat ar vairākkārtīgu pārspēku. Grūti pat iztēloties viņu izbrīnu vien pāris paaudžu pēc ievērojamā vācu pētnieka grāmatas iznākšanas. 1916. gada Ziemassvētkos, pusotra gada
pēc Pirmā pasaules kara sākšanās...
Šis pasaules karš oficiāli beidzās 1918. gada 11. novembrī, taču ne Latvijā. Un Latvijas vēl nemaz nebija, līdz vēsturiskajam notikumam toreizējā Rīgas pilsētas Otrā teātra
ēkā paies vēl nedēļa. Vācieši šo pasākumu nosauks par latviešu teātri, un viņu skarbā
ironija bija pamatota. Pārskatāmā vēsturē pirmajai neatkarīgās Latvijas valdībai nav nekādas reālas varas, un tā ir spiesta pilnībā balstīties uz vāciešu palīdzību. Pēc sešām nedēļām Latvijas Pagaidu valdība jau sēdēs vilcienā, visa valsts kase satilps finanšu ministra portfelī, un to sargās 200 vīri no okupācijas karaspēka noliktavām izblēdītos
puskažociņos. Dīvaini likteņa līkloči – pirmā neatkarīgās Latvijas valdība kopā ar saviem
nesenajiem nāvīgajiem ienaidniekiem vāciešiem bēga no saviem nesenajiem varoņiem
latviešu strēlniekiem... Tā sākas 1919. gads, mūsu Brīvības kara gads.
Karš Latvijas zemē bija ildzis gandrīz četrus gadus, cara valdības samulsināti un piespiesti, bēgļu gaitās uz Krieviju bija devušies ap 800 000 bēgļu, gandrīz visu reiz plauk
stošo rūpnīcu iekārtas bija aizvestas, tāpat arī muzeju un mākslas vērtības, evakuētas
daudzas izglītības iestādes. Zeme, kas gadu simtiem bija spējusi pabarot ne tikai savējos,
bet arī svešos, nu bija spiesta lūgt žēlastības maizi. “.. neredzēja ne ganāmpulka, ne arī
kāda cilvēka dvēseles, neatskanēja ne suņa rējiens, un treknā, gadiem ilgi neapstrādātā
zeme skanēja zem kājām, kā kāds staigātu pa akmens klonu.”3 Tā savus iespaidus tālaika Zemgalē apraksta vēsturnieks un diplomāts Arnolds Spekke. Atliek piebilst, ka Latvija
I Pasaules kara laikā bija viena no visvairāk (ja ne visvairāk) izpostītajām zemēm. No
Krievzemes plašumos izkaisītajiem bēgļiem dzimtenē vēlāk spēja atgriezties apmēram
puse, un kopumā Latvija neatgūstami zaudēja ceturto daļu sava dzīvā spēka.
Politisko un ideoloģisko jucekli 1919. gadā pat grūti aprakstīt. Okupācijas varas mainās straujāk nekā gadalaiki, tās turklāt prasa ne tikai mantu un dzīvību, bet arī cilvēku
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galvas un sirdis. Neviens nezina, kam ticēt, uz ko paļauties, kam paklausīt, kam maksāt
nodevas un kura pusē karot, ja vispār karot. 1919. gada pavasarī Latvijā (ar tobrīd apmēram 1,7 miljoniem iedzīvotāju) vienlaikus ir trīs pilnīgi dažādi orientētas valdības (Ulmaņa,
Stučkas un Niedras), un rudens pusē pieci militārie spēki – pašu, vācu, lielinieku, balto
krievu (Rietumu brīvprātīgie) un sabiedroto.
Savukārt naudas dažādības ziņā 1919. gadā tiek sasniegts iespējams pat pasaules
rekords – Latvijā vienlaikus apgrozībā ir 19 maksāšanas līdzekļi. Katra vara un pat pilsētas steidzās apzīmogot savas tiesības un pilnvaras. Daudzām naudaszīmēm iedzīvotāji
deva savus nosaukumus. Piemēram, Rīgas Strādnieku deputātu padomes rubļus (maiņas
zīmes) mīļi sauca par sīmanīšiem (tos parakstīja LKP Rīgas komitejas priekšsēdētājs Sīmanis Berģis). Savu naudu Jelgavā sāka drukāt pat Bermonts, un likteņa ironijas dēļ uz
abu šo nesamierināmo pretinieku naudas sagatavēm Latvijas brīvvalsts papīra trūkuma
dēļ vēlāk drukāja savas pirmās pastmarkas.
Šo notikumu aculiecinieks Aleksandrs Plensners 1919. gadu sauc par “Lielo”, un arī vi
ņam, profesionālam rakstniekam, ilggadējam “Latvijas Kareivja” galvenajam redaktoram
nav viegli atrast vārdus, kā aprakstīt tālaika izšķirošos notikumus.
“Esmu daudz domājis, kā varēja notikt tāds brīnums, ka zeme un tauta četros Lielā
kara un tad revolūcijas gados postīta un iztukšota no cilvēkiem, lopiem un visa cita, kas tai
bijis, kas devusi sava patriotisma dēļ tik lielus upurus karalaukā, izkaisīta atlikušā cilvēku
daļā lielā skaitā pa visu toreizējo Krieviju, sašķelta revolūcijā divi naidīgās daļās, no kurām
viena – nacionālā – neapbruņota un ar Vācijas okupācijas smagumu plecos, bet otra –
komūnistiskā – apbruņota ar visu, ko Krievija vēl spējusi dot un ko vācieši tīšām un netīšām pametuši, terorizē savējos un kāro atkarot mūsu zemi un tautu Maskavas kalpībai, kā
tas varēja notikt, ka šī drīz pēc pirmā 18. novembra jau šķietami pilnīgi nomāktā nacionālā
daļa otro 18. novembri varēja sagaidīt kā uzvarētāja un patiesi neatkarīgā valstī?”4
Protams, spekulēt ar, kā būtu bijis, ir neauglīgi un nepieklājīgi, un tomēr. Mirkli ļaujamies
iztēles rotaļai – ja tajā piesātinātajā un nospriegotajā laikā trūktu kaut viens no notikumu
elementiem, ja mūsu karavīriem, diplomātiem un politiķiem – visai mūsu tautai – pietrūktu
drosmes, ticības, spīta, stūrgalvības, gudrības un izveicības, ja kaut kas no tā, ja kaut mazliet... Tad mums nebūtu nekā, par simtgades svinībām pat nerunājot. Noteikti nebūtu pirmie
20 gadi un diez vai arī otrie 28 gadi. Nebūtu neviena pieturas punkta bezgalīgā laika plūdumā. Varbūt vienīgi kāda tālīna teiksmu atblāzma par ādās tērptiem vīriem ar akmens cirvjiem. Un šo zemi, ko tagad lepni saucam par Latviju, droši vien dēvētu par guberņu, Ostlandi, Baltijas lielhercogisti, Pribalķijskij krai vai vēl kā savādāk. Te atkal ceļotu zinātkāri etnogrāfi un rakstītu grāmatas par kādas aizvēsturiskas tautas drumstalām Eiropas nomalē.
Mainoties politiskajiem režīmiem vienā valstī vai teritorijā, tiem mēdz dot kārtas numurus, piemēram, Francijā bijušas pat piecas Republikas vai arī – Vācijas Trešais reihs.
Arī Latvija savā simtgadē šajā ziņā var mēroties ar lielvalstīm. Attālinoties no konkrētām
norisēm, abu mūsu republiku tapšanā un attīstībā var atrast vairākas būtiskas līdzības.
(Saka, ka vēsturē atkārtojoties tas pats, bet ne tāpat.) Pirmā – apbrīnojamā izšķirošo
brīžu kopības vai vienotības sajūta. To droši var attiecināt gan uz strēlniekiem, sākot no
bataljonu tapšanas brīža un cauri visām cīņām visās frontēs, gan Brīvības karu kopumā.
Un, protams, mūsu barikādes, tur mēs arī bijām gatavi savām Ziemassvētku kaujām. Tāpat arī nesavtīgais un tikpat apbrīnojamais tautas atbalsts, piemēram, Zelta fonds Brīvības kara laikā, kuram latvju zeltenes savas rotas un dārgmetālu priekšmetus nesa riekšavām “... un tad mums būs ieroči, apģērbi, maize un speķis un zirgi un govis no neizsmeļamās
Amerikas tautas!” – kā raksta viena no šī fonda iniciatorēm Īvande Kaija 5. Vai sviestmaizes, silti pīrādziņi, tēja, kafija un daudz kas cits, ar ko mūsu sievietes lutināja barikāžu
aizstāvjus gluži kā savu bērnu kāzās.
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Otrā neapšaubāmā līdzība ir ātrā vilšanās ar tādām pūlēm un drosmi sasniegtajā rezultātā. Ideāli izgaisuši, brīnišķīgās kopības vietā radušās neskaitāmas kašķīgas politiskās partijas, nesavtīgo ziedotāju vietā saradušies veikli mahinatori utt. To mēs esam piedzīvojuši
šajā republikā, un par raibajiem partiju laikiem pirmajā republikā daudz rakstījuši gan radošās inteliģences pārstāvji, gan paši tālaika politiķi. Kā tas beidzās, arī ir labi zināms.
Salīdzinot atmiņu pierakstus par Latvijas Kara skolas un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pirmsākumiem, var likt gandrīz vienlīdzības zīmi, ko raksturo divi atslēgas
vārdi – trūkums un postaža. Nav mācību līdzekļu un programmu, nav piemērotas militārās
literatūras, tehniskā nodrošinājuma utt. Aizsardzības akadēmija vismaz varēja kaut daļēji
izmantot pirmskara militāro terminoloģiju, Kara skolas pirmsākumos dažkārt trūka pat
vienkāršāko komandu vārdi. Trimdā apkopoto Kara skolas bijušo audzēkņu atmiņās nekas nav teikts, kādas, mācības uzsākot, izskatījās 1915. gadā evakuētā Garīgā semināra
telpas toreizējā Suvorova ielā, toties ir labi zināms, kādās telpās sāka mācības Aizsardzības akadēmijas kadeti Ezermalas ielā. Padomju aviācijas skolas audzēkņi un karavīri bija
krietni papūlējušies iemūžināt savas īpatnējās kultūras piemiņu, tostarp, skarbu solījumu
reiz atgriezties. Droši vien arī pareizticīgo seminārs bija cerējis pēc kara atgriezties Rīgā...
Tomēr vispilnīgākā līdzība Kara skolas un Akadēmijas pirmsākumos ir virsnieki, kuri
kļuva par neatkarīgās Latvijas militārās elites audzinātājiem. Kā vienā, tā otrā gadījumā
tie visi bez izņēmuma savu profesionālo izglītību bija ieguvuši Krievijas impērijas vai tās
mantinieces PSRS militārajās mācību iestādēs. Šo cilvēku patriotismu un spēju pielāgot
savas impērijas mācību iestādēs iegūtās zināšanas pilnīgi citādai, pat pretējai militārai
doktrīnai var tikai apbrīnot. Kaut arī vairākus gadus pēc Kara skolas darbības sākšanas
vēl notiek cīņa pret Latvijas armijai nepiemērotām krievisko tradīciju sekām, rezultāts ir
redzams, kā saka, ar neapbruņotu aci. Pirmā Latvija dzima karā, un armija bija tautas
lepnums, kadetiem ar dziesmām cauri Rīgai soļojot, atveras logi, birst ziedi, virsniecība ar
savu stāju, kultūras līmeni un pašapziņu ir kļuvusi par pilntiesīgu nācijas elites daļu. Arī
šodien, neskatoties uz politiskās tuvredzības dēļ aizkavēto nācijas pašapziņas veidošanos, mūsu bruņotie spēki beidzot sabiedrības apziņā sāk ieņemt tiem paredzēto vietu –
kā valsts neatkarības pamatu pamats. Savukārt profesionālā ziņā mūsu karavīri blakus
sabiedrotajiem ir ne tikai līdzīgi starp līdzīgiem, bet bieži vien arī pirmie starp līdzīgiem.
Atgriežoties pie gadskaitļu rēķiniem un jubilejām.
Ir kāds grūtsirdīgs teiciens: “Dzīvot lielu pārmaiņu laikā – daudz goda un maz prieka.”
Tie, kas dzima pēc 1920. gada augusta, par brīvību varēja priecāties vien nepilnus 20 ga
dus. Toties lielo pārmaiņu goda viņiem tika pārpārēm. Trīskārša okupācija, vēl viens pasaules karš, divas deportācijas un bēgļu straume, no kuras atgriešanās faktiski nav notikusi. No Latvijas Kara skolā 14 izlaidumos sagatavotajiem virsniekiem šajās lielo
pārmaiņu dzirnavās izdzīvoja tikai katrs piektais. Karam sekoja 46 totāla miera gadi, tātad kopā 51 gads. No simta.
Tad lūk – vēl nevienai paaudzei šajā zemē un pārredzamā vēsturē nav bijis lemts nodzīvot mierā un brīvībā teorētiski vidēji ilgu cilvēka mūžu.
Tie, kas dzimuši pēc 1991. gada augusta, dzīvo mierā un brīvībā jau veselus 28 gadus.
Tas ir Latvijas brīvvalsts rekords. Mums turklāt jau ir sava brīvībā dzimusi un savā Aizsardzības akadēmijā izglītota virsnieku paaudze. Apsveicu, un priecājieties šajā Latvijā dzimušie!
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Kadetkandidātu atlase “Melnā nakts”

PER ASPERA AD ASTRA

Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa,
NAA Drošības un stratēģiskās
pētniecības centra vadošā pētniece

GRIBA AIZSTĀVĒT VALSTI –
VISAPTVEROŠAS VALSTS AIZSARDZĪBAS PAMATS
Žurnāla “Kadets” redaktors Jānis Lejiņš rakstā “Simtgades pārdomas” uzsver, ka pēc
PSRS sabrukuma mēs esam piedzīvojuši jau 28 miera un brīvības gadus, kas ir nebijusi
situācija Latvijā, kur vēsturiski ir norisinājušās gan asiņainas lielvaru cīņas, gan tautas
atbrīvošanās centieni. Līdz ar to miers un brīvība, ko šodien baudām, drīzāk ir izņēmuma
stāvoklis, nevis pašsaprotamība. Lai nosargātu valsts neatkarību ģeopolitiski mainīgajos
apstākļos, svarīga ir savlaicīga pašaizsardzības spēju veidošana, un viens no šādiem
risinājumiem ir visaptveroša valsts aizsardzības sistēma, ko Latvija uzsāka ieviest 2018.
gadā. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēma paredz visas sabiedrības iesaisti valsts
aizsardzībā, tāpēc NAA Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva
Bērziņa un Biznesa augstskolas “Turība” doktorants Uldis Zupa šogad veica pētījumu par
to, kā Latvijas sabiedrība uztver visaptverošas valsts aizsardzības ideju.
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Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma
Pētījumā tika noskaidrots, ka abās valodu grupās dominē pārliecība, ka valsts ir jāaizstāv, tomēr daļa no respondentiem – kā latviski, tā krieviski runājošie uzsvēra, ka ir gatavi iesaistīties valsts aizsardzībā tikai nemilitārā veidā: “Tāpēc ka tas ir mans pienākums
kā mediķim. Tā ir mana profesija. Un tāpēc es darīšu to, ko es protu. Ar ieročiem, es šaubos… nogalināt kaut kādu citu cilvēku… to es nevaru iedomāties.” (Sieviete, 45–55, krievu valoda.)
Sistēmas ieviešanas komplicētība Latvijas etniskās struktūras dēļ spilgti atainojas
dažās intervijās, kurās krievvalodīgie respondenti minēja, ka viņu iesaiste ir atkarīga no
tā, kas ir potenciālais pretinieks, jo viņi nebūtu gatavi cīnīties pret Krieviju. Tajā pašā
laikā šie respondenti uzsvēra, ka arī necīnītos pret Latviju: “Man ir draugs, cilvēks,
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Psiholoģiskā aizsardzība nacionālās drošības kontekstā
Lai arī visaptveroša valsts aizsardzība ir plašs jēdziens, kas sevī ietver dažādus elementus, pētījums tika fokusēts uz psiholoģisko aizsardzību jeb sabiedrības gribu aizstāvēt
valsti kā kopīgu vērtību iemiesojumu krīžu, konfliktu un kara gadījumā. Tieši sabiedrības
griba aizstāvēt valsti un gatavība pretoties militāram uzbrukumam, kā to liecina pētījumi
un vēsturiskie piemēri, ir priekšnoteikums visaptverošai valsts aizsardzībai. Psiholoģisko
aizsardzību var uzlūkot kā pretdarbību psiholoģiskajam karam, kura mērķis ir izmantot
informāciju un citus varas instrumentus, lai salauztu pretinieka bruņoto spēku un sabiedrības gribu aizstāvēt valsti un tādējādi sasniegtu politiskos un militāros mērķus bez fiziska
spēka lietošanas. Tomēr psiholoģiskā aizsardzība primāri ir atkarīga no daudzveidīgiem
valsts un sabiedrības attiecību aspektiem, kas var ietekmēt gribu aizstāvēt valsti gan pozitīvā, gan negatīvā veidā.
Latvijas etniskā struktūra ar vienu no lielākajiem krievvalodīgo īpatsvariem pasaulē,
kā arī plašā Kremļa kontrolēto mediju klātbūtne Latvijas informatīvajā telpā veido īpaši
sarežģītus apstākļus visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanai, jo, kā šajā
žurnālā norāda NAA Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Nora
Vanaga rakstā “Aktuālās tendences Latvijas aizsardzības politikā”, potenciālais agresors
Latvijas gadījumā ir tieši Krievija. Tāpēc galvenais pētījuma jautājums ir: kas ir kopīgais un
atšķirīgais uzskatos par visaptverošu valsts aizsardzību Latvijas iedzīvotāju grupās, kuri
ģimenē lieto latviešu vai krievu valodu? Lai atbildētu uz šo jautājumu, tika izvēlēta dziļo
interviju metode, kas dod iespēju iegūt plašu un detalizētu izpratni par cilvēku uzskatiem.
Pētījums tika īstenots Liepājā, kas ir īpaši piemērota izvēlētajam pētījuma mērķim kā bijusī slēgtā pilsēta PSRS okupācijas periodā ar aptuveni 29% etnisko krievu, 16% nepilsoņu, kā arī padomju militārpersonu un viņu pēcteču klātbūtni.
Pētījumu veido 26 dziļās intervijas ar Liepājas iedzīvotājiem, no kuriem 12 ģimenē
lieto latviešu valodu, bet 14 – krievu. Pētījuma dalībniekiem tika uzdoti jautājumi par šādām tēmām: informētība un attieksme pret visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu; griba aizstāvēt valsti; Latvijas sabiedrības vērtības; nacionālais lepnums; patriotisms; pilsoniskā aktivitāte; vēsturiskās atmiņas; politiskā uzticēšanās; uzticēšanās bruņotajiem
spēkiem; starpetniskās attiecības; mediju patēriņš; draudu uztvere un sociāli ekonomiskā
vienlīdzība. Pētījumā tika noskaidrots, ka Latvijas sabiedrības psiholoģiskajai aizsardzībai
ir daudzas ievainojamības, taču to var stiprināt, fokusējoties uz trīs aktivitātēm: 1) visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, kurā katram Latvijas iedzīvotājam ir
skaidra viņa vieta un loma; 2) nacionālās stratēģiskās komunikācijas attīstība; 3) pilsoniskās līdzdalības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot etnisko minoritāšu iekļaušanai.
Tālāk tekstā sīkāk tiek aplūkota katra no piedāvātajām aktivitātēm psiholoģiskās aizsardzības nostiprināšanai.
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kurš ir atbraucis no Sibīrijas, Latvijas pilsonis, bet viņš kādreiz teica, ka ir gatavs mirt par
Latviju. Lai arī krievs un atbraucis. Visi smējās. Mēs teicām – no sākuma valodu iemācies
un tad mirsti. Un, kad viņam vaicāja [kā viņš rīkosies], ja būs Krievijas agresija, tad viņš
teica, ka es kā krievu virsnieks nošaušos, bet uz latviešiem es nešaušu.” (Vīrietis, 45–55, krie
vu valoda.)
Tā kā visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana Latvijā ir tikai sākuma posmā, pētījuma dalībnieki par to nebija informēti, taču pēc tam, kad viņiem tika izskaidrota
tās būtība, attieksme bija pozitīva abās valodu grupās. Vienlaikus respondenti atzina, ka
pašlaik ir slikti sagatavoti krīzes situācijām: “Ja šobrīd notiktu tāda situācija, es nezinātu,
ko man darīt. Es nezinātu, kur var iet, kas man jādara, kur man jāvēršas, kam es varu
uzticēties, kam es nevaru uzticēties. [..] Cilvēkiem nav īsti izpratnes par to, kurš tad būs
tas cilvēks kaut vai tajā pašā pašvaldībā, kas izies pilsētas centrā, savāks visus cilvēkus
un pateiks, ka tagad mēs rīkosimies šādi.” (Sieviete, 22, latviešu valoda.) To, ka cilvēki
vēlas saņemt precīzu un konkrētu informāciju par to, kā personiski iesaistīties visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā, var secināt arī no cita respondenta teiktā: “Un kur būs
mana vieta visā šajā? Ko es tur darīšu? Vai man kāds no šiem teorētiķiem ir pateicis, kas
man jādara?” (Vīrietis, 45–55, krievu valoda.)
Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotājiem ir pozitīva attieksme pret visaptverošas valsts
aizsardzības ideju, bet ir zems sagatavotības un informētības līmenis, var secināt, ka
viens no efektīvākajiem veidiem, kā palielināt Latvijas sabiedrības kopējo gribu aizstāvēt
valsti, ir izstrādāt konkrētu sistēmu, kādā ikviens Latvijas iedzīvotājs var iesaistīties valsts
aizsardzībā, tajā skaitā nemilitārā veidā. Šo sistēmu var veidot, smeļoties idejas un
paraugus no valstīm, kurās visaptverošas valsts aizsardzības sistēma jau darbojas,
piemēram, Somija, Austrija, Norvēģija un citas.
Nacionālā stratēģiskā komunikācija
Otrs problēmu loks, kas izkristalizējās pētījumā, ir saistīts ar visaptverošai valsts aizsardzības sistēmai būtiskām atšķirībām pasaules redzējumā abās valodu grupās, kas
apgrūtina sabiedrības saliedētību vienotam mērķim.
Pirmkārt, tika konstatēta atšķirīga draudu izpratne. Pētījuma dalībnieki, kas ģimenē
lieto latviešu valodu, kā nozīmīgākos draudus minēja Krieviju un starpetniskās attiecības,
savukārt krievvalodīgie respondenti uzskata, ka Latvijas lielākais drauds ir iedzīvotāju
skaita samazināšanās. Tomēr, runājot par starpetniskajām attiecībām draudu kontekstā,
svarīgi akcentēt, ka ar to ir domāta nevis Latvijas etniskā struktūra kā tāda, bet gan gribas
trūkums politiskā līmenī korekti risināt sabiedrības saliedētības jautājumus: “Man tā liekas, ka mūsu politiķi nepareizi strādā. Ka tur vajadzētu ar savādākām metodēm strādāt.
Lai varētu arī tautu saliedēt. Lai tauta ir vienota. Un ļoti daudz arī krieviski runājošie, viņi
ir… pazīstu tādus, kas gāja arī uz barikādēm, cīnījās par to, lai Latvija būtu neatkarīga, un
tad viņi ir kaut kur tā kā nostumti malā. [..] Tas būtu darbs, kas politiķiem būtu jādara un
ko viņi ļoti slikti dara.” (Vīrietis, 45–55, latviešu valoda.)
Otrkārt, pētījums uzrādīja būtiskas atšķirības zināšanās un izpratnē par Latvijas vēsturi. Krievvalodīgajiem respondentiem bija ļoti ierobežotas zināšanas par Latvijas Neatkarības karu: “Par šo man būs ļoti grūti spriest, jo praktiski par šo laiku neko nezinu. Man
skolā neko nemācīja, nav gadījies arī kaut kur vairāk kaut ko uzzināt. Es par šo tēmu neko
nevarēšu runāt.” (Sieviete, 45–55, krievu valoda.) Savukārt PSRS okupācijas faktu vairāki
krievvalodīgie respondenti centās attaisnot, bet daži uzskatīja, ka Latvijas padomju okupācijas fakts ir apšaubāms. Šo situāciju var skaidrot gan ar vidējā un vecākā gadagājuma
respondentu atmiņām par okupācijas periodu un tajā laikā veidoto izpratni par vēstures
notikumiem, gan ar to, ka Krievija mērķtiecīgi veicina savu vēsturisko naratīvu izplatīšanu.
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Pilsoniskā līdzdalība
Sabiedrības iesaiste valsts aizsardzībā paredz nesavtīgu darbošanos valsts labā. Ja
pastāv atsvešinātība valsts un sabiedrības attiecībās, griba aizstāvēt valsti indivīdiem var
arī nebūt. Pastāvot augstai neuzticībai valsts institūcijām, kā tas ir Latvijas gadījumā, var
pieņemt, ka cilvēki nebūs gatavi tām ziedot savu laiku, enerģiju un pat dzīvību. To apliecina arī veiktais pētījums – lielākā daļa respondentu abās valodu grupās norādīja, ka vienīgā vērtība, kuras dēļ viņi būtu gatavi ziedot dzīvību, ir ģimene. Valstiskā dimensija šādā
griezumā netika minēta, kas visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā ir problēma, jo
pie šādiem vērtību akcentiem nav izslēgta situācija, ka ģimenes vārdā tiek nodotas valsts
intereses.
Pētījums apstiprināja jau zināmo faktu, ka Latvijā pastāv plaisa starp valsti un sabiedrību, taču tas izgaismo to, ka krievvalodīgo vidū atsvešinātība no valsts ir izteiktāka nekā
latviski runājošo grupā. Piemēram, pētījuma dalībnieki abās valodu grupās atzina, ka viņi
lepojas ar Latviju, taču latviski runājošie kā vienu no lepnuma avotiem minēja to, ka
mums ir pašiem sava valsts, bet krievvalodīgo atbildēs pārsvarā dominēja lepnums par
Latviju kā dzimto vietu. Tāpat lielākā daļa respondentu atzina, ka ir Latvijas patrioti, tomēr
latviski runājošie lielākā mērā bija Latvijas valsts patrioti, turpretī krievvalodīgo vidū izteiktāks bija lokālpatriotisms. Pilsoniskās aktivitātes līmenis, līdzīgi kā politiskā uzticēšanās,
bija zems abās valodu grupās, tomēr šī tendence bija izteiktāka krievvalodīgo pētījuma
dalībnieku vidū.
Pētījumā var secināt, ka visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana prasa
ne tikai militārus risinājumus, bet arī fundamentālu sociāli politisko procesu pārskatīšanu
un uzlabošanu, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību, kas sevī ietver arī etnisko minoritāšu līdzdalību. Plaisu valsts un sabiedrības attiecībās var mazināt tikai tādā gadījumā,
ja sabiedrība pati aktīvi iesaistās sabiedriskajos un politiskajos procesos un izjūt savu
līdzdalību un līdzatbildību valsts attīstībā. Pastāvot vērā ņemamam pilsoniskās sabiedrības spiedienam un iesaistei, var panākt valsts un pašvaldību institūciju darbošanos kopējam labumam, kas laika gaitā arī varētu paaugstināt sabiedrības gribu aizstāvēt valsti pat
militārā uzbrukuma gadījumā.
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Savukārt Latvijai vajadzētu aktīvāk un efektīvāk skaidrot Latvijas vēsturi, jo īpaši krievvalodīgajai sabiedrības daļai.
Tajā pašā laikā pētījuma dalībnieki no abām valodu grupām apzinājās, ka Latvijas un
Kremļa kontrolētie mediji veicina atšķirīgus pasaules skatījumus un ka tas šķeļ Latvijas
sabiedrību. Tātad kopumā Latvijas sabiedrība apzinās Latvijas informatīvās telpas īpatnības, kas samazina mediju iespējas manipulēt ar sabiedrības apziņu. Tāpat šis pētījums
uzrāda tendenci, ka Krievijas mediju ietekme ir vairāk konstatējama krievvalodīgo respondentu grupā, kuru vecums ir virs 50 gadiem un kuriem ir sliktas latviešu valodas zināšanas. Turpretī krievvalodīgie vecuma grupā zem 50 un ar labām latviešu valodas zināšanām izmanto dažādus informācijas avotus un tāpēc ir kritiskāki pret Kremļa kontrolēto
mediju veicinātajām idejām. Tas nozīmē, ka otra prioritāte visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā ir nacionālā stratēģiskā komunikācija, kuras uzdevums ir abās valodu grupās skaidrot drošības jautājumus un Latvijas vēsturi, kā arī veicināt dialogu ar etniskajām
minoritātēm.
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V. KADETI RAKSTA UN FOTOGRAFĒ
KADETI PIERAKSTA IEPRIEKŠĒJO PAAUDŽU ATMIŅAS
Vēsture nav tikai datumi kalendārā vai notikumi grāmatā. Vēsture – tie ir arī notikumi mums apkārt un mūsu senču un radinieku pieredzētais. Vēstures notikumu un pieredžu iepazīšana caur individuālo skatījumu ir būtiska, lai veicinātu izpratni par mūsu pagātni. Viens no uzdevumiem kadetiem kursā “Latvijas militārā vēsture” ir uzrunāt un
intervēt savus radiniekus vai tuvos cilvēkus, lai noskaidrotu viņu pieredzi un piedzīvoto
Latvijas nesenajā vēsturē. Tas ļauj gan vērtēt šos notikumus, gan rada individuālo saikni
ar pagātni, bet jo būtiskāk - ļoti bieži mums blakus dzīvo, vai radinieku starpā ir cilvēki,
ar pavisam unikālu un īpašu pieredzi, kuru mēs pat nenojaušam. Šī uzdevuma nolūks ir
mudināt kadetus runāt ar apkārtējiem un šo pieredzi un zināšanas uzzināt.
Dr. hist. Kārlis Dambītis
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PĀRDOMAS PAR 1991. GADA BARIKĀŽU LAIKU

Kadets Guntars Popkovs,
SzS MV 2. kurss

Kaut arī 1990. gada 4. maijā tika pasludināta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana, tas nenozīmēja, ka viss būs jauki un skaisti, mums priekšā bija vēl lieli pārbaudījumi. Barikādes tika organizētas Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. jan
vārim. 13. janvāra rītā, pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem,
Latvijas iedzīvotāji tika aicināti pulcēties Vecrīgā. Daugavmalā sapulcējās ap 500 000
cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un paustu gatavību turpināt uzsākto neatkarības atjaunošanas ceļu. Rīdzinieki sāka spontāni veidot barikādes šaurajās Vecrīgas ielās, un jau pirmajās dienās cilvēki no visas Latvijas brauca uz Rīgu, lai atbalstītu barikāžu
celšanu. Tika atvests liels daudzums smago automašīnu, lauksaimniecības un celtniecības tehnikas, lai palīdzētu ar visdažādākajiem materiāliem veidot barikādes, gan lai bloķētu pieeju tām.
Kaut arī neesmu neko īsti dzirdējis par šo laika posmu un nezinu cilvēkus, kas to
pieredzējuši un varētu dalīties atmiņās, bet tas šķiet prātam neaptverami, kā tautas
vienotības spēks spēja nevardarbīgi pretoties ieročiem un agresīvai lielvarai. Ne velti
saka, ka, ja vajadzēs, tad latvieši varēs. Cilvēki no dziļiem laukiem un citām pilsētām
devās atbalstīt barikādes, uzskatot, ka tas ir viņu pienākums tur atrasties. Tūkstošiem
cilvēku pavadīja ārā diennaktis. Pat OMON specvienību uzbrukumi un to izraisītās nekārtības nespēja salauzt viņu garu. Apbrīnojams gribasspēks un bezbailība. Barikāžu
aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī
ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa PSRS valdības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un ievest savus regulāros spēkus. Tūkstošiem barikāžu atbalstītāju un dalībnieku ir apbalvoti ar piemiņas zīmi, bet lielākā daļa tāpat ir palikusi nepamanīta. Ne tikai tie, kas pavadīja savu laiku un riskēja ar savu dzīvību, atrodoties ielās,
ir pelnījuši atzinību, bet arī tie cilvēki, kas barikāžu dalībniekus atbalstīja visdažādākos
veidos. Piemēram, vīri un sievas, kas nodrošināja ar pārtiku, kas gādāja par siltu apģērbu un sadzīviskām lietām, kas laida savus mīļotos nezināmajā un palika mājās, lai rūpētos par ģimeni.
Laiku pa laikam nākas dzirdēt teicienu: ja tagad kaut kas notiks, tad būšu pirmais,
kas no šīs bedres aizbrauks, šeit nav par ko cīnīties. Toreiz tauta izgāja ielās, lai stāvētu par neatkarīgu Latviju. Viņi nezināja, kāda būs viņu nākotne, kāda būs Latvijas
nākotne. Šobrīd mūsu politiskais un ekonomiskais stāvoklis varbūt nav spožs, un tas
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22 gadu vecumā dzīvoju Siguldā, skatījos televīzijā, sapratu, ka valstī notiek lielas
pārmaiņas. Televīzijā rādīja visādus brīnumus, bija raidījums “Labvakar”, kuru vadīja jaunie Šipkēvičs, Rubenis un Inkēns. Principā tā bija vienīgā vieta, kur mēs varējām uzzināt,
kas īsti notiek, kas briest un kā tas viss varētu izvērsties. Tajā brīdī es interesējos par visu,
kas notiek. Gribējās brīvu Latviju, gribējās prom no Padomju Savienības, un izskatījās, ka
tas brīdis ir pienācis. Tauta nobalsoja, ka mēs būsim brīvā Latvijā, nodibinājām, var teikt,
savu republiku, bet Padomju Savienība nebija ar to mierā. Līdz ar to izskanēja tāda varbūtība, ka tūlīt būs militārs apvērsums un viss nostāsies vecajās sliedēs. Rezultātā tauta
savācās, un sākām sargāt valsts neatkarību. Respektīvi, no visiem laukiem, no visurienes
Rīgā iekšā sāka dzīt smago tehniku, bloķēt ielas pret tanku uzbrukumiem. No laukiem
brauca ar traktoriem. Es kā jauns puika biju patriotiski noskaņots un no Siguldas arī braucu uz Rīgu. Braucu viens, jo draugi īpaši nevēlējās vai arī vecāki nelaida, kaut bijām pilngadīgi. Mana māte un tēvs arī bija ļoti pret tiem pasākumiem, tāpēc ka vēl joprojām baidījās no represijām, jo tās piedzīvojuši PSRS laikos, un baidījās, ka atkal kaut kas tāds
varētu notikt. Bet tas mani neatturēja, tāpat braucu uz Rīgu.
Es stāvēju pie Pēterbaznīcas. Tajā laikā bija ļoti auksts, kā nekā janvāra mēnesis.
Bija ļoti daudz ugunskuru, ap tiem sēdēja kādi septiņi astoņi, ne vairāk kā 10 cilvēki, jo,
ja vairāk, tad nejuta to siltumu no ugunskura un nevarēja sasildīties. Ugunskuru tiešām
bija daudz. Gandrīz pie katra ugunskura bija iedzīts tāds kā pīķis, miets vai armatūras
stienis, uz kuriem tika sprausti visādi dokumenti, es personiski uzspraudu komjauniešu
apliecību un Krievijas pasi. Sprauda visu, kas bija saistīts ar PSRS. Es ļoti labi atceros,
kad es uzspraudu savu, tas stabiņš bija jau līdz pusei – kādas 30 pases, karaklausības
un vēl citas apliecības. Aiz manis bija ukraiņi, un arī viņi sprauda savus dokumentus. Es
tur biju trīs dienas, tad braucu arī mājās un nākamajā dienā, pusdienlaikā, atpakaļ. Visas piebrauktuves uz Doma laukumu bija ar betona klučiem priekšā. Tur stāvēja divi
ceļamkrāni katrā pusē, vecie ziliņi. Kad nāca kaut kāda palīdzības mašīna, tie ar garajiem snuķiem betona bluķi pacēla, ielaida iekšā mūsu mašīnas un pēc tam nolaida atpakaļ. Vistrakākais, es nemāku pateikt, kura nakts tā bija, kad ziņoja, ka no Kaļiņingradas ir pacelts augšā krievu desants un vairāki helikopteri lido uz Latviju. Tad visi
sasparojās. Doma baznīcā tika novadīts dievkalpojums par Latvijas neatkarību, es neatceros, kas bija mācītājs. Iekšā visiem viss vārījās, to sajūtu izteikt nav iespējams, tā ir
jāizdzīvo. Jo mēs neko nezinājām, mēs gaidījām pilnīgi jebko un bijām gatavi stāvēt līdz
pēdējam, mukt netaisījās neviens. Klausījāmies pa rāciju, kas notiek. Barikādēs bija ļoti
daudz jaunu cilvēku, bija arī daudz 40–50 gadus vecie. Tad vēl neatceros, cikos, bet
bija tumšs, un, man liekas, varēja būt kādi 11 vai 12 naktī, kad izdzirdējām helikoptera
skaņu, tas sāka riņķot virs Doma baznīcas, un sapratām, ka tie ir krievi. Doma baznīcā
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Kadete Arta Aurēlija Grāvīte,
SzS MV 2. kurss
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veicina neticību valdībai, bet domāju, ka kaut kur dziļi sirdī katrā Latvijas pilsonī, joprojām ir tā degsme pastāvēt un cīnīties par savu valsti, tā tikai tiek aizmirsta vai apspiesta. Tautai ir milzīgs spēks, ja tās kļūst vienota. Nav īsti nozīmes tautībai un nacionalitātei, ja vien cilvēki stāv plecu pie pleca, viena mērķa vadīti. Barikādes bija tam spožs
piemērs.

KADETS 2019

bija ierīkots tāds kā hospitālis kara gadījumā, tur bija arī medmāsas. Visi gaidīja pašu
ļaunāko. Helikopters noriņķoja vienu reizi, otru reizi, un bail bija visiem, taču bija liela
kopības sajūta. Domājām, kā būs, tā būs, bet neatdosim Latviju. Bija tumšs, un citi teica, ka no helikoptera nolaidušies krievu desanti, bet tā nebija. Vairāk par trīs helikopteriem neesot bijis – tā ziņoja.
Tajā pašā laikā Irākā ar Huseinu bija problēmas, krievi tur arī bija, un gaidījām, ka
Amerika viņus nogāzīs, bet nesanāca. Tajā laikā uz tā fona mazā Latvija daudzus neinteresēja, jo visi mediji bija piesaistīti tur, un likās, ka mūs neviens nepamanīs, ka
krievi vienkārši mūs sabradās. Es dzirdēju apšaudi, bet mēs nevarējām skriet un ložņāt uz citām vietām, jo sākumā teica – tur, kur jūs atrodaties barikāžu laikā, tur arī
paliekat un sargājat. Runājot par ieročiem, kas nu kuram bija pie rokas. Es personiski
staipīju tādu kā malkas pagali, kas līdzinājās beisbola nūjai. Ko es ar to būtu darījis –
nezinu, bet likās, ka drošāka sirds. Tad, ja kāds prasa par alkoholu, jā, lietoja alkoholu arī. Pirmkārt, lai sasildītos, otrkārt, lai bailes mazliet aizdzītu. Jo bija liela neziņa un,
ja ir neziņa, tad ir arī bailes. Tātad informācija nāca pa rācijām, kad sākās apšaude
pie Ministru kabineta, to mēs zinājām. Daži mēģināja uzreiz skriet, aicināja arī mani,
bet mums lika palikt šeit, jo neviens te nezināja, no kuras puses šāva, jo OMON (krievu specvienība) braukāja riņķī. Tad nebija tādi saziņas līdzekļi kā tagad. Sākām arī
dzirdēt, ka televīzijai iet grūti, ka tur sāk lauzties iekšā krievu specvienība. Gaidījām to
brīdi, kad kāds pateiks, ka jāskrien uz turieni, nezinu, kā un cik ātri skrietu, bet mēģinātu.
Par ēšanu – bija lauku virtuves, tad nāca tantiņas ar kaut ko ēdamu. Bet es nebiju
pie lauku virtuves. Tēju nesa termosos. Pēc tam tie termosi vienkārši mētājās pa zemi,
jo tie, kas atnesa, atpakaļ termosus neprasīja. Pēc barikādēm nebiju atbraucis uz Rīgu,
bet zinu, ka ilgi vāca nost tos betonus. Pie ugunskuriem sapņojām un runājām, kā būs,
ja būs...
Kadets Ilgvars Dzedulis,
SzS MV 2. kurss

PER ASPERA AD ASTRA

INTERVIJA AR VECTĒVA BRĀLI

Zigfrīds Dzedulis dzimis 1927. gada 17. decembrī, mana vectēva Pētera Dzeduļa brālis, Dzērbenes pagasta Zīlēnos dzelzceļnieka četru bērnu ģimenē. Zigfrīds savas dzīves
laikā divreiz piedzīvojis izvešanu no dzimtenes. Pirmoreiz pēc vācu armijas kapitulācijas
1945. gada maijā no Kurzemes. Otrreiz – 1949. gada 25. martā no Rīgas.
1944. gadā iesaukts vācu armijas gaisa spēku (Luftwaffe) izpalīgos. Dienējis Zenītartilērijā, Spilvē. Par dienestu pie vāciešiem nopūšas un saka: “Dienests kā jau dienests,
daudz apmācību, bet paveicās, ka mani nenosūtīja pie tā mazā dīķa (Māras dīķa), kur
krievi 19. septembrī ar uzlidojumu aptuveni 40 puikas apsita. Joprojām 19. septembrī
Meža kapos braucu viņus apciemot.” Zigfrīds dziļi nopūšas un saka: “Es tur nenokļuvu, jo
man dzīvē bija citi pārbaudījumi!
Kara beigās atrados netālu no Kuldīgas kādās Snēpeles pagasta lauku mājās,” stāsta viņš, “kad 1945. gada 12. maijā māju sētā ienāca krievu formastērpos ģērbti vīri,
tobrīd es ar draugiem ēdu pusdienas. Viens no ienācējiem pienāca pie mums, apsēdās,
virpināja pirkstos savu mahorkas ļuļķi un, neteikdams ne vārda, vēroja mūs. Pēc laika,
kad grasījās jau iet prom, pasauca mani un teica, lai nākot līdzi, vajadzēšot palīdzēt ceļu
remontēt. Deva man laiku, lai es paņemtu līdzi ēdienu pāris dienām, ko es arī izdarīju.
Šī aiziešana no sētas man maksāja pusotru gadu. Mani izveda uz karagūstekņu filtrācijas nometni Kutaisi Gruzijā, kur, būvēdams autorūpnīcu, gandrīz dabūju galu no bada.
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Varbūt paveicās tai ziņā, ka izsūtīja uz Kutaisi, nevis uz Vorkutu, kā Dailes teātra aktierim
Harijam Liepiņam, kuru kara laikā arī iesauca gaisa spēku izpalīgos. Pēc filtrācijas nometnē pavadītā gada mani un vēl 11 puišus atbrīvoja. No 12 puišiem tikai vienam atdeva
dokumentus. Pēc atbrīvošanas katram iedeva vienu kukuli maizes, vienu karoti sāls un
vienu karoti cukura. Vēl tagad atceros, ka cukuru apēdu uzreiz, sāli izbēru zemē, bet maizes kukuli jau pēc stundas biju apēdis. Brīdī, kad mani atbrīvoja, man bija basas kājas,
plika galva, bet mugurā vienīgi saplēsta гимнастёрка (krekls). Mani un pārējos iesēdināja
lopu vagonā, kas devās Maskavas virzienā. Vilcienam apstājoties dzelzceļa stacijā
Mинеральные Воды bada iespaidā es ar draugu nolēmu doties uz tuvējo tirdziņu cerībā
atrast kaut ko ēdamu, kaut vai zemē nokritušu kartupeli. Pārējie palika vagonā. Neko
neatraduši, devāmies atpakaļ uz dzelzceļa staciju. Bet mūsu vilciens ar vagonā palikušajiem puišiem bija aizbraucis prom. Pats, krievu valodu nezinādams, nespēju sarunāties ar
vietējiem. Bet paveicās, ka draugs, ar kuru biju kopā, saprata krievu valodu. Aizgājām pie
stacijas vadītāja, draugs izstāstīja viņam, kas esam un kas ar mums noticis. Vadītājs nomierināja mūs, sacīdams, ka tūlīt nākšot ātrvilciens, ar kuru panāksim savējo. Mēs zinājām, ka tādā izskatā ātrvilcienā netiksim. Vadītājs ieteica pieķerties pie kāpnītēm vagona
ārpusē. Tā kādu laiku braucot, mūs abus pamanīja vagona pasažieri un, ievilkuši vagonā,
izprašņāja, kas mēs esam un ko te darām. Mūs pabaroja ar maizes pārpalikumiem, un
nākamajā dzelzceļa stacijā jau bijām panākuši savu vilcienu. Tikuši līdz Maskavai, Rīgas
stacijā gribējām kāpt vilcienā, kas devās uz Rīgu. Bet mūs, tādus noskrandušus, negribēja laist iekšā. Izdevās pierunāt dzelzceļa stacijas vadītāju, lai mūs ielaiž ar norunu, ka ielīdīsim augšējos plauktos un izkāpsim Rēzeknē. Ar kādu no vietējiem vilcieniem no Rēzeknes braucām uz Rīgu. Rīgā iebraucu 1946. gada jūlijā. Braucot ar vilcienu un ejot ar
kājām, ceļā biju pavadījis pusgadu.
Noskrandušām drēbēm, basām kājām devos uz mājām Eksporta ielā, kur tolaik dzīvoja
mani vecāki. Pa ceļam uz vecāku mājām mani uzrunāja kāds vīrs, vaicādams: “Kur tu tāds
radies, noplīsis un plikām kājām?” Kad turpat uz ielas apsēdāmies zemē un es izstāstīju
viņam visu, ko esmu piedzīvojis, svešais atdeva man savu pusdienu sviestmaizi, kuru noēdu ar gardu muti. Biju nobažījies, vai kādu sastapšu mājās. Atminos, mans labdaris pat
piedāvāja doties pie viņa. Pateikdamies viņam par gādību, tomēr nolēmu doties uz savām
mājām. Savos astoņpadsmit gados no pastāvīgā bada biju tā novājējis, ka mājās atgriezos burtiski četrrāpus. Tādu badu nekad dzīvē nebiju piedzīvojis. Mājās durvis atvēra
mana māsa Velta un uzreiz mani nemaz nepazina, tik ļoti biju novājējis. Domādama, ka
esmu kaut kāds izbēdzis ieslodzītais, negribēja laist iekšā,” Zigfrīds ar asarām acīs stāsta
par notikušo.
Otrreiz Zigfrīdu izsūtīja uz Amūras apgabala Seriševas rajonu.
“1947. gadā Rīgā iestājos Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā. 1949. gada 25.
marta vakarā, kad no tehnikuma biju pārnācis mājās, Eksporta ielas dzīvoklī ienāca mājas vecākā, aiz viņas vēl divi čekisti, kuri manam tēvam pieprasīja uzrādīt dokumentus.
Viens no čekistiem tos saplēsa un nosvieda uz grīdas, paziņodams, ka tie vairs nebūšot
vajadzīgi. Čekists vēl paziņoja, ka mēs nedrīkstam dzīvot Rīgā un ka tāpēc mums dzīvoklis
nekavējoties jāatstāj. Iedzīvi un mantas mēs varēšot paņemt vēlāk. Čekists, staigājot pa
istabu, ieraudzīja jaunu kājminamo šujmašīnu “Singer” un noteica “это я возьму” (es to
ņemšu). Lai arī krievu valodu pilnīgi nesapratu, šo frāzi sapratu, tāpēc nodomāju, ka notiek
laupīšana. Čekisti deva mums laiku, lai apģērbtos un paņemtu līdzi dažas mantas. Bet lielajā satraukumā nezināju, ko ņemt un ko atstāt. Paķēru tikai savu tehnikuma portfeli.
Labi, ka mamma neapjuka un paņēma pāris deķu, siltākas drēbes un bilžu albumu, kuru
esmu saglabājis visu izsūtījuma laiku un līdz pat šai dienai.
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Čekisti iesēdināja mūs kravas automašīnā un, klusu ciešot, veda pa Ļeņina ielu (tagadējo – Brīvības ielu). Braucām pa Vidzemes šoseju Ropažu virzienā. Kad automašīna apstājās kādā mežiņā, nodomāju, ka tūlīt mūs visus nošaus. Vēlāk atklājās, ka tā domāju ne
tikai es, bet arī mani piederīgie. Bet, izejot cauri mežam, ieraudzījām vilciena vagonus,
garu ešelonu. Tad sapratām, ka mūs tomēr nenošaus. Mani, tēvu, māti un vēl citus cilvēkus sadzina lopu vagonā, kurā pavadījām visu nakti. Vilciens sakustējās tikai agri no rīta.
Ceļā pavadījām gandrīz mēnesi, kura laikā mocīja slāpes un izsalkums. Laiku pa laikam
vilciens apstājās kādā stacijā, kur gribējām sadabūt ūdeni. Bet akas bija aizsalušas vai
aizslēgtas. Brauciena laikā vagonā iesvieda pāris kukuļu maizes.
Vienā no stacijām mums lika iet pirtī. Bet neviens no manas ģimenes negāja. Aizgājušie vēlāk stāstīja, ka esot palikuši bez mantām. Kad bijām nokļuvuši aptuveni tūkstoš kilometru aiz Baikāla ezera, pirmā stacija, kur kādu daļu izsūtīto izsēdināja no vagoniem,
bija Svobodnaja. Bet nākamā bija Seriševa, kur izsēdināja mūs. Visus mūsu vagonā izvestos iesēdināja kravas automašīnā un aizveda uz kolhozu “Kolhoz vtoroi pjatiletki” (Otrās
piecgades vārdā nosauktais kolhozs) Birmas ciematā. Ceļš bija tik izdangāts, ka automašīnā nevis braucām, bet biežāk to stūmām. Birmā iebraucām 20. aprīlī, kur mūs sagaidīja
ar vārītiem kartupeļiem un glāzi piena. Izmitināja mūs kādā pamestā, sen neapdzīvotā
būdā, kas bija pilna ar blaktīm. Tāpēc mēs līdz vasarai pārsvarā dzīvojām ārā zem klajas
debess. Vasarā ar tēvu uzlabojām būdiņu, apmetām sienas ar māliem. Lai paglābtos no
blaktīm, jumtu nosmērējām ar soļarku (dīzeļdegvielu), kuru iztecinājām no traktora. Un
tad jau bija iespējams dzīvot iekšā. Pirmais izsūtījuma gads bija ļoti grūts, pastāvīgi izjutām pārtikas trūkumu. Pirmo gadu par darbu kolhozā varēja nopelnīt 100 gramu graudu
dienā. Līdz nākamajam pavasarim mana ģimene nopelnīja ap 100 kilogramu graudu, kas
jau bija kaut kas. Lai izdzīvotu, ar kādu draugu nozagām vēl pa maisam un aizvedām tos
pārdot uz tirgu. Ja mūs pieķertu, būtu dabūjuši 25 gadus lēģeros. Kaut arī zinājām, kas
par to draud, tas mūs neatturēja. Pārdevuši graudus, varējām nopirkt pufaiku (vateni) un
vaļinkus (velteņus), kurus nēsāju visu izsūtījumā pavadīto laiku.
Ar nopelnītajiem graudiem varējām kaut kā izdzīvot, arī būdiņu bijām iekārtojuši tā, lai
pārlaistu Amūras apgabala skarbās ziemas. 1952. gadā režīms kolhozā kļuva jau “maigāks”, bija iespēja satikties ar citiem izsūtītajiem latviešiem, kas bija nometināti citos tuvējās apkārtnes kolhozos. 1952. gadā iepazinos ar no Rīgas izsūtīto Aiju Ozoliņu, ar kuru
gada beigās arī sareģistrējāmies. Reģistrējot laulību, viņai gan neļāva mainīt uzvārdu.
Kaut arī kopdzīvē esam pavadījuši jau 66 gadus, uzvārdi palikuši tie paši agrākie. 1954.
gadā Aijai vienai no pirmajām atļāva atgriezties Latvijā. Man atļauju nedeva, tāpēc paliku
viens ar vecākiem. 1955. gadā pie manis no Latvijas atbrauca Aija ar mūsu 1954. gada
aprīlī dzimušo dēlu. Tolaik jau strādāju celtniecībā Seriševā. Tā kā varēju nopelnīt naudu,
jutāmies jau kā cilvēki. Manus vecākus atbrīvoja 1956. gada aprīlī. Bet mani tikai maijā.
Pēc atbrīvošanas uzreiz braucām uz Rīgu, kur kādu laiku dzīvojām pie sievas vecākiem,
bet vēlāk pārcēlāmies uz pastāvīgu dzīvi Kuldīgā.”
Uz jautājumu, kāpēc viņa ģimeni izsūtīja, vectēva brālis atbild, ka iemesli bijuši vairāki.
Viņa māsa Velta pēc kara bija atbalstījusi kādu nacionālo partizānu vienību Kaibalā, piegādājot viņiem medikamentus un pārtiku. Savukārt vecāko brāli Pēteri 1943. gadā pēc
iesaukšanas leģionā nosūtīja uz mācībām diversantu skolā. Pēc sagūstīšanas viņu izsūtīja uz Vorkutu. Kā stāsta viņš, 1949. gada 25. martā īstenotā ap 90 000 Baltijas valstu
iedzīvotāju (tostarp vairāk nekā 42 000 no Latvijas) izsūtīšana padomju okupācijas varai
bija vajadzīga, lai liegtu atbalstu nacionālajiem partizāniem un lai salauztu iedzīvotāju
pretestību kolektivizācijai okupētajās Baltijas valstīs.
1949. gada 25. martā izsūtīja ne tikai nacionālo partizānu atbalstītājus, bet arī cilvēkus, kas pat nekā nebija saistīti ar pretestības kustību. Piemēram, viņa draugu Staņislavu
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Patriotisms – nav emociju eksplozija,
bet gan mierīga un nemainīga uzticība visa mūža garumā.

Kadete Sindija Geruļska,
SzS MV 4. kurss, 1. vieta

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9

Stafecki izsūtīja tikai par to, ka bija dienējis leģionā.
Par savu dzīvi Zigfrīds saka tā: “Dzīve ir bijusi raiba kā dzeņa vēders, vismierīgākā tā ir
bijusi šajā mājā, kuru pats savām rokām uzcēlu.” Gaiša galva un prasmīgas rokas – tāds ir
Zigfrīds.

Pelēcīgs lietus… Tik pelēcīgs lietus sitas logā, kāds var būt tikai Latvijas rudens pēcpusdienā. Pelēcīgs, bet tomēr tik skaists, tik raksturīgs mūsu zemei, kas man ir tik mīļa! Mīļa
ar pelēko rudeni, ar lietu un slapjdraņķiem tajā, mīļa ar skaistajām ziemām, ar sniegu un
stindzinošo aukstumu, kas nereti vēl februāra mēnesī spēj iekost vaigos. Mīļa ar plaukstošo pavasari, ar smaržu, kas raksturīga tikai maijam, mīļa ar burvīgo vasaru, kas sauļojas
mūsu dzintara jūrmalās. Es sēžu un vēroju, kā lietus lāses, atsitoties pret loga rūti, lēnām
slīd pa stiklu lejā, un tad nākamā, un nākamā. Pat negribot šīs lietus lāses man atgādina
asaras – asaras, kas reizēm ir tik sāļas un rūgtas, ka pat, par to domājot, pašai pār vaigu
norit asara. Tas pelēcīgums nedaudz tomēr uzdzen skumjas un skumjas atmiņas.
Tieši pirms gada tādā pelēkā dienā aizgāja mans vectēvs – prom uz visiem laikiem... Bet...
Viņš man atstāja tik daudz – tieši viņš man iemācīja mīlēt pelēkus rudens vakarus un
saulainus vasaras rītus, tieši viņš iemācīja man mīlēt Latviju, tieši viņš man parādīja, kā
saredzēt skaistumu mūsu zemē. Viņš iemācīja man mīlēt Latviju, iemācīja to cienīt, godāt
un stāvēt sardzē par viņu, par mūsu dzimteni.
Es noraušu asaras, jo ir tik daudz patīkamu atmiņu par vectēvu, ka negribas raudāt,
negribas, jo ticu, ka viņa domas un mācītais saglabājas manī joprojām. Atceros, kā viņš
man reiz citēja slaveno valstsvīru un karavadoni Napoleonu: “Dzimtenes mīlestība – pirmais civilizēta cilvēka tikums.” Un vectēvs tiešām tā arī domāja. Es nezinu, vai Napoleons,
šos vārdus sakot, domāja to pašu, ko domāja mans vectēvs, bet tam arī nav tik liela nozīme – svarīgākais ir tas, kas slēpjas zem šiem vārdiem. Mīlēt dzimteni ir tikums. Mīlot
dzimteni, tu, pirmkārt, mīli sevi, mīli savu ģimeni, savu pagalmu, māju, mīli savu novadu
un savu tautu. Tas ir svarīgi, lai mēs varam augt kā personības, kā drosmīgi cilvēki, kuri
būtu gatavi stāties pretī jebkam, kas varētu apdraudēt mūsu zemi. Iespējams tieši tāpēc,
pateicoties manam vectēvam, kurš jau ļoti agrā bērnībā manī ieaudzināja un iemācīja
mīlestību pret Latviju un visu, kas ar to saistās, esmu tur, kur esmu, – Latvijas armijā.
Esmu dienestā tāpēc, ka es patiesi ticu tam, ko daru, un ar patiesu lepnumu katru dienu
uzvelku formastērpu un pie piedurknes pielieku savas valsts karogu!
Reizēm mēdz būt brīži, kad visi kopā, plecu pie pleca, skaļi dziedam himnu, ar lepnumu
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skatāmies uz savu sarkanbaltsarkano karogu, ar prieku par savējiem saucam mūsu izcilos sportistus, māksliniekus, cilvēkus, kas nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē. Tomēr vai
reizēm tie nav tikai tādi mirkļa uzplūdi? Vai patiesi ticam, ka esam izdevusies un stipra
valsts? Vai negācijas, ko nereti dzirdam par mūsu valsti, ir labais tonis? Vai būt patriotam
un mīlēt savu zemi nenozīmē arī to, ka reizēm nākas sastapties ar grūtībām un smagākiem brīžiem? Tas viss ir un būs! Būs grūtības, būs smagi brīži, būs dusmas un nesaprašana par notiekošo, būs lietas, kas mums var nepatikt, bet vai tāpēc var beigties mīlestība
pret savu valsti?
Reizēm sev uzdodu jautājumu – vai nav tā, ka cilvēki bieži jauc valsti ar politiskām situācijām un notikumiem Latvijā? Vai nav tā, ka starp vārdiem Latvija un mūsu valsts tiek
likta vienādības zīme ar politiskiem lēmumiem, ko pieņem varas elite? Man valsts, man
Latvija ir kaut kas vairāk – tā, pirmkārt, ir mūsu neatkarība, brīvība, ko deklarēja mūsu
senči 1918. gadā, pēc tam to smagās kaujās aizstāvēja Brīvības cīņās, upurējot tūkstošiem dzīvību. Man Latvija ir ar tās smago, rūgto un tajā pašā laikā skaisto un notikumiem
bagāto vēsturi. Man Latvija ir ar Krišjāņa Barona Dainu skapi, mūsu dziesmu svētkiem,
kas pasaules kontekstā ir unikāls notikums. Man Latvija ir ar 4. maija, 11. un 18. novembra svētkiem, ar Līgo vakaru un ugunskuriem katrā lauku viensētā, ar mūsu bagātajām
senču tradīcijām. Mūsu valoda, kas ir tik bagāta un daiļa, mūsu skaistā daba – meži,
ezeri, jūra, Zemgales līdzenumi un Vidzemes pauguri ir tas, ko es saucu par Latviju. Tas
viss un vēl simtiem neuzskaitītas lietas, kas man slēpjas zem vārdiem “mūsu valsts.” Un
tas ir nemainīgi, neatkarīgi no tā, kādi likumi tiek pieņemti, kādas tiesību normas tiek
veidotas, tas nemaina to, kāpēc var un ir jāmīl Latvija!
Roberts Luiss Stīvensons, kas ir zināms visā pasaulē ar saviem slavenajiem literārajiem darbiem, kā, piemēram “Bagātību sala”, pats bija liels ceļotājs. Viņš savā salīdzinoši
īsajā dzīvē paguva daudz apceļot un pabūt prom no mājām, bet viņš vienmēr ilgojās pēc
savas dzimtenes un vienmēr, lai cik tālu bija aizbraucis, domāja un apcerēja Skotiju.
Diemžēl viņš pirms nāves nepaguva atgriezties Britu salās un nomira tālu prom kādā salā
Klusajā okeānā, bet kādā rakstā, kurā tiek atstāstīta viņa dzīve, ir minēts, ka pat īsi pirms
nāves viņš ļoti ilgojās pēc savas dzimtenes. Viņš bija īsta patriota, cilvēka ar neviltotu mīlestību pret savu zemi piemērs, un savu patriotisko nostāju pauda arī savos daiļdarbos.
Patriotisku cilvēku piemēri, paraugi, no kuriem var mācīties un iedvesmoties, netrūkst
arī tepat mūsu mājās. Tādu tiešām ir daudz – gan plašākai sabiedrībai zināmi, gan, iespējams, tikai mazākai cilvēku grupai, kā, piemēram, mans vectēvs. Viņš nebija nedz izcils,
plaši zināms dzejnieks vai nopelniem bagāts sportists, bet viņš ir mans lielākais patriotisma paraugs un mans lielākais iedvesmu avots visā, kas saistās ar mīlestību pret manu
Latviju. Protams, arī bez vectēva man ir bijusi iespēja iedvesmoties no plašākā sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem. “Mēs esam vareni! Mēs esam diženi!” – kurš gan nezina šī slavenā
citāta autori, manuprāt, izcilāko Latvijas politiķi, izcilāko Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. Viņa ir paraugs it visā, kas saistās ar godbijību un cieņu pret Latviju. Neskatoties uz
grūto bērnību, neskatoties uz okupācijas smagajām sekām, kuru dēļ Freibergas kundzei,
vēl pavisam mazai meitenei, nācās pamest Latviju. Precīzāk sakot, nevis nācās pamest,
bet gan viņai tika atņemta dzimtene. Bet, neskatoties uz skarbo faktu, viņa ir lielisks piemērs tam, kā dzimteni var mīlēt un par to neaizmirst, arī esot tālu prom pāri okeānam. Viņas neizmērojamā mīlestība pret Latviju bija tik stipra, ka pēc trimdā pavadītajiem ilgajiem
gadiem viņa atgriezās dzimtenē un ar savu stāju, ar pārliecību un mīlestību pret savu tautu
un zemi guva cieņu lielākajā latviešu daļā un, iespējams, daudzos iesēj mīlestību pret Latviju. Tiesa, bez Freibergas kundzes ir arī daudzi citi latvieši, kas mūs iedvesmo ikdienā ar
saviem darbiem un rīcību, pat tad ja viņu vairs nav starp mums – diženais Rainis un viņa
Aspazija, Kārlis Ulmanis, kas padarīja Latviju zināmu jau tālajos trīsdesmitajos gados,
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 eirovica kungs, kurš pasaulei stāstīja par pāridarījumiem, ko pret mums veica imperiālisM
tiskās valstis, “Helsinki-86” cilvēku grupa, kas bija pamatu pamats neatkarības atjaunošanai. Tā varētu skaitīt un skaitīt, pierakstīt lapu pēc lapas ar cilvēkiem un notikumiem, kas
droši vien iedvesmojuši ne tikai mani, bet daudzus, daudzus mūsu tautiešus. Iedvesmojuši
cienīt un mīlēt Latviju, būt patiesiem savas zemes patriotiem.
Lietus lāses joprojām sitas loga rūtī... Joprojām lietus lāses atgādina asaras, bet pēc
šīm pārdomām tās man vairs neizraisa skumjas. Es viegli smaidu. Smaidu, jo atceros savu
gaišo vectēvu... Savu gaišo, mīļo vectēvu... Smaidu, jo pelēks lietus ir tik skaists, jo tas ir
mans pelēkais lietus, manas mīļās Latvijas pelēkais lietus. Lietus lāses joprojām sitas
logā, sitas un atgādina man asaras, tikai šoreiz tās atgādina prieka asaras, prieka asaras,
kas mēdz nobirt, kad Mežaparka estrādē desmitiem tūkstoši kopīgi dzied “Saule, Pērkons, Daugava”...

Valsts tiek radīta ne tikai tādēļ, lai izdzīvotu, bet galvenokārt tamdēļ,
lai dzīvotu laimīgi.
Latvija – laimes zeme. Ar šādu priekšstatu par savu zemi pasaulē ir nācis ikviens no
mums. Katrā no mums mīt šī neviltotā mīlestība pret savu zemi, par savām mājām, par
Latviju. Visas lietas, kurās ieguldām laiku, kļūst spēcīgākas, patiesākas un ar lielāku izpratni... tajā skaitā mīlestība pret savu zemi un savu valsti. Vērtības, izpratne un apstākļi
mainās no paaudzes paaudzē. Nevar salīdzināt, kādā valstī uzauga mūsu vecvecāki,
mūsu vecāki un kādā valstī esam uzauguši mēs.
No asaru jūrām līdz brīvai valstij un bērnu smiekliem. Mēs simt gados esam paveikuši
daudz, bet kādu valsti mēs atstāsim sev vecumdienās, saviem bērniem, mazbērniem un
nākamajām paaudzēm? Mūžīgi tiek runāts par to, cik ļoti nauda dara cilvēkus laimīgus,
citam sievietes, citam dārgas mašīnas, katram savs, bet realitātē mums visiem rūp mūsu
pēcnācēju dzīve un paaudžu turpinājums. Un kur vēl lielāks gandarījums, ja šis turpinājums norisināsies mūsu laimes zemē – Latvijā. Latviešu tauta ir ļoti prasīga tauta, gan no
valsts vadoņiem, gan sistēmas, bet stipras un laimīgas valsts atslēga ir mūsu visu iesaistīšanās un kopdarbs.
Pirmkārt, katrs cilvēks iesaistās valsts veidošanā, sākot jau ar pēcnācējiem. Mūsu bērni ir mūsu nākotne, mūsu audzināšana, un viņu izaugsme atspoguļosies mūsu valstī. Daudzi neapzinās, ka katrs individuāli varbūt esam niecīgi, bet kopā varam paveikt neiedomājamo. Kā saka, ja santīmu pie santīma neliksi, pie latiņa netiksi. Tas atspoguļojas arī mūsu
valsts izveidē, ja katrs neieguldīsim daļiņu sevis, neieguldīsim attiecīgo darbu, kas nepieciešams, lai mūsu Latvija augtu un attīstītos, tad mūžīgi stāvēsim uz vietas, mocīsim sevi
un turpmākās paaudzes pēc mums. Latvju tauta ir interesanta tauta. Mēdzam uzvesties kā
izbadējušies. Ka tik paēst šodien, nedomājot par to, ka jāēd arī rīt un parīt. Nekas labs
dzīvē nenāk un nenāks viegli. Viss, kas labs un svēts, nāk caur smagu darbu, neatlaidīgu
atdevi, tīru sirdsapziņu, lojalitāti un vienotību. Kopā esam spēcīgāki par jebkuru indivīdu.
Otrkārt, neatlaidība. Protams, spēcīgu valsti neizveidos nakts laikā. Esmu arī pārliecināts, ka lielākā daļa no mums šīs krasās, gaidāmās pārmaiņas arī nekad nepiedzīvos,
bet, kā jau minēju, tas viss ir laika jautājums. Laiks, kurā ir jāiegulda sevi un savi tuvinieki,
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jānokontrolē, kā tavas darbības veicina Latvijas valsts attīstību, un gandarījums radīs šo
neviltoto laimi, kurā mēs aizvadām un aizvadīsim ik dienu no savas atlikušās dzīves. Ar
neatlaidības gēnu nepiedzimst. Tā tiek iemācīta bērnībā vai to iemāca dzīve ar laiku, jo
bez neatlaidības ir grūti turēties virs ūdens jebkurā dzīves jomā. Protams, dzīve nav un
nekad nebūs rožu dārzs, bet kādēļ lai mēs to nenodzīvotu laimīgi un neparūpētos, lai to
aizvada laimīgi arī mūsu bērni un nākamās paaudzes?
Treškārt, patriotisms. Mēs nekad nedarīsim un neizdarīsim lietas, kas mūs neinteresē.
Ja neesi ieinteresēts valsts attīstībā, ja neesi ieinteresēts nodzīvot savas dienas laimīgi, ja
neesi ieinteresēts, lai tava ģimene, draugi un nākamās paaudzes dzīvo laimīgi, ja neesi
ieinteresēts, lai tevi atceras, ja neesi ieinteresēts aiz sevis atstāt vērtību mantojumu, tad
tu neesi patriots. Īsts latvietis kritīs un atdos visu, kas viņam jebkad ir piederējis, lai palīdzētu savai zemei spert kaut mazāko solīti uz priekšu tās attīstībā un pilnveidošanā. Latvieši ir retums, eksotika, ja atļausiet. Tas, ko mēs spējam paveikt, ir prātam neaptverami,
ir vienkārši jāvirza domas attiecīgajā virzienā un darba augļi būs neizmērojami. Tā rodas
leģendas.
Ceturtkārt, svarīgāka komponente ir tautas vienošanās. Ja valsts himnu dzied viena
persona, tad tā skan teju vai kā katra ziņģe dziesmu grāmatā, bet, ja valsts himnu vienā
balsī dzied visa tās tauta, tad tūlīt uzmetas zosāda, pārskrien neviltotu emociju vilnis, citam saskrien asaras acīs, citam vaigos parādās laimes smaids, citam zods paceļas aug
stāk. Šo sajūtu dēļ vien ir vērts dzīvot, piedzīvot un censties, strādāt. Ko ar tautu var izdarīt himna un visas tautas iesaistīšanās! Ja visa tauta iesaistītos konkrētā lietā, tad
noteikti tiktu sasniegts visaugstākais rezultāts un gandarījuma līmenis.
Piektkārt, manuprāt, vissvarīgākā komponente ir darbs ar sevi kā ar indivīdu. Mums
katram ir apziņa, prāts, emocijas, vērtības, vēlmes un skats uz nākotni. Lai arī valsts ir
spēcīgāka, kad iesaistīti tiek visi, tomēr valsts ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais
posms. Darbs ar sevi ir neizmērojami būtisks. Protams, mēs nevaram visu dzīvi veltīt tikai
un vienīgi valsts attīstībai, bet saprātīgs indivīds var un spēj izvērtēt, kā arī sakārtot prioritātes savai personiskajai attīstībai. Ja katrs individuāli sevi attīstīsim, savas vērtības un
iegūtās zināšanas nodosim tālāk nākamajām paaudzēm, tad ir principā neiespējami, ka
būsim nodzīvojuši nelaimīgu un bezvērtīgu dzīvi. Laimīgs cilvēks ir cilvēks ar panākumiem.
Cilvēks ar panākumiem ir cilvēks, kas iegulda sevī darbu. Cilvēks, kas iegulda sevī darbu,
ir cilvēks, kuram ir neatlaidība, motivācija attīstīt sevi un dzīt sevi uz priekšu. Katrs no iepriekš minētajiem elementiem komplimentē cits ar citu un agrāk vai vēlāk sastopas. Pats
apzinos, ka dzīves apstākļi mēdz būt skarbi, neciešami, sāpīgi, demotivējoši, bet tie vienkārši mūs pārbauda. Pārbauda un modina tevī neatlaidību, vēlmi pacelt galvu, vēlmi laboties, vēlmi kļūt labākam, vēlmi palīdzēt citiem tikt tev līdzi, vēlmi būt laimīgam. Un vienīgā
lieta, kas tevi var apturēt, esi tu pats. Neviens cits tevi neapturēs, vienīgi tu pats. Tādēļ
darbs ar sevi, manuprāt, ir visnozīmīgākais, jo ir tik sasodīti viegli padoties, bet piecelties
un turpināt ir spēks tikai pašiem stiprākajiem cilvēkiem.
Ikvienā latvietī mīt cīnītāja asinis. Ikvienā latvietī mīt vēlme izsisties maksimāli labākā
dzīvē. Ikvienā no mums mīt vēlme būt laimīgam, bet nekas dzīvē netiek pasniegts uz paplātes acu priekšā. Dzīve nav restorāns, laimi nenopirksi. Uz sekundi apstājies un aizdomājies, kurš cilvēks nevēlas būt laimīgs? Tieši tā – katrs vēlas būt laimīgs. Un tagad iedomājies, ka visa tauta vēlas būt laimīga, ka visa tauta ir gatava atdot daļu no sevis, lai cik
katram ir ko dot, bet tā vienotība... Vienotība šo valsti cels gaismā, vienotība pārsitīs jebkuru sistēmu, vienotība dara cilvēkus laimīgus. Un kas var būt skaistāks par veselīgu un
laimīgi nodzīvotu dzīvi? Manuprāt, absolūti nekas. Latvija ir pelnījusi ziedēt un plaukt, kā
arī katrs ir pelnījis aiziet no šīs zemes ar smaidu uz lūpām, bet tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem.
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Mūsu senči un viņu senči ir gājuši cauri grūtiem laikiem, lai šodien mēs dzīvotu brīvā
valstī. Skatoties no militārā viedokļa – karš ir neizbēgams, katrai paaudzei ir un būs savs
karš, tas var būt karš kā pagātnes izpratnē – ar ieročiem, tā arī mūsdienu jeb hibrīdkarš,
kas ir daudz ticamāk. Taču, ja mēs vēlamies nosargāt mūsu valsti, ir jāmaina uztvere.
Cilvēkiem ir jābeidz būt vienaldzīgiem, ir jāizglīto bērni jau no pašas bērnības un jāieaudzina mīlestība pret valsti, nāciju, dabu. Savukārt pieaugušajiem ir jāattīstās pašiem, jāpilnveido prasmes un jāizmanto zināšanas.
Tagadne, tas ir viss, kas ir mums apkārt – daba, valoda, teritorija, tradīcijas. Lai minētais pastāvētu arī nākotnē, tas ir jākopj. Katru dienu Latviju pamet jaunieši, izvēloties
dzīves labklājību meklēt ārpus Latvijas. Taču, ja nav cilvēku, nav arī to, kas varētu attīstīt
labklājību tepat – Latvijā. Un, ja valsts neattīstās, tā noveco, un tas tikai vēl veicinās emigrēšanu.
Vēsture pierāda, ka latviešu tauta ir daudz pārdzīvojusi un vienmēr ir cīnījusies par
savu zemi, lai pēctečiem būtu labāka dzīve. Mūsdienu Latvijas sabiedrība ir sadrumstalota dažādu politisko iemeslu dēļ, tāpēc, domājot par nākotni, ir grūti cerēt, ka tā Latvijai
būs labvēlīga. Tomēr mēs ticam un ceram, ka nākotne, kas mūs sagaidīs pēc gada, pieciem vai simt, būs pietiekami droša, lai nākotnē mūsu tauta varētu teikt: “Cik spēcīga un
vienota agrāk bija mūsu tauta un cik daudz ir ieguldīts, lai mēs tagad labi dzīvotu.” Mums
ir dota iespēja, tikai ir vajadzīga neliela mūsu pašu piepūle, lai viss iecerētais izdotos.
Mūsdienās cilvēki ir pazaudējuši materiālo un nemateriālo lietu vērtību, un ļoti bieži
valsts izdotie likumi tikai pasliktina šo situāciju. Mūsu senčiem bija saimniecības, ko tie
bija mantojuši no saviem senčiem. Šīs saimniecības katrs sargāja un kopa, jo tas bija
vienīgais iztikas avots, kas savukārt bija jānodod mantojumā saviem bērniem. Savukārt
šodien cilvēki savas mājvietas maina kā zeķes, jo tas ir kļuvis ļoti vienkārši. Tas arī kalpo
par vienu no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas doties prom, jo nekas šeit viņus netur.
Ir ļoti svarīgi, vai mēs pievēršam uzmanību mūsu bērnu patriotiskai audzināšanai un
izglītībai. Paaudzei, no kuras būs atkarīga mūsu tautas nākotne. Katra mūsu rīcība tagad
atspoguļosies mūsu tautas nākotnē. Iemācīt saviem bērniem patriotismu nav viegli, taču
mums katram ir pienākums palīdzēt saprast, kam gājusi cauri mūsu tauta un ka tā maksājusi visdārgāko, lai mums būtu šī zeme un sava tautas identitāte. Mēs varam veicināt
šīs zemes attīstību arī ar mazām lietām. Piemēram, iemācīt bērniem pieklājību pret citiem
cilvēkiem, būt gataviem palīdzēt cits citam, izrādīt cieņu un pieklājību pret apkārtējiem. Ar
šādām rīcībām mēs radīsim daudz patīkamāku vidi mūsu tautai un samazināsim cilvēku
negatīvismu. Vairāk rūpējoties par cieņu un pieklājību, mēs vairosim tautas vēlmi iestāties citam par citu. Saliedēta un stipra tauta veicinās mūsu valsts pastāvēšanu arī grūtos
brīžos, jo mēs būsim cits citam blakus, gatavi kopā cīnīties par to, kas mums katram ir tik
svarīgs un dārgs.
Lai kaut ko mainītu, mums vajag tikai iedomāties savu mērķi, uz kuru mums tiekties, un
tad domāt, kā tikt līdz tam. Viss sākas ar mazumu, kad sadalām savu ceļu vairākos posmos.
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Kas var pateikt, ko mums nesīs nākotne? Var iestāties no jauna smagu
pārbaudījumu brīži, kas prasīs visas tautas vienotu patriotisku sajūsmu,
lai pārvarētu šīs grūtības. Tamdēļ nokratīsim no sevis ieviesušos vienaldzību
pret valsts likteņiem. Katram apzinīgam valsts pilsonim jāsaprot,
ka viņa liktenis ir cieši saistīts ar valsts likteni.
(Alberts Kviesis)

PER ASPERA AD ASTRA

Kadete Rita Markova,
JS MV 1. kurss, 3.vieta
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Mēs paši izvēlamies savu ceļu, pa kuru doties tālāk, un zinām, ko mēs sasniegsim galapunktā. Katru dienu mēs kaut ko mācāmies, neviens mums neaizliedz apgūt jaunas zināšanas, lai mēs sasniegtu savu mērķi. Iegūstot jaunu informāciju, mēs to nododam tālāk,
iemācot citiem to, ko apguvām paši, un tā tas turpinās. Ja mēs nebūsim vienaldzīgi cits
pret citu, bet būsim izpalīdzīgi, tad kopā varam sasniegt daudz vairāk. Katrs no mums ir
stiprs kaut kādā jomā, piemēram, kāds no mums labi pārzina politiku un var palīdzēt tautai. Kāds ir vēsturnieks un zina, ka pirms simtiem gadu mūs piemānīja, un mēs vairs
svarīgos brīžos nevaram uzticēties citiem, bet mums pašiem jātiek galā ar notiekošo. Zinot šos faktorus, mēs varam ietekmēt apkārtējos pieņemt pareizo lēmumu.
“Ar skatu nākotnē,” – tā varētu teikt par šiem vārdiem, kurus reiz ir teicis viens no
mūsu valsts prezidentiem. Droši var apgalvot, ka viņš nerunā caur ziediem, viņš runā kā
jau pieredzējis politiķis un kā īstens patriots. Tādu cilvēku mums vajag arī mūsdienās, jo
reti kurš uzdrošinās nosaukt lietas īstajos vārdos. Daudzi domā, ka labāk ir vienkārši vērot
no malas un cerēt, ka kāds jau to izdarīs.
To ļoti labi varēja novērot 13. Saeimas vēlēšanās, kur vēlētāju aktivitāte bija viszemākā, kāda bijusi. No tā vien var secināt, ka arī šobrīd tautā valda vienaldzība par valsts likteni. Protams, tas nav attiecināms uz visu tautu, bet lielu daļu. Sajūta ir tāda, ka mēs kaut
ko gaidām, tomēr īstenībā mūsu valsts – Latvija gaida tieši mūsu rīcību. Jo kurš gan cits
būvēs un attīstīs mūsu valsti, ja ne mēs paši – latvieši. Apkārt redzams, ka ļoti daudziem
patīk sūkstīties par to, cik slikti ir, kāpēc nav labāk, un vēl par dažādām lietām, kas ir tā,
nevis citādāk. Jāsāk pašiem ar sevi un vidi sev apkārt, lai kaut ko mainītu. To pašu ir teicis
Alberts Kviesis pirmās Latvijas laikā: “Mūsu mazajai valstij no svara ir katrs tās tautietis,
gan tuvumā, gan tālumā.”
Mums – jaunajai paaudzei ir uzdevums ar katru dienu padarīt mūsu Latviju labāku.
Censties visiem spēkiem nomest šo vienaldzību un beidzot apzināties to, ka katrs no
mums var ietekmēt mūsu valsts likteni. Nav jāskatās, ir jādara. Pārāk ilgi esam stāvējuši
malā un noskatījušies uz aizbraucēju rindām, šausminājušies par vēlēšanu rezultātiem.
Katram latvietim ir jādod savs ieguldījums valsts attīstībā. Katru dienu jādzīvo tā, lai tās
beigās varētu lepoties par to, ko izdarīji, nevis iet gulēt, domājot par to, ko neesi izdarījis.
Kadets Rūdolfs Ozols,
JS MV 1.kurss

TURPINOT TRADĪCIJAS

Jau sesto gadu pēc kārtas Litenē pulcējas dažādu militāro vienību pārstāvji, tai skaitā
kadeti un jaunsargi, lai atcerētos vēstures notikumus, kā arī godinātu priekšteču likteni.
Vietā, kur reiz Latvijas virsniecība piedzīvoja lielāko traģēdiju, nu kopā sanākusi jaunā
Latvijas aizstāvju paaudze, lai izprastu vēstures mācības un saliedētos.
Gulbenes novada Litene, Latvijas vēsturē atmiņā palikusi ar tās skarbajiem notikumiem
1941. gada vasarā, kad liela daļa Latvijas virsniecības ar viltu tika iemānīti Sarkanās armijas slazdā. Gaidāmās mācības Litenes nometnē tiem Latvijas virsniekiem, kas pretojās,
pārvērtās par nāves nometni, pārējiem – par moku un ciešanu pilnu ceļu izsūtījumā.
Šodien, tajā pašā vietā, kur reiz atradās kājnieku vasaras nometne, nu skatam paveras iekopta teritorija ar ugunskura vietu, koka soliņiem un malkas krājumiem. Te arī tika
izveidota mūsu nometne. Kadetiem par pārsteigumu, nometnes vietā ir pieejama gan
duša, gan karstais ūdens – kas līdz šim nebija redzēts meža vidū.
Nometne oficiāli tika atklāta pirmajā vakarā – ar karoga uzvilkšanu mastā un kopīgu
valsts himnas izpildi. Elektrības ģeneratora dūkoņas pavadīti, kadeti vienojās par nakts
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s ardzes maiņām. Vieni devās pie miera, citi vēl klusi čaloja, pārspriezdami pirmās dienas
iespaidus, kā arī paužot priecīgu satraukumu par rītā gaidāmo pārgājienu, kas solās būt
aizraujošs.
Saulei lecot, nometnes dalībnieki vienojās rīta rosmē, kas ir neatņemama meža nometnes sastāvdaļa. Tā palīdz ķermenim labāk sagatavoties turpmākajiem dienas pārbaudījumiem. Pēc brokastīm devāmies uz Pededzes kapiem, kur ar ziedu nolikšanu un klusuma brīdi godinājām tur apglabātos 14 Sarkanās armijas nežēlīgi nogalinātos karavīrus.
Tālāk iepazināmies ar vēsturiski nozīmīgām vietām: kājnieku, virsnieku, artilērijas nometņu vietām, ierakumiem, novērošanas torņiem, kā arī apskatījām reljefu un atdarinājām
iespējamās pagātnes karavīru pozīcijas. Mūsu maršruts veda pa ceļu, kas savieno veco
poligonu ar nometnes vietu, tāpēc mums nācās šķērsot brikšņu un purvu ieskauto Pededzes upi. Šķiet, ka slapjas kājas bija tas, kas kadetiem pietrūka, jo pēc upes pārvarēšanas
noskaņojums kļuva vēl labāks, atmosfēra – vēl saliedētāka.
Vakarā, pēc pārgājiena, karavīri pulcējās pie ugunskura, lai klausītos vienību pārstāvju
pieredzes stāstus un padomus. Tika stāstīts par darbu un ikdienu dažādās vienībās. Pauzēs starp stāstījumiem visus priecēja sauszemes spēku kadeti - tika dziedātas latviešu
dziesmas, un tā vien šķita, ka ikvienā dega maza liesmiņa un virmoja patriotisma gars.
Trešā nometnes diena kadetiem atnesa jaunas zināšanas par valsts vēsturi, konkrētāk – 1941. gada notikumiem un Latvijas virsniecības likteni. Starptautiskajā konferencē,
kas Litenē norisinājās pirmo reizi, vēsturnieki no visām Baltijas valstīm dalījās savās zināšanās ar nometnes dalībniekiem. Liela pateicība par konferences organizēšanu jāizsaka
atvaļinātam pulkvedim Jānim Hartmanim, jo, kā kadeti atzina, – tā bija lieliska iespēja
uzzināt vairāk un labāk izprast 1941. gada notikumus. Kas nezina pagātni, tam nav nākotnes – ir šajā konferencē gūtā atziņa, un tā ļoti labi raksturo šo pasākumu.
Pirms doties atpakaļ uz nometnes vietu, kadeti vēl devās uz Gulbenes dzelzceļa staciju un Litenes memoriālu, lai piedalītos ikgadējos 1941. gada 14. jūnija atceres dienas
pasākumos. Ik gadu šajā datumā tiek godinātas to dzīves, kuras tika izpostītas izsūtījumā, daļai tieši no Gulbenes dzelzceļa stacijas. Tāpat, godinot un pieminot izsūtītos un
represijām pakļautos, ikvienam bija iespēja pārdomāt valsts un nācijas likteni, ja tās
pretestības gars tiek apspiests, inteliģence, patrioti un aizstāvji represēti.
Ir svarīgi atcerēties, ka nepretošanās agresora varai, kā 1940. gadā, nav izeja, un tā
nav attaisnojama rīcība. Nekad vairs nebūs pavēle nepretoties!
Pēc atceres pasākumiem visi atgriezās Litenes nometnes vietā, kur trīs dienas bija dislocēti kadeti. Visiem interesentiem bija pieejams alus kauss un vakariņas, atbilstoši situācijai – zirņu putra. Nometne tika noslēgta ar atvaļinātā ģenerālleitnanta Raimonda Graubes
uzrunu un Latvijas Valsts prezidenta pateicību labākajam kadetam un jaunsargam. Atbilstoši ceremonijai tika nolaists karogs un kadeti sāka novākt nometni. Tikmēr pie ugunskura
atkal skanēja latviešu strēlnieku dziesmas. Kāpjot autobusā, kadetiem krūtīs bija neliels
rūgtums, šī vieta jau bija palikusi sirdī, un cerams, ka nākamgad būs iespēja atgriezties!
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NAA Sauszemes spēku
5. kurss

Mācības “Namejs”
2018

Jūrnieku ikdiena
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Divas minūtes līdz izvadei

***

Maršējam arī -25oC aukstumā
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VI. Karjera
Brigādes ģenerālis GEORGS KERLINS ir absolvējis pirmo trīsgadīgo Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vada komandiera kursu, un viņš ir pirmais akadēmijas
rektors, kurš pats beidzis šo mācību iestādi. Var teikt, ka Georga Kerlina militārā karjera iet soli solī ar visu mūsu Nacionālo bruņoto spēku attīstību. Savu dienestu viņš sāk
1992. gada vasarā kā brīvprātīgais, seko deviņu mēnešu dienests Štāba bataljonā, tad
mācības NAA, kuras beidzot Georga Kerlina vārds tiek iegravēts akadēmijas Goda zobena plāksnītē. Vēlāk mācības tiek turpinātas secīgi trīs līmeņu štāba virsnieku kursos. Pēc NAA absolvēšanas G. Kerlins ir apmācību virsnieks Zemessardzes štābā, pēc
tam dien BALTBAT Latvijas rotā. 2000. gadā viņš tiek iecelts par 1. kājnieku bataljona
kājnieku rotas komandieri, tad par bataljona štāba priekšnieku, komandiera vietnieku
un 2006. gadā paaugstināts par 1. kājnieku bataljona komandieri. No 2008. gada
Georgs Kerlins ir vecākais pasniedzējs Baltijas Aizsardzības koledžā, tad kļūst par NAA
prorektoru un visbeidzot par Mācību vadības pavēlniecības komandieri un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru. Tagad brigādes ģenerālis Georgs Kerlins ir
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos un Sauszemes komponenta priekšnieks.
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Ar Georgu Kerlinu
sarunājās Jānis Lejiņš.
-Cik zinu, tu jau bērnībā interesējies par kara lietām. Tolaik mēs par PSRS sabrukumu
pat īsti sapņot nevarējām. Ja tas liktenīgais pavērsiens nebūtu noticis, vai tu mēģinātu
kļūt par virsnieku padomju armijā?
-Kā jau bērnības romatikas iespaidā, karavīra ceļš un viss, kas ar to saistās, likās ļoti
interesants un vilinošs. Patika ieroči, grāmatas un filmas par karu, abi vectēvi bija karojuši Otrajā pasaules karā, un kaut kādi viņu nostāsti arī bija līdz manīm atnākuši. Tas
viss sasummējās, un es ļoti nopietni domāju par karavīra profesiju. Tad PSRS norietā es
pēc astotās klases iestājos tādā speciālā internātskolā, kas bija nacionālā versija Suvorova skolai. Tādas bija arī Lietuvā, Kazahstāna, Ukrainā un citur. To mērķis bija piesaistīt
padomju armijai nacionālos kadrus. Internātskola bija ar padziļinātu krievu valodas apguvi un militāri fizisko sagatavošanu. Klasiskā Suvorova skola tolaik bija divgadīga krievu jauniešiem, bet nacionālo republiku izpildījumā – trīs gadi. Principā vidusskola. Pēc
tās beigšanas bija iespēja bez iestājpārbaudījumiem un eksāmeniem iestāties padomju
karaskolās.
Tiem, kas godīgi atzinās, ka nestāsies padomju karaskolā, reizē ar diplomu iedeva
pavēsti par iesaukšanu obligātajā dienestā. Kā uzzināju no iepriekš beigušajiem, tad
viņi tika iesaukti dienestam Pleskavas desanta divīzijā. Man jau bija radies pietiekami
izglītots priekšstats, kas ir kurš, un, neskatoties uz to, ka karavīra profesija mani joprojām interesēja, es jau biju izlēmis, ka nebūšu virsnieks padomju armijā. Internātskolu es
pabeidzu pirms Jāņiem, un man vēl nebija pilni 18, ja tā būtu bijis, tad pēc šāda lēmuma arī man tiktu izsniegta iesaukuma pavēste. Šā vai tā, pavēste man būtu pienākusi
pēc dzimšanas dienas jūlijā un līdz ar rudens iesaukumu es droši vien dotos uz to pašu
Pleskavas desanta divīziju. Bet tad jau bija augusta notikumi, un mēs atguvām savu
neatkarību.
Summējot – šī Suvorova skolas Rīgas filiāle man noteikti deva gan fiziskas, gan garīgas
un vēl citas nostiprinošas lietas, bet tā deva arī pārliecību, ka padomju armijā virsnieks es
noteikti negribu būt. Tā, lūk.
-Bet, ja nebūtu iespēja dienēt brīvās Latvijas bruņotajos spēkos, kādu profesiju būtu izvēlējies?
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Brigādes ģenerālis Georgs Kerlins, NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks
operacionālajos jautājumos/Sauszemes komponenta priekšnieks
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-Nav tā, ka kaut kas cits mani tolaik šausmīgi interesētu, ka būtu kaut kāda noteikta alternatīva numur divi, pēc kuras es izmisīgi tiektos. Vismaz es neko tādu neatceros. Visticamāk es būtu iesaukts un nodienējis obligātos gadus padomju armijā, bet nebūtu tur palicis.
Tad, kad neatkarīgā Latvija izveidoja savus bruņotos spēkus, es aizgāju uz Valsts dienesta pārvaldi, noliku savus dokumentus uz galda un teicu – te es tāds esmu un gribu
dienēt Latvijas armijā. Tobrīd sistēma tikai veidojās, tur bija kāds apjucis cilvēks, kas teica, ka iesaukums obligātajā dienestā ir tikai no 19 gadu vecuma. Es savukārt teicu, ka tas
nu gan ir jocīgi, jo likumā ir rakstīts par brīvprātīgajiem. 19 gados mani obligātajā dienestā iesauks tik un tā, kur tad paliek tie brīvprātīgie? Tad viņi kādu laiku paputrojās un mēnesi pirms maniem pilniem deviņpadsmit mani iesauca. kā brīvprātīgo obligātajā militārajā dienestā. Es nonācu Štāba bataljonā, kur nodienēju deviņus mēnešus. Tad bija informācija,
ka ir iespēja iestāties jau brīvās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, ko es arī
izdarīju. Tad akadēmija jau bija Ezermalas ielā.
-Karavīra profesija ir izaicinājums, piedzīvojuma kāre, adrenalīns un vielaikus pienākums pret valsti. Tīri teorētiski, kādās proporcijās šīm divām pusēm vajadzētu būt karavīra apziņā?
-Kā jau tavā jautājumā izskanēja – tas ir viss kopā. Ir kaut kāds iekšējs nemiers, kas
meklē piepildījumu kādā prasīgā darbības laukā, kāda noteikti ir karavīra profesija. Ne
visu laiku, bet ik pa reizei tā tev piespēlē apstākļus, kuros tu tiec pārbaudīts pilnīgi viss,
sākot ar fizisko, smadzenēm, raksturu un visu pārējo. Tā pārbaudīts – kas tu īsti esi par
cilvēku. Ja cilvēkā ir iekšējs dzinulis ne tikai pēc naudas, bet arī pēc piepildījuma, tad karavīra profesija ir viena no tām, kuru vērts apsvērt.
Pienākums pret valsti un godpilns arods aizstāvēt savu Tēvzemi tur noteikti ir klāt. Es
domāju, ka tās proporcijas katram cilvēkam, pirmkārt, sakārtojas individuāli. Otrkārt, tās
mainās atkarībā no vecuma. Kā jau teicu, puišeļa gados tas ir romantisks priekšstats, ko
tu savā galvā uzbur, par to, kas ir karavīrs un kas īstenībā noteikti nav tāds. Es pieļauju,
ka tā adrenalīna kāre un kāre pēc kaut kā liela, prasīga, nopietna ir vienmēr. Jaunībā tā
droši vien ir lielāka. Tad, kad tu kļūsti vecāks, vairāk saproti un zini, tad, manuprāt, šī piedzīvojumu kāre arī kļūst mazāka. Savukārt izpratne par profesijas nopietnību, par pienākumu pret valsti pieaug.
-Tā var būt arī citās profesijās.
-Es ar pilnu atbildību varu runāt tikai par vienu. Par tām citām varu tikai minēt.
-Kā rotācijas princips bruņotajos spēkos sader ar brīvu izvēli? Vai nav tā, ka rotācija
vispār izslēdz virsnieka iespēju izvēlēties dienesta vietu?
-Varbūt tādēļ, ka es ar brīvas gribas ierobežojumiem saskāros jau 15 gadu vecumā, es
biju gatavs tam, kas ir armija. Protams, nav tā, ka tu dari, ko tu gribi. Tu dari to, ko Tēvzeme no tevis grib. Man tādu šausmīgu pārdzīvojumu un svārstību šajā ziņā nav bijuši. Bet
man ir arī veicies, bieži ir bijis tā, ka tas, ko valsts no manis grib, sakrita ar to, ko es pats
gribu. Es apzināti izvēlējos sauszemes spēku virzienu, un sauszemes spēkos man ir bijis
gods dienēt izcilās vienībās. Vispirms BALTBAT Latvijas rotā, kas tobrīd noteikti bija viena
no profesionālākajām un prasīgākajam vienībam bruņotajos spēkos. Pēc tam 1. kājnieku
bataljonā, kas arī tobrīd bija ne tikai pirmais starp līdzīgiem, bet vispār vienīgais profesionālais kājnieku bataljons Latvijā. Tad tās starptautiskās operācijas kopā ar saviem karavīriem un visbeidzot kā vainags – šī Latvijas bataljona komandēšana.
Tas bija tas, ko es gribēju, un tas bija tas, ko Tēvzeme no manis gribēja. Man ļoti veiksmīgi sakrita.
-Nacionālā aizsardzības akadēmija laika ziņā tavā karjerā aizpilda visgarāko posmu.
Vispirms paša mācības – kadeta gadi, tad jaunākā štāba virsnieka kurss, tad dienests –
ārvalstu mācību iestādēs apmācāmo karavīru grupas virsnieks, visbeidzot prorektors un
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rektors. Kopā apmēram desmit gadi. Vai akadēmija tev ir kaut kas īpašs, vai tikai viens no
posmiem karjerā?
-Aizsardzības akadēmija, protams, nav vienīgā, kas mani veidojusi par virsnieku, bet
ļoti noteikti un dažādos veidos tā ir devusi nopietnu grūdienu tajā, kāds es esmu. Īpaši
sākumā kā Alma mater un arī vēlāk, kad es tur dienēju kā virsnieks. Es piekrītu apgalvojumam, ka katrā vienībā, kur tu dieni, tu atstāj daļu no sevis. Tu dari ne tikai to, ko tev likuši, tu ar sirdi un dvēseli piedalies šīs vienības uzdevumu izpildē un attīstībā. Tad nenovēršami, kā mēs sakām, daļa no sirds šajā vienībā tev rezervējas uz visiem atlikušajiem
laikiem.
-Man šķiet, ka Nacionālā aizsardzības akadēmija brīvības un intelektuālā ziņā ir īpaša
vienība. Vai man tikai tā šķiet?
-Tur noteikti tā vajadzētu būt. Tas nenāk pats par sevi, un tas nav viegli, jo principā tā ir
tāda kā dilemma. No vienas puses, armija ir pavēļu pildīšana, no otras puses, armijā ražo
virsniekus, kuriem ļoti jādraudzējas ar savu galvu. Virsniekiem ir jābūt tiem, kas izkaļ ģeniālus plānus, iedvesmo savus padotos to efektīvai izpildei un vēl iemāca karavīriem, kā to
var izdarīt. Tas ir tas balanss, pēc kura Aizsardzības akadēmija turpina tiekties. Un tas noteikti bija tas, kam es veltīju laiku, kad biju tur prorektors un rektors. Tā patiešām ir dilemma,
un tā nav ne laba, ne slikta. Tā vienkārši tāda ir. Tās ir pretrunīgas vajadzības – armijas cilvēkiem, arī topošajiem virsniekiem, jāiemāca ātri un precīzi pildīt viņiem dotās pavēles, tajā
pašā laikā tu gribi, lai viņi ir personības ar attīstītām smadzenēm. Tajā programmā un ārpus
programmas aktivitātēs tu tad arī meklē to balansu. Es ceru, ka izdodas arvien labāk.
- Man ir sajūta, ka akadēmijā valda laba atmosfēra.
- Es noteikti jutu to pašu, kad es tur biju, un noteikti cīnījos, lai tā arī būtu. Bet es zinu,
ka kādi pirmā vai otrā kursa kadeti vasaras nometnē domās savādāk – pēc tam kad seržanti viņus būs kārtīgi padzenājuši pa mežu...
-Vēl par starptautiskajām misijām. Tās nav karavīru treniņi Latvijas mežos – vai bija
kādas īpašas pārdomas, apzinoties draudošās briesmas?
-Īpašas nē, tās vienkārši pieder pie lietas. Ja vārdu “veiksme” te vispār var izmantot, tad
man zināmā mērā ir veicies, mana dalība starptautiskajās misijās auga graduālā secībā –

Beidzot pildīt Mācību vadības pavēlniecības komandiera amata pienākumus, 2017. gada 8. septembrī
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no vienkāršākām uz sarežģītākām un bīstamākām. Tas noteikti ir savādāk nekā jaunam
karavīram, kas uzreiz nokļūst Afganistānā. Labi, pati pirmā Kosovā bija atsevišķs pasā
kums – zem EDSO karoga, bez ieročiem, civilās drēbēs un visai naidīgā situācijā. Bet, ja mēs
ņemam militārās, tad abas pirmās Bosnijā, Hercegovinā un Kosovā, kur es biju ar Mehanizēto kājnieku rotu un Izlūkrotu, bija prasīgas, bet tās auga savā sarežģītībā, un augu arī es.
Irāka bija nākamais solis. Pirmā misija bija sarežģīta, bet otrā bija vēl saržģītāka un bīstamāka. Iepriekšējās rotācijas pēdējā patruļā uz improvizēta spridzekļa uzsprāga mūsu hammers, gāja bojā mūsu karavīri, tika ievainots arī jaunās rotācijas vada komandieris. Manī
pašā – nu jau piektā misija – tas vairs īsti neko nemainīja, bet, kas man likās svarīgi, – no
mūsu rotas neviens neatteicās braukt. Tā brīvprātība tobrīd, kā man liekas, jau bija salikta
pa pareiziem plauktiem. Brīvprātība ir iestāties bruņotajos spēkos, tālāk tu dari to, ko bruņotajiem spēkiem vajag. Bet tik un tā – mēs esam demokrātiska valsts un nevienu pie sienas
nepieliktu. Tur bija viens karavīrs, kas misijā devās ar lielu temperatūru. Mediķi viņu gribēja
noņemt nost, bet viņš iekrampējās, gribēja braukt kopā ar biedriem. Un otrs, ja pareizi atceros, misijā devās tieši no dzemdību nama, kur viņa sieva tikko bija dzemdējusi. Biju lepns,
ka neviens no jaunās rotācijas nemēģina nekādā legālā vai puslegālā veidā, zaldātu žargonā runājot, nomaukties no tās misijas. Visi aizbrauca.
-Kā veidojas komanda un komandiera attiecības ar karavīriem?
-Universāla atbilde te nebūs. Katru reizi tas ir cits cilvēku salikums, kas veido to konkrēto vienību, un es katru reizi esmu bijis citā lomā tajās vienībās. Nav jau tā, ka tur visi
baigie brāļi. Ja tu esi komandieris, tad esi komandieris. Katrs dara to, kas viņam jādara,
tomēr tajās reizēs, kad rodas drauds dzīvībai, komandierim, man liekas, kaut kādā jocīgā
veidā ir vieglāk tikt galā ar to dzīvniecisko baiļu elementu sevī. Jo tas atbildības slogs, ko
tu stiep, neļauj ieslīgt kaut kādās refleksijās ar savu individuālo organismu. Tu stiep tās
dvēseles, ko tev valsts un tauta ir uzticējušas, un tev ir jāizpilda uzdevums. Izmisīgi gribas
visus dzīvus atvest mājās. Pat ar visu to, ka karavīra darbs ir bīstams, jebkurš normāls
komandieris grib ne tikai izpildīt uzdevumu, bet arī visus dzīvus atvest mājās.
Tas mani katru reizi mobilizēja. Es arī augu kā līderis, mācījos tajā procesā un ar
katru reizi jau biju savādāks. Komandā katram ir sava nopietna loma un ir svarīgi, lai visi
kopā tomēr spēj mobilizēties. Tas nenāk viegli un automātiski. Visiem pie tā jāstrādā,

Brigādes ģenerāļa pakāpes un zobena piešķiršanas svinīgā ceremonija Rīgas pilī
2018. gada 7. novembrī
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g an komandierim, gan pārējiem, kas tur piedalās. Protams, nekas nav melnbalts, nekas
nav kā multfilmā. Ir vieglāki brīži, ir grūtāki brīži, bet, kad izdodas, tas ir fantastiski. Tās ir
reizes, kad, neskatoties uz grūtībām un bīstamām situācijām, tu saproti, kādēļ gāji dienēt,
kādēļ izvēlējies kļūt par virsnieku un kādēļ vēl joprojām esi bruņotajos spēkos.
Turklāt mēs darām ne tikai to, kas vajadzīgs Tēvzemei, vai to, kas mūs personiski motivē, – mēs spējam producēt kaut ko citu – armijas izpratnē varbūt nelielu, bet priekš
mums nopietnu un noteikti ļoti kvalitatīvu. Tas dod varenu iekšējo dzinuli turpināt.
-Pēc Trampa paziņojuma, ka Amerika nepalīdzēs tiem, kas nepilda NATO prasības, es
dzirdēju kādu jauniešu sarunu – viņi rēķinaja, kas varētu mums palīdzēt, ja to nedara
Amerika. Vai nav tā, ka pēc iestāšanās NATO mēs vairāk paļaujamies uz palīdzību no
āpuses, nevis paši uz saviem spēkiem?
-Nekad neesmu mēģinājis piedalīties spekulācijās, kura valsts nāktu vai nenāktu
mums palīgā. Man liekas, tas nav sevišķi lietderīgs pasākums. Esmu svēti pārliecināts, ka
Latvijas aizstāvība ir mūsu pašu galvenais pienākums, un es noteikti neesmu vienīgais,
kas tā domā. Jo gatavāki un nopietnāki mēs būsim šī pienākuma izpildei, jo lielākas cerības, ka kāds atnāks mums palīgā. Turklāt tādā veidā mēs garantējam, ka nevienam agresoram pie mums negribēsies nākt neatkarīgi no tā – viņš tic vai netic NATO piektajam
pantam. Mēs būsim ļoti nevilinošs mērķis.
Ir daudz vieglāk palīdzēt tādiem, kuri paši, pirmkārt, dara visu, ko no viņiem var un
nevar paprasīt, otrkārt, viņi jau pirms tam ir demonstrējuši, ka ir nopietni sabiedrotie. Visos iespējamos veidos – ar savu militāro profesionalitāti, ar to pašu “slaveno” ieguldījumu
valsts aizsardzībā. Tas palīdz jebkuram potenciālajam sabiedrotajam gan pieņemot politiskus lēmumus, gan tīri cilvēciski. Viņš redz, ka mēs esam nopietni profesionāļi, viņš kopā
ar mums ir kaut ko darījis misijās vai kādās mācībās. Tas nepaliek zem deķa, zaldātu telegrāfs strādā. Es nesaukšu valstis, bet esmu bijis situācijās, kad cilvēki atviegloti uzelpo,
uzzinot, ka tie esam tieši mēs, ar kuriem būs jādodas nopietnā uzdevumā.
Galu galā, ja skatāmies tīri individuāli – vai tavas ģimenes drošība patiešām ir tikai
policijas problēma? Taču nē, ja tu esi normāls vīrietis. Tu esi pirmais un tad policija vai cits,
kam valstī kaut kas uzdots. Vai starpvalstu situācijā var būt savādāk?
-Es atceros deviņdesmitos gadus, kad viss tik neparedzami un reizēm nesaprotami
mainījas, līdz ar to arī virsnieku dzīvesveids bija visai haotisks. Vai šodien Latvijas bruņotajos spēkos virsnieks var puslīdz sabalansēt dienestu ar savu privāto dzīvi?
-Tas ir individuāli – un, pirmkārt, atkarīgs no cilvēka. Es noteikti neesmu ideāls piemērs, ko sieva man nebeidz atgādināt. Man neizdodas atrast kaut kādu iedomātu balansu, un es ik pa reizei aplaupu ģimeni. Jo vienmēr ir kaut kas svarīgs, kas jāizdara dienestā.
Man neizdodas, bet noteikti ir cilvēki, kas to prot.
Otrkārt, amati arī ir dažādi. Man atmiņā nav tāds, kurā es varētu atslābt. Šis konkrētais ir ļoti prasīgs amats. Ir lietas, ko mums jāturpina uzlabot, un es to arī mēģinu darīt.
Taču tā ir daļa no virsnieka profesijas. Skaidrs, ka tā nav piecreiz astoņu stundu nedēļa,
cilvēkam tas vienkārši jāsaprot. Un tadēļ ir svarīgi, ka tas nav tikai darbs, bet arī sirdslieta.
Tad ir salīdzinoši vieglāk neskaitīt tās stundas.
-Atskatoties vēsturē, šķiet, ka latviešiem karošana vienmēr ir bijusi sirdslieta, karojuši
visās pusēs un vienmēr dūšīgi.
-Gandrīz katrā ģimenē ir kāds iedvesmojošs stāsts par latviešu vai Latvijas karavīru
varonību, arī manējā. Viens vectēvs Otrajā pasaules karā karoja vācu, otrs vectēvs – krievu armijā. Tam, vācu pusē, bija Dzelzs krusts, otram, krievu pusē, medaļa Za otvagu (Par
drošsirdību). Tos apbalvojumus tāpat vien nedalīja.
-Parasts latviešu stāsts.
-Jā, parasts latviešu stāsts un, kā parasti, labi karavīri.
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VII. HUMORS
Pulkvežleitnants Raimonds Kursītis,
NAA vadības grupas vecākais eksperts (plānošanā)

KAS LĀCĪTIM VĒDERĀ?
Var droši teikt, ka laba humora izjūta ir Dieva dāvana, kas palīdz cilvēkam gan kontaktēties ar citiem cilvēkiem, gan uzturēt pozitīvu attieksmi dažādās dzīves situācijas. Man
nav ne mazāko šaubu, ka daudziem NAA kadetiem arī ir laba humora izjūta. Apzināti vai
neapzināti, bet bieži vien viņi mani pārsteidz ar saviem rakstu darbiem. Šeit saliku “pērles” no kāda kadeta mājas darba, kas sagatavots (par PSRS un Krievijas Federācijas bruņoto spēku kaujas tanku T-72 un tā modifikācijām) manā priekšmetā “Kaujas tehnika un
bruņojums”. Lai saprastu, ko kadets man mājas darbā rakstīja, ir labi jāzina angļu valoda:
T-72A saules gaismu ieraudzīja 1979. gadā;
Nedaudz par to, kas lācītim vēderā un ne tikai vēderā (T-72);
T-72A kopējais izkārtojums ir līdzīgs visām padomju tanku sērijām ar vadītāja kupeju
frontē, kaujas torni centrā un dzinēju un transmisiju aizmugurē;
Uz komandiera kupola ir piestiprināts 12,7 mm NSV smagais automāts;
Lai nepieļautu, ka kāpurķēdes nonāk nost no riteņiem, tad, kad tanks griežas, diski
tiek metināti pie braukšanas ķēdēm;
Tanks ir aprīkots ar sakaru sistēmu... un rīkles mikrofona pastiprinātāju;
T-72AV ir stājies ekspluatācijā ar Krievijas bruņotajiem spēkiem 1985. gadā;
Artilērists izmanto jaunu “Sosna-U” redzi ar termālo imidžu;
Dažiem T-72B3 paraugtankiem bija komandiera panorāmas skatiens;
Pirmais, kas iekrīt acīs, ir asie ķīļveida elementi uz tvertnes torņa;
Tāpat kā T-72B3, tanka lādēšanas automāts var izmantot jaunattīstības munīciju;
Vēl astoņdesmitajos gados T-72 tanki padomju inventārā bija aprīkoti ar reaktīvajām
bruņu flīzēm;
Un tā nu krievi pakāpeniski atjauno un modernizē novecojošos T-72B tankus, lai tie
būtu darbspējīgi.

VARBŪT FORMULA NAV PAREIZA?
NAA pirmsākumos kadetiem priekšmetā “Šaušanas apmācība” bija jārisina dažādi
matemātiski uzdevumi, kuru praktisko nozīmi viņiem bija grūti izprast. Daudziem radās
iespaids, ka vienkāršas lietas ir tīšām pārāk sarežģītas, lai piešķirtu šim apmācību
priekšmetam lielāku nozīmi. Nodarbības vadīja kāds jauns virsleitnants, kurš cītīgi uz tāfeles pārrakstīja formulas no savas klades un centās izskaidrot kadetiem, kā tās pielietot.
Pirms nodarbības beigām pasniedzējs uzdeva visiem kadetiem patstāvīgi atrisināt uzdevumu, izmantojot formulu, kuru iepriekš izstāstīja.
Kadeti sāka cītīgi risināt, un pēc kāda laika pasniedzējs jautāja, kurš uzdevumu jau
atrisinājis. Kadeti cēla rokas, un katrs sauca savus skaitļus, bet pasniedzējs ikreiz skatījās
savos pierakstos un atbildēja, ka atbilde nav pareiza.
Pēc kāda laika pasniedzējs sāka skaidrot kadetiem, kā jārisina šis uzdevums, un visi
kadeti uzmanīgi skaitīja līdzi, bet notika maza aizķeršanās.... Izrādījās, ka arī viņa atbilde
nebija pareiza, jo tie paši skaitļi, kas tika ielikti esošajā formulā, deva acīm redzami nepareizu
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KĀ JOKOJA LATVIJAS KARA SKOLAS KADETI
Humora izpratne ir dīvaina parādība, tā mainās tāpat kā mode, bet atšķirībā no pēdējās reti kad atgriežas. Tas, kā cilvēki rada un saprot jokus, atkarīgs ne tikai no laika, bet arī
no politiskās situācijas, sociālās un pat profesionālās piederības. Piemēram, diez vai kadeti (un pat daudzi NAA pasniedzēji) sapratīs kaut daļu no padomjlaiku bagātā politisko
anekdošu klāsta. (Ir diezgan ticama versija, ka tās ražoja īpaša čekas intelektuāļu grupa,
lai radītu kaut daļēju brīvības ilūziju un kalpotu kā tvaika izlaišanas ventilis.) Tāpat ir ar
profesionālo grupu jokiem, piemēram, ārstiem ir savs, citiem grūti saprotams lauciņš,
māksliniekiem un arī karavīriem savs. Starp citu, īpaši trulus vai nesaprotamus jokus
dažkārt mēdz nicīgi dēvēt par zaldātu jokiem. Visticamāk, ka šāds apzīmējums radies vēl
Krievijas impērijā un krietni nostiprinājies padomju laika cilvēku apziņā. Tā kā mūsu bruņotajos spēkos zaldātu sen vairs nav, šo tēmu varam aizmirst.
“Kadetā” humors pazuda līdz ar 1940. gada pēdējo žurnāla laidienu un tā arī vairs
neparādījās nedz trimdā, nedz vēlāk Latvijā izdotajos numuros. Interesanti, ka pirmajos
“Kadetos” joko paši kadeti, un vēl svarīgāk – joko paši par sevi. Tā ir pirmā pazīme, ka
viņiem ar pašapziņu, ko šodien tik ļoti meklējam, viss ir kārtībā. Turklāt to dara puslīdz
ciešamos pantos. Te daži gandrīz simtgadīgi piemēri:
Drīz pastardiena klātu būs
Un pasaule par jūru kļūs,
Jo lietus līst ik katru brīdi
Un dubļi jau virs ceļiem sprīdi.
Un šādā laikā lielā barā
Iet kadeti uz lauku darbu;
Tiem zābaki ir lielā svarā
Un grūt ir panest maizes tarbu.
Cits slims un klibs jau palicis
Un iet kā vecīts salīcis,
Tiem zābaki tā mālā grimst
Ka gandrīz paši zemē ļimst.
Visa dzejojuma (10 panti) nosaukums ir tikpat dramatisks “Uz Šļapkinu” un vēl paskaidrojošs apakšvirsraksts – “Epizodes no taktikas praktiskiem darbiem”, autors kadets
A...tis. (1928. g.)
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atrisinājumu. Viņš mēģināja atrisināt uzdevumu vēlreiz un vēlreiz. Viņš rakstīja ciparus uz
tāfeles un tos dzēsa, saskaitīja un reizināja, mainīja ciparus vietām, pārvietoja komatus pa
labi, pa kreisi un tā tālāk. Arī pēc desmit minūtēm uzdevums joprojām netika atrisināts...
Visbeidzot pasniedzējs kadetiem atzinās, ka jau vairākus gadus māca šo priekšmetu, bet arī viņam ir radušās šaubas, ka praktiska pielietojuma dzīvē šādiem uzdevumiem nav...

KADETS 2019

Vēl ieskats kadeta Neimaņa tikpat varenā dzejojumā “Dzīve Kara skolā” (astoņi astoņridu panti), kas publicēts 1929. g. žurnālā.
1. Kad visus eksāmenus kāds ir licis,
Lai latvju kadets spētu kļūt,
Un beidzot Kara skolā laimīgi ir ticis:
Tad gods tam pirmā kursā būt.
Te tūlīt desmit priekšnieku tam rodas,
To katru dienu māca, stumda, dzen,
Kaut arī sviedri bieži vaigā dodas,
Kaut arī dažreiz: “Grūti iet!” – viņš sten.
2. Bet, kas grib spožo kadetformu nēsāt,
Ar galoniem un durkli greznoties,
Tas nedrīkst rokas, kājas kaut kā mētāt,
Tam vienmēr priekšniekiem būs padoties;
Tam jāprot gulties, jāprot arī celties,
Ap “hipodromu” veikli riņķī skriet,
No gultiņas kā bultai ārā velties,
Uz pavēli kaut “charlestonu” diet.

PER ASPERA AD ASTRA

8. Lai iet vai šā, lai iet vai tā,
Mēs, kadeti, tik smejam
Un mūsu smieklos, jautrībā
Sev jaunus spēkus smeļam.
Nekad mums dūšas nepietrūks,
Kaut vētra trakos, kauks,
Mums durklis vienmēr rokās būs,
Kad Latvija mūs sauks.
Trīsdesmito gadu laidienos, kad humoram žurnālā ir atsevišķa nodaļa, tā diemžēl pazaudē pašus kadetus, humors lielākoties parādās tikai garos atmiņu stāstos. Lai būtu
priekštats, kā jokus saprata šo gadu kadeti, šeit kāda, manuprāt, brīnišķīga anekdote no
P. Klāna dokumentālā romāna “Kadet, uguni!”. Anekdoti lauka mācību brīvbrīdī stāsta
kāds no romāna personāžiem, pārējiem zināms joku plēsējs Gedvillo.
Redzi, vienā pulkā reiz gaidīja kara ministra inspekciju un nolika ārpusē posteni, lai
uzmana, kad ģenerālis piebrauks. Seržants ik pa laikam iznāk ārā – nu, vai ministrs
nebrauc? Bet šis, kā nebrauc, tā nebrauc. Beidzot klāt gan. Postenis noskatās uz ģenerāli, tā jocīgi novaibstās un saka: “Nu gan tev, Balūd, sūdi bius, seržants tevi jou po trīs
lāgi meklēja.”
Izrādās, ka vēsture dažreiz mēdz atkārtoties arī tieši tāpat. Lūk, ko “Kadeta” otrajā
numurā (1923. g.) raksta žurnāla redaktors kapteinis Bite: “Līdzšinējie piedzīvojumi “Kadeta” izdošanas vēsturē nepārprotami norāda, ka materiālu vākšana ar valdes vidutājību
nesekmējas. [..] Žurnālos ar augstu tirāžu un lieliem honorāriem materiālu trūkums nevar
gadīties, bet mēs esam spiesti un gribam griezties tikai pie karavīru ideālisma un uzupurēšanās – vienības, garīgu sakaru realizēšanas vārdā.”
Atliek cerēt, ka arī tagad kadeti sāks apcerēt savu dzīvi pantos. Labprāt publicēsim!
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VĒSTURISKU NOTIKUMU LIECĪBA
2019. gadā aprit 100 gadi notikumiem un vairākām vēsturiski svarīgām, Latvijā dibinātām institūcijām: 22. jūnijs - Cēsu kauju atcere, 10. jūlijs - Latvijas armijas dibināšana
diena, 5. augusts - Latvijas Valsts dzelzceļu pārvaldes radīšana, 10. augusts - Latvijas armijas Kara flotes dzimšanas diena, 29. augusts – dibināta Latvijas Nacionālā bibliotēka,
1. septembris - Latvijas Kara skolas izveidošana, 7. novembris - Robežsardzes dibināšanas gadadiena, 30. novembris – Melnās kafijas vakars, Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo kadetu atcere.
Mūsdienās vēsturiskās Latvijas Kara skolas misiju un tradīcijas turpina un attīsta Nacionālā aizsardzības akadēmija.
Zemāk sniegtā materiāla publicēšanu rosināja nejaušības un vēsturisku faktu kopsakarība.
Nejaušība – saruna ar manu gandrīz 30 gadus ilga darba kolēģi, RTU pasniedzēju
Valdu K. (mirusi 2019. gadā).
Mūsu kopīgā darba posmā vienā un tajā pašā katedrā pieminētā saruna nenotika.
Toreiz par tādām lietām nerunāja. Mēs sarunājāmies daudz vēlāk, 2016. gadā, kad abas
jau sen katedrā nestrādājām. Runājām par ģimenēm, par saviem vecākiem. Valda teica:
“Mans tēvs bija virsnieks. Beidzis Latvijas Kara skolu.” – “Kāds viņa vārds?” – “Alfrēds
Liniņš. Man ir disks ar videofilmu, kur tēvu intervē.”
Vēsturiskie fakti – 1922. gadā 1. septembrī – otrais Latvijas Kara skolas izlaidums.
Artilērijas nodaļu beidz arī kadets kaprālis Alfrēds Liniņš.
Tieši šī - Latvijas Kara skolas 2. izlaiduma virsnieki nodibināja Latviešu Virsnieku apvienības vēsturisko priekšteci – Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku apvienību un sāka
žurnāla “Kadets” izdošanu.
Latvijas Valsts vēstures arhīva fondu materiālos atradu Latvijas Kara Skolu beigušo
virsnieku biedrības valdes 29.11.1923. protokolu Nr. 7, kas apliecina, ka Vidzemes artilērijas pulka leitnants Alfrēds Liniņš uzņemts minētajā biedrībā.
Nejaušības un minēto vēsturisko faktu kopsakarība man šķita interesanta.
Tuvojas 2022. gads, kad vecākā latviešu virsnieku organizācija – Latviešu Virsnieku
apvienība (LVA) – atzīmēs dibināšanas simto gadadienu.
Piedāvāju lasīt nejauši iegūtu interviju, kuras esamība līdz šim LVA nebija zināma. Videofilmā runātā teksta pieraksts datorā mans 1.

1
Valodas stils negrozīts. Teikumi krievu valodā tulkoti. Intervijas publicēšanu atļāvis Zigurds Vidiņš un
Alfrēda Liniņa tuvinieki.
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Atvaļināta kapteine Sarma Līne,
LVA biedre
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VIII. LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBA

KADETS 2019

Žurnālista Zigurda Vidiņa

INTERVIJA 1990. GADĀ
AR LKS 1922. GADA IZLAIDUMA
VIRSNIEKU ALFRĒDU LINIŅU
(8.10.1901.-15.06.1990.)

PER ASPERA AD ASTRA

Foto no http://biographien.lv/L_virsnieki.html

-Ar ko jūs gribētu sākt savu stāstu?
-Es nezinu. Varbūt jūs jautāsiet?
-Nu varbūt tad sāciet ar savu jaunību, par to Krievijas periodu.
-Nu redziet, es jau sāku ar to, ka man tēvs nodarbojās ar to muižu rentēšanu. Viņš staigāja no vienas vietas uz otru ar tām muižām. Vai nu tas līgums izbeidzās, vai tie muižnieki
kaut ko citu gribēja. Un tādā veidā vajadzēja pāriet citur. Bet mums tā bija iekārtojies, ka
kalpi visi gāja mums līdzi. Pat 10–15 gadus, ko viņi pie mums strādāja, gāja mums līdzi.
-Sakiet, kurā vietā tas bija?
-Viss sākās no Oršas. Pie Oršas bija tāda Gūrijmuiža Dņepras krastā.
Atceros, man bija 3 gadi, apmēram. Tad no turienes mēs pārbraucām uz Salenes muižu. Tā piederēja vienam mācītājam. Tur blakus bija arī latvietis, kuram bija arī savas mājas. (Uzvārdā) Krieviņš. Viņš nodarbojās ar to, ka pirka vecus zirgus. Zirgus kāva nost un
baroja cūkas. Ar tām cūkām viņš tirgojās. Tad vēlāk bija tāda Zaoļša. Tā bija viena no viskrieviskākajām. Tur bija ļoti skaisti ezeri, milzīga zivju bagātība, bija dzirnavas un zāģētavas ierīkotas. Mans tēvs pārtaisīja ratu (dzirnavās), vēlāk ielika turbīnu. Dzirnavas uzplauka un deva arī lielu peļņu. Bet tur iznāca tā, ka muižas īpašniece Horoščo kundze stacijā
pakļuva zem vilciena. Vilciens viņu sabrauca. Ļoti patīkama dāma. Kā viņa bija pakļuvusi
zem vilciena, es nezinu. Tad muiža pārgāja viņas divu meitu rīcībā. Pie meitām nāca kavalieri, tika rīkotas visādas sacīkstes, jāšanas sacīkstes, dārgus zirgus pirka. Beigās muiža
pārgāja viena poļu muižnieka rokās, kurš bija meitām aizdevis naudu un vēlāk par naudu
muižu arī ieguva. Un vēlāk man tēvs stāstīja, ka viņš saticis Gaļinu un Mariju (bijušā muižnieka meitas) Maskavā, viņas kļuvušas prostitūtas.
Tad bija tāda Lūžino. Tas bija jau pie Vitebskas. Pulkvedis Razģeļišins bija nodomājis
muižu pārdot. Muiža nebija liela, bet ar ļoti lielu ābeļdārzu; tur bija ierīkoti mākslīgi, no
apakšas ar ķieģeļiem izbruģēti, dīķi, kur varēja peldēties. Bija divas pilis diezgan labā
stāvoklī. Tēvs bija sapelnījis naudu un nodomāja muižu iegūt. Mēs gadu nodzīvojām, bet
Razģeļišina radinieki pierunāja pulkvedi muižu nepārdot. Tā no turienes mēs bijām spiesti aiziet. Nākošā muiža bija Hotelišči, starp Polocku un Vitebsku. Tā piederēja poļiem Gorcelkovskiem Viņi parasti dzīvoja Šveicē, atbrauca tikai renti saņemt. Muižas dzirnavas
neatradās pie ceļa, apgrozījums bija mazs, dzirnavu uzturēšana deva tikai zaudējumus.
Vēlāk tēvs nolēma, ka šis īpašums nav izdevīgs. Tas tomēr atradās Daugavas krastā.
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Nākošā muiža, kur visilgāk palikām, bija Ļahi, no kuras mēs repatriējāmies uz Latviju.
Tas bija laiks, kad sākās revolūcija. Muižu proletariāts sāka izlaupīt. Piemēram, situācija: es audzēju ērzeli Džeku – sirmi ābolainu, ļoti skaistu zirgu, šad tad pabraukājos
ar viņu. Vienu dienu no tuvējās stacijas atnāk pagasta priekšsēdētājs un lūdz, lai viņu
aizved uz pagasta valdi, apmēram 9 km. Manu Džeku iejūdza droškā, un puisis aizbrauca. Puisis pēc tam atnāk atpakaļ un saka: “Izpildkomitejas priekšsēdētājs teicis, ka
patur zirgu un ratus sev, jo viņam tie vajadzīgi.” Tad nāca tādi rīkojumi, ka tam un tam
nodot tik un tik govis. Mēs redzējām, ka te vairs nekādas dzīvošanas nebūs. Par cik bija
noslēgts miera līgums starp Padomju Savienību un Latviju, uz kura pamata tie latvieši,
kas bija pierakstīti šeit, tie varēja no Padomju Savienības izceļot. Tēvs skaitījās visu
laiku piederīgs pie Jaunjelgavas apriņķa Sunākstes pagasta. Mēs arī visi tur skaitījāmies. Izdeva dokumentus. Man – kā dzimušam Latvijā, nepakļaujos iesaukšanai Sarkanajā armijā. Man bija iesaukšanas laiks. Un tā mēs gājām 1920. gadā septembra mēnesī kājām ar to, kas mums bija palicis pāri: divi zirgi, rati, divas gotiņas, viss nu tas
nepieciešamākais. Viss pārējais palika tur – kūlējs, lokomobīlis, liela daļa lopu, zirgu,
ratu – viss inventārs. Septembra sākumā pa kājnieku ceļu nonācām līdz Sebežai, vēlāk
līdz Zilupei. Bija milzīgs pārsteigums. Tanī laikā Padomju Savienībā valdīja īsts bads.
Piemēram, tirgū, ko varēja pirkt: staigāja cilvēks, uz plaukstas nesdams pārdošanai
vienu kartupeļu pankūku. Mēs atbraucām Zilupē, tur bufetē veseli kalni baltmaizes,
desas. No sākuma uzskatījām, ka tā tikai tāda izrādīšanās. Vēlāk ieradāmies Rīgā. Tēvs
nolēma, ka viņš brauks uz Jelgavas apriņķi, tur ir labāka zeme, mēģinās tur kaut kā iekārtoties. Septembra mēnesī aizbraucām uz Šķibes pagastu, Kleišu mājām. Tās bija
pamestas. Visas mājas tur bija tukšas. Kaut kur kāda kaza. Iedzīvotāju tur bija ļoti maz.
Septembra mēnesī centāmies sapļaut sienu, pļāvām pāraugušo zāli, lai lopiem būtu
barība. Kaut ko savācām arī. Grūti bija izkaltēt to sienu. Tēvs pieprasīja zemi. Pēc 1922. ga
da zemes reformas viņam piešķīra arī – jaunsaimniecību Šķibes pagastā no Drukas
muižas, 17 hektārus. Vēlāk zemes platība samazinājās, jo tai mūsu zemei pāri gāja
jaunais dzelzceļš no Glūdas uz Dobeli. Es atceros to, ka uz būvēšanu ieradās Čakste,
pats nostūma pirmo tačku (ar zemi) un izbēra. Tēvs bija enerģisks, māte – sevišķi. Pagāja gadi. Saaudzēja sugas lopus. Sacēla mājas, tās bija labi būvētas. Māte nodarbojās
ar mājputnu audzēšanu, viņai bija ap pussimts zosu. Bija arī tītari, perēja zosu olas. Ap
40. gadu tēva māja bija diezgan turīga, jaunsaimniecības paraugs priekš diezgan plašas apkārtnes.
Kara laikā es nokļuvu tādā apvidū – saucās Ļubašova Kvit. Purvains apvidus, ar uzkalniem purvā. Un tur bija skaistas mājas, un uz kartes, es brīnījos, uzraksti: “Bērziņi”, “Liepiņi”. Es vienai vecai sievietei prasu, kur tie māju nosaukumi tādi (radušies)? Viņa atbild:
“Tur kaut kad no Kurlandes ieradās “čuhna”. Viņus visus pēc tam izveda.” Laikam viņus
visus uz Sibīriju aizveda. Tur bija izveidots latvisks apvidus.
Pa Vitebskas laiku tēvs bija tik labi iedzīvojies, ka mums Vitebskā piederēja sava māja,
trīs mājas – vienā ielas pusē, divas sētā. Tur mums bija labs dzīvoklis. Mēs bijām labā
stāvoklī līdz revolūcijai. Abi ar vecāko brāli apmeklējām klasisko ģimnāziju. Jaunākais brālis Arnolds, kas tagad Zviedrijā, mācījās reālskolā.
Pēc atbraukšanas Latvijā tēvam nekā nebija; māte bija palikusi Krievijā; radās situācija – ko mums darīt? Kaut kur iekārtoties darbā? – To mēs negribējām. Mācīties augstskolā? – Tam mums nebija līdzekļu. Augstskolā bija jāmaksā. Par cik bija iesaukšanas
laiks kā man, tā vecākajam brālim, mēs nolēmām iestāties Karaskolā. Tā vienā dienā
tur arī aizgājām. Vecākais brālis tika Inženiernodaļā, es netiku, jo tur štats bija pilns, un
es iestājos Artilērijas nodaļā. Divus gadus mēs tur pamatīgi nomācījāmies. Pēc tam mans
brālis aizgāja uz Aviācijas pulku mācīties par lidotāju, es paliku Vidzemes artilērijas pulkā
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 u jau kā leitnants. Mūsu izlaidums notika Esplanādē. Mūs apsveica pats Čakste. Katram
n
spieda roku. Tas tāds ļoti svinīgs moments tajā notikumā.
-Kurā gadā jūs pabeidzāt Karaskolu?
-1922. gadā. 1920. iestājos. Divi gadi.
-Ko mācīja tajā laikā? Kādi bija mācību priekšmeti Karaskolā?
Tur priekšmetu bija ļoti daudz. Mums katru dienu divas stundas bija jāšana uz zirga.
Kur tagad Sporta pils, tur bija staļļi mūsu zirgiem, jāšanas laukums. Vēlāk mēs bijām labi
ietrenēti. No citiem priekšmetiem, tādi kā iekšējā / ārējā balistika, baterijas notēmēšana
mērķī, tad, piemēram, visu veidu lielgabali: vācu 77 mm, franču 75 mm, ātršāvējs lielgabals un krievu tas trīsstūrīgais lielgabals. Tos visus mums vajadzēja pamatīgi zināt. No
citiem priekšmetiem – latviešu literatūra, tiltu būve, ceļu būve; šos priekšmetus pasniedza armijas inženieris Irbe. Bija ķīmija, sprāgstvielu, kaujas vielu gatavošana. Prasības
bija ļoti stingras. Mācībās man labi veicās. No sākuma citi karavīri, kuri ierindu jau bija
iemācījušies, mani virzīja. Bet uz pavasara pusi sakarā ar sekmēm mūs piecus paaugstināja par kadetiem kaprāļiem. Es tad biju jau kā priekšnieks. Brālis netika tik labi uz priekšu. Viņam nācās mani uzrunāt: “Kaprāļa kungs!” Tas nu tikai joks.
-Vai jūs gājāt arī uz kādām ballēm, koncertiem, kas tajā laikā bija? Ko rādīja teātros?
-Jā. Es bieži apmeklēju Nacionālo teātri, arī operu. Atceros, ļoti patika toreiz Brehmane-Štengele, viņa bija soliste operā. Sevišķi, kad rādīja “Karmenu”, opera bija pilna. Viņa
bija viens no lielākajiem spēkiem. Bija Herta Lūse, Pļavniece Olga, dziedātāja. No vīriešiem – Sakss. Bet varbūt neizdevies nedaudz. Piemēram, es biju operā, rādīja “Pīķa
dāmu”. Lizu spēlēja Rozenberga, liela auguma spēcīga sieviete, Sakss bija maziņš. Bija
smieklīgi skatīties to mīlas attiecību skatu, mazu pundurīti un lielu dāmu. Obligāti bija
Kauliņa deju kursi. Mums visiem bija jāmāk dejas, mazurka, to no virsnieka prasīja.
Pulkā es biju iecelts par sakaru virsnieku. Man piekrita visa sakaru nodibināšana.
Sakari bija bēdīgā stāvoklī. Telefonvadi uz sētas uzmesti. Lieta bija nekārtīga. Es daudz
nodarbojos. Radīju augšējā stāvā centrāli, izvilku jau metāla līnijas. Tā skaitījās artilērijas
centrāle, un tā darbojās ļoti labi. Tas varbūt bija arī tāds mans nopelns. Es Latvijas laikā
tiku apbalvots ar diviem ordeņiem: ar Triju Zvaigžņu un Viestura ordeni. Te variet paskatīties tos.
-Paņemiet rokā un parādiet uz kameru man.
-Tas ir Triju Zvaigžņu ordenis. Ordeņa piektā šķira. To man piešķīra 1928. gadā.
Tas ir Viestura ordenis. Ceturtā pakāpe. Jau augstāks. Tas ir ļoti glīts. To man piešķīra
1935. gadā.
Tas Triju Zvaigžņu ordenis man radīja ģimenē nesaskaņas. Es biju nobildēts “Jaunākās
Ziņās”, un dažas dāmas man sāka rakstīt vēstules. Tas sievai dikti nepatika. Bet ko lai
dara. Tā iznāca.
Vispār esmu apbalvots ar pieciem ordeņiem. Trīs ir vācu ordeņi, Latviešu leģionā. Es
saņēmu Kara nopelnu krustu un otro un pirmo šķiru Dzelzs krustus. Bet es braucu slepeni no kapitālistu Vācijas uz Latviju un negribēju ņemt līdzi neko tādu, kas varētu mani pie
kratīšanas izdot. Es visus ordeņus un visu citu apraku Kurzemē. Tā tie tur palika. Nemaz
nezinu, kur tos meklēt.
-Tā. Tagad jūs esiet Artilērijas pulkā.
-1928. gadā mani no Vidzemes Artilērijas pulka pārcēla uz Bruņuvilciena pulku un
paaugstināja par kapteini. Bruņuvilciena pulka komandieris bija pulkvedis Lavenieks. Situācija bija, ka Vidzemes pulka komandieris pulkvedis Skaistlauks piedāvā manā vietā
citu – kapteini Dinni. Bet Lavenieks nepiekrita. Man bija jāaiziet uz Bruņuvilciena pulku.
Viņš mani nedaudz pazina un pēc pāris dienām iecēla mani par savu adjutantu. Tā es pie
viņa (pulkvedis Lavenieks) pulka adjutanta amatā nostrādāju sešus gadus. Tas bija diez-
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gan izcils amats. Patiesībā adjutants bija tas īstais pulka komandieris. Pulka komandieris
maz interesējās. Visu pārējo es darīju. 1935. gadā Bruņuvilciena pulku nolēma pārcelt uz
Daugavpili. To vajadzēja sen darīt. Pulkam nebija nozīmes būt Rīgā. Es uz Daugavpili negribēju braukt un domāju, ko iesākt. Nolēmu, ka pieteikšos kara akadēmiskajos kursos,
un par to iesniedzu ziņojumu. Mani tur aizsūtīja. Bija pārbaude 22 priekšmetos. Pat zināma akrobātika procedūrā. Ienes kartes. Uz galda uzdevums - bataljona aizstāvēšanās;
jums pusstunda laika. Un jāuzliek shēmā GKL, ieroči, jādod pavēles pa attiecīgām vienībām. Tā bija akrobātika. Es jau biju pieradis ātri rakstīt un domāt. Beigās parakstījos un
iesniedzu. Daudzi grauza nagus un neko neizdarīja. Nākošais uzdevums – bataljona uzbrukums. Atkal tāda pati akrobātika. Pasniedzējs pulkvedis Dūms. Es viņu pazinu un prasīju, vai man vērts cīnīties tālāk. Tur bija daudzi, kuri beiguši augstskolu, Ekonomikas fakultāti. Spēcīgi pretendenti. Pasniedzējs pulkvedis Dūms teica, ka es pat nevarot vairs
izkrist, spriežot no tiem darbiem, ko esmu iesniedzis. Tik labi biju uzrakstījis. Akadēmija
mums mācīja: ja kaut nakts vidū jūs pieceļ, jāvar ar skaidru galvu uzrakstīt visu to, kas
vajadzīgs, neko neaizmirstot. Vajadzēja būt vēsam prātam, viss jāatceras: piedalītās daļas, sanitārā būšana, ievainoto aizvešana, transports, visu vajadzēja pavēlē fiksēt. To visu
vajadzēja labi atcerēties. Šādā veidā trenēja. Pasniedzēju bija daudz, katrs savā nozarē.
Piemēram, akadēmijas priekšnieks ģenerālis Rozenšteins nodarbojās ar divīzijas mēroga
operācijām. Bija pulkvedis-leitnants Silgailis, man viņš ļoti patika – ar pulka un bataljona
mēroga operācijām; pulkvedis Dūms – apmēram tāpat; pulkvedis Janums nodarbojās tikai ar izlūkošanas metodēm. No aviācijas bija piekomandēts Būmanis. Viņš pārzināja
aviācijas izlietošanu. No sapieru pulka – mācīja fortifikācijas būves. Priekšmetu bija
daudz, tie bija dažādi. Nodarbība bija ļoti intensīva, saspringta. Tika uzdoti mājas darbi. Es
vienu laiku biju pat aizmirsis gulēt. Nevarēju gulēt – domāju par saviem darbiem, kaut ko
rakstīju. No rīta nomazgājos un gāju uz akadēmiju. Tas bija sarežģīts laika posms manā
dzīvē. 1938. gadā akadēmiju sekmīgi beidzu. Alga tika paaugstināta. Tālākās avansēšanas izredzes bija daudz lielākas nekā tiem, kas nebija neko beiguši.
Tajā laikā ar akadēmijas uzdevumu es apceļoju visu Latviju. Visos stūros mēs bijām,
apvidus tika izpētīts, zināms. Tomēr viss tas aizgāja par velti. Es uzskatīju, ka mums tomēr
vajadzēja iestāties karā pret tiem krieviem kopā ar Igauniju un Lietuvu, tāpat kā somiem.
Tomēr kaut kādi panākumi būtu bijuši, nekā gļēvi padoties visai lietai. Ulmaņa tas: “Paliekat jūs katrs savā vietā, es palikšu savā vietā.” Kur tad viņš palika savā vietā?
-Kā jūs vispār vērtējat Ulmaņa apvērsumu 1934. gadā? Kas notika, kas mainījās?
-Es skaitīju tā, ka tā Saeima bija govju andeles iestāde. Tā bija govju andele, tā nebija
Saeima. Mums tā konstitūcija bija galīgi falša. Nezinot citas valodas, norakstījām to Veimāras konstitūciju. Katru mēnesi mainījās valdības. Kas tad tā par iekārtu? Tā ir nekur
nederīga iekārta. Tanī ziņā Ulmanis darīja pilnīgi pareizi – izdzenāja viņus. Kādi duraki
nepiekrīt, uzreiz pieprasa demisiju. Viss saistījās ar to – vai jūs dosiet man to amatu vai
nedosiet? Es gribu to un to amatu dabūt, lai tur peļņa būtu. Ja nedosiet, es neatbalstu šo
valdību. Vai tad tā ir valdība? Es uzskatu, ka tā nav Saeima, bet govju tirgus.
-Un sakiet, kad 1939. gadā parakstīja to līgumu par krievu kara bāzu ierīkošanu, ko
jūs armijā runājāt? Ko domājāt? Ko runāja jūsu kolēģi? Ko jūs pārspriedāt?
-Mēs skaitījām, ka pagaidām tāds līgums ir noslēgts, tātad valdība laikam zina un grib
to līgumu, būs zināma drošība. Bet tomēr aizdomas mums bija lielas. Sāka pienākt krievu
karaspēks, ļoti lielā daudzumā, daudzās vietās. Tas jau norāda uz turpmākajiem notikumiem. Un tā arī bija.
-Vai jums nācās piedalīties arī kādās parādēs? Tā kā tagad mēdz būt?
-Parādes mums bija ļoti daudz – 11. novembrī Lāčplēša ordeņa svētkos un 18. novembrī. Tās bija parādes Esplanādē. Es uz tām visām parādēm esmu bijis. Toreiz divīzijas
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 omandieris bija pulkvedis Apinis, ar lielu balsi, smuki to parādi komandēja. Piemēram,
k
toreiz, no Latvijas Kara skolas kad gājām, Karaskolas priekšnieks pulkvedis Ceplītis – viņš
nemācēja komandēt, viņam kaut kā neiznāca. Viņš pastāvīgi nokavējās. Pulkvedis Apinis
tad bieži teica: “Kadetu kungi, ja jūs nedzirdiet savas priekšniecības pavēli, paklausieties
blakus karaspēka daļas komandieri.” Parādēs mēs daudz gājām.
Sarkanajā armijā arī viena parāde bija, 1. maijā. Mēs bijām Kārsavā. Bija sapulcināti
komjaunieši, žīdi, organizācijas. Parādes komandēšanu uzdeva man.
-Varbūt pastāstiet, kā notika krievu armijas ienākšana 1940. gadā. Kā jūsu dzīve mainījās? Kas notika tālāk? Kā tas viss izskatījās?
-Nu redziet, tā. Es tanī vasarā biju Lilastē, tas ir aiz Pabažiem. Tur bija šaušanas laukums. Es tanī laikā skaitījos virsnieku kursu priekšnieks – tiem virsniekiem, kuriem bija
virsniekvietnieka pakāpe, bet viņi gribēja iegūt virsnieka dienesta pakāpi. Kursanti bija
sapulcināti Katrīnmuižā pie Cēsīm, pie artilērijas diviziona. No turienes šaušanas mācībās
pārcēlāmies uz Lilasti. Pirmais, kas man bija – ieradās viens krievs, virsnieks - sakaru
nodibināšanai – viņu nozīmējusi okupācijas vara nodibināt sakarus ar mūsu armiju. Ieradās arī pulkvežleitnants, latvietis; viņš, izrādās, bija vienkārši strādnieks, bet, lai būtu politiskais darbinieks, viņam iedeva pulkvežleitnanta dienesta pakāpi. Viņš nebija pat dienējis. Sāka pienākt dažādi rīkojumi. Baterijas komandieris bija pulkvedis Jomerts,
sapulcināja visus, noturēja runu: “Lai dzīvo Ulmanis!” Viņam tas vēlāk atkodās. Pēc tam
es ierados atkal savā karaspēka daļā, pārgāju atkal uz Vidzemes Artilērijas pulku, ierados
kazarmās. Sāka plūst krievi, poļitruki, ieradās pulka komisārs Miroņenko. Viņi pārņēma
visu saimniecību, viņi bija pilnīgi visa noteicēji. Latviešiem darīšanas vairs nebija. Kazarmas pārgrupēja krievu ievietošanai. Pēc kādām nedēļām mums paziņoja, ka Vidzemes
pulks tiek pārcelts uz Kandavu. Tika norīkots ešelons. Par ešelona priekšnieku nez kāpēc
iecēla mani. Iekrāvām savus zirgus, lielgabalus. Braucām projām. Tika aizvestas arī kluba
mēbeles, bibliotēka. Vēlāk grāmatas tika šķirotas, lielākā daļa iznīcināta.
-Pastāstiet, lūdzu, par to galdu, par sociālistisko īpašumu.
-Pirms braukšanas bija notikums ar pašvaldības dāvātu Zeberiņa gleznu. Man tā ļoti
patika, lielā skaistā rāmī, latvisks apvidus, skats ar nopļautiem rudzu statiņiem, tālumā
koku puduris, aiz kura pacēlās baznīcas tornis ar krustu. Poļitruki, stāvot pie gleznas, kaut
ko sprieda. Es piegāju tuvāk un klausos. Komisārs pirmais iesāka: “Эх, тут какие-то
кресты нарисованы.” (Eh, tur kaut kādi krusti uzzīmēti.) Poļitruks Fomins: “А, вот рама,
рама очень хорошая. Мы её в полибюро поставым.” (Bet rāmis, rāmis ir ļoti labs. Mēs
to politbirojā liksim.) Viņi izplēsa to gleznu un ielika tur Staļina bildi, litogrāfiju. Tā bija
šaurāka, malas aizlīmēja. Iztaisīja tādu spoku. Pirms braukšanas komisārs sapulcēja [cilvēkus], sēd pie tāda pulēta galdiņa un saka: “Вот, столик, это вещь социалистическая.
Его цена пушщечная. Но его надо отвести на новое место, чтобы небыло ни одной
царапины. Понимайте, потому, что это вещь социалистическая.” (Lūk, galdiņš, tas ir
sociālistisks īpašums. Tā cena ir niecīga. Bet to vajag aizvest uz jauno vietu, lai nebūtu
nevienas skrambiņas. Saprotiet, ka tas ir sociālistisks īpašums.) Kluba pārzinis vltn. Krūmiņš arī aizveda, ka nevienas skrambiņas nebija. Klubu ievietoja doktora Šmita sanatorijas ēkā. Doktoru izsvieda ārā. Par cik es biju skolas priekšnieks, man iedeva mācītājmuižu, apm. kādi 2 km no Kandavas, tādu lielu ēku. Tālāk bija tāda Aizdziru muiža. Tā
piederēja brāļiem Broderiem. Tos arī izsvieda ārā. Es tur kādu laiku arī biju. Interesants
notikums. No rīta pamodies domāju – jānodzen bārda. Izeju ar krūzīti ārā. Koridorā ieraugu, stāv kareivis. Es palūdzu: “Noskrien uz virtuvi, atnes siltu ūdeni.” Kareivis paņēma un
aizgāja. Pēc kāda laika ierodas komisārs un stāda man šo kareivi priekšā, izrādās – viņš
nozīmēts par mūsu pulka čekas vadītāju – nu nesolīdi, ka es viņu biju aizsūtījis pēc ūdens.
Un Broderi – [no mājas izsviestie ļaudis..], sadabūjuši kaut kādus dēļus, amatniekus,
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liks zirgu staļļos grīdas un tur dzīvos. Es viņiem saku: “Par velti jūs to dariet. Izsviedīs arī
no šejienes. Tūlīt izsviedīs. Nemaz nepūlaties.” Nezinu, ticēja man vai neticēja... Vairāk
viņus arī neredzēju.
Tuvumā bija Lestenes muiža. Tā bija iedota ģenerālim Hartmanim, vēl lielāka un skaistāka muiža. Tur arī man daudz notikumu.
-Pastāstiet kādu notikumu.
-Es tur apmetos, tanī Lestenē vienā ēkā. Nez kāpēc krievi sāka to Lesteni apšaudīt ar
tālšāvēju lielgabaliem. Mēs pašreiz pie galda spēlējam kārtis. Man pretī sēdēja adjutants
Daugulis, sevišķu uzdevumu virsnieks Būtins un sakaru virsnieks Lejnieks. Šāviņi krita aiz
mājas. Viņi piecēlās, iešot paskatīties, kur tie šāviņi krīt. Viņi aizgāja skatīties. Pēc brīža
bija milzīgs blīkšķis – šāviņš trāpīja tās pašas istabas, kurā es sēdēju, palodzē, aiz palodzes. Es tikai jutu, ka mani nes pa gaisu, es nokrītu. Biju aizlicis rokas priekšā sejai. Asinis
līst tā kā no kādas kanniņas lietu. Ieskrien divi, kuri bija aizgājuši skatīties. Viņi saka: “Abi
beigti.” Es domāju: “Tā kā dzirdu, es tomēr neesmu beigts.” Izrādās, ar tām [loga] stikla
druskām man ir sakapāta seja, no tā – tā lielā asiņošana. Bet manam adjutantam Daugulim norauta puse galvas. Cilvēks uz vietas beigts. Ārsts vēlāk ar pincetīti stikla šķēpelītes
no sejas izlasīja, galvu nobindēja. Tādā stāvoklī es aizbraucu pie Irlavas baznīcas. Tur bija
izrakta liela tranšeja, kur glabāja kritušos. Tā es apglabāju savu adjutantu Dauguli. Man
vēl bija tāda fotogrāfija, kur es ar satīto galvu nolieku vainagu.
-Karš bija sācies? Par kuru laiku jūs stāstījāt tagad?
-Tas bija tanī Kurzemes maisā.
-Pastāstiet, kā gāja tālāk ar tiem krieviem, līdz kara sākumam.
-Tātad mūs izmeta ārā uz Kandavu. Kandavā poļitruki rīkoja mācības. Man bija piedalīts poļitruks Dončenko. Kā jau poļitrukam pienākas, viņš uztaisīja Доску почёта (Goda
plāksni), kur ievietot izcilākos pasniedzējus. Bet, tā kā bija mazizglītots, bija uzrakstījis pēc
(burta) “ч” (burtu) “o”. Tas ir pilnīgi nepareizi. Pēc “ч” jāliek “ё”. Es saku: “Man tas jūsu
dēlis duras acīs, es nevaru skatīties. Kāpēc jūs tā nepareizi rakstiet?” – “Ai, ai izlabošu!”
Tur bija ielikti divi mani virsnieki Tīdemans un Knoks. Vēl kādi. Poļitruks uzņēmās arī kādu
lekciju noturēt. Kad es iegāju auditorijā, kur viņš lasīja, lielākā daļa karavīru bija aizmiguši,
gulēja. Es saku: “Paskatieties, visi guļ!” – “Vai tiešām?”
Viņš aicināja mani arī rakstīt kaut ko sienas avīzei. Atbildēju jokodamies, ka tad, kad
biju maziņš, māte mani mācīja, nav labi rakstīt uz sienām. Tāpēc nerakstu. Tā atrunājos.
Mani lika mierā. Rakstītāji bija Fominovs un citi. Viņi izmantoja lozungus, cildinājumus.
Pārrakstīja laikrakstus, bet ar kļūdām, bez pieturas zīmēm. Gandrīz analfabētiski. Teicu,
ka es nepiekrītu, ja te ir skola, jābūt pareizi. Tādus ievietot nedrīkst. Beigās nesa pie manis izlabot un pēc tam izlika sienas avīzē.
Ar Dončenko vēl zīmīgs gadījums. Pie skolas bija maza mājiņa, kur dzīvoja mācītājmājas (tagadējās skolas) bijušie sargi, večuki. Eju no rīta, satieku večiņu. Viņa prasa: “Kas
dzīvo tajā mājas stūra istabā?” – “Tur man dzīvo poļitruks.” – “Vai!” Viņa gājusi garām un
pa logu redzējusi, ka cilvēks metis stūrī krustus un klanījies, lūdzis Dievu. Atbildu, ka tas
nevar būt. Poļitruks – un lūdz Dievu. Nepareizi kaut kas. Es ieeju iekšā [pie poļitruka],
Dončenko man saka, ka sieva atsūtījusi no Odesas vēstuli – dēls ļoti slims, diez vai
dzīvošot. – Redziet, poļitruks bija lūdzis Dievu.
-Kā noritēja vēlēšanas?
-Pirmkārt, kandidāts viens pats. Ohuns Babajevs (Охунь Бабаев). Es atceros ļoti labi.
No Vidusāzijas. Visa viņa biogrāfija – visu laiku sēdējis cietumos, ārzemēs sēdējis, kur tikai nebija sēdējis. Tie bija viņa galvenie nopelni. Pirms vēlēšanām (man bija vieglā automašīna, fordiņš; sestdienās parasti braucu uz Rīgu) biju sataisījies braukt. Komisārs man
saka, ka šodien man jābūt arodbiedrībā, nedrīkstu uz Rīgu braukt. Tā atmetu to braukšanu.
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Es aizgāju tur. Komisārs runā par vēlēšanām. Ierosina par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju iecelt mani. Vispārēja piekrišana. Tur nekāda vairs runāšana. Tādā ceļā es nokļuvu
pie tām vēlēšanām. Vajadzēja organizēt vēlēšanu iecirkni, pasūtīt urnas. Vēlēšanu iecirknis bija Benjamiņu muižā Valdeķos. Tur bija skaista dārzniecība, skaista pils. No turienes tika atvesti tepiķi, puķes, telpas izgreznotas. Vadība man uzdeva noturēt trīs vēlēšanu sapulces. Tas bija tas riebīgākais, ko es varēju darīt. Bet nu, ko lai dara? Bija
jādara. Es visādi izlocījos. Galvenais, visi poļitruki interesējās, kādi mums ir uzskati attiecībā uz vāciešiem. Es pieteicu saviem virsniekiem, ka viņi var slavēt angļus, bet katrā
ziņā, lai nopeļ vāciešus. Teicu, ka 700 gadus tie vāciešu baroni sēdēja mums uz kakla,
ka Latvijas tautai pret viņiem ienaids. Tas viņiem (poļitrukiem) ļoti patika. Tagad, kad
nāca tās vēlēšanas, sākās agri no rīta, laikam desmitos vai astoņos. Līdzskrējēji skrēja
agri no rīta, lai būtu pirmie, iesniedza biļetenus. Daži tīšām, daži tāpat. Tādu līdēju arī
bija diezgan daudz: Žurauskis, Sarkans, Āboltiņš, kuri līda tiem krieviem klāt. Tie tur arī
pirmie atskrēja. Vēlāk jau nāca citi. Bija ierīkotas kabīnes. Telpa bija pilna ar čekistiem.
Visu laiku viņi tur grozījās, skatījās, kur kurš iet. Tā noturējām vēlēšanas laikam līdz
desmitiem vakarā. Tad es pasludināju, ka vēlēšanas beigušās, lai visi nepiederošie atstāj telpu, mēs sāksim rezultātu pārskatīšanu. Te uzreiz liela čekistu grupa iesniedz
man izpildkomitejas rakstisku paziņojumu, ka viņiem ir tiesības piedalīties. Es: “Labi,
sēdiet pie galda un skatieties.” Tagad komisārs man saka: “Ja tur ir kādi tādi pretpadomju uzraksti, tos jūs skaļi nelasiet. Bet, ja labi, – tos jūs variet nolasīt.” Kad sāku
skatīties, bija daudz uzrakstu: “Пошол назад в тюрму!” (Ej atpakaļ uz cietumu!) Daži
biļeteni bija sasvītroti, saskrāpēti, dažiem pārvilkti pāri krusti. Es vienu tādu (biļetenu)
ar krustu noliku pie nederīgajiem, bet komisārs saka: “Bet uzvārds taču nav nostrīpots.
Kā tad jūs tā dariet?” Es saku tīšām: “Vai tad tas ir mūsu cilvēks, kas to darīja, jeb nav?” –
“Nu jā, tā ir.” Kad visa procedūra ir galā – saliktas čupiņas – derīgie biļeteni, nederīgie,
tad uzreiz pie manis ieradās viena ebrejiete, viņa esot nozīmēta aprēķināt rezultātu
procentus. Es saku: “Tas jums nav jādara. Es pats protu labi rēķināt.” – “Nē, nē!” Viņai
tas uzdots. Viņa uz to pastāv. Es: “Labi. Ņemiet visu.” Un tā es arī nekad neuzzināju,
kādi tie procenti. Domāju, ka tur bija atkal 99,9 %. Ziniet, kā tas tika darīts. Tā tās vēlēšanas beidzās. Ohuns Babajevs tika ievēlēts Augstākajā Padomē.
Vēl viens starpgadījums. Es apmetos vasarnīciņā. Tādi “Ozolāji”. Tur dzīvoja divas sievietes. Tas bija viņu īpašums. Vienu rītu skatos (uz Kandavas pusi, līdz Kandavai bija apmēram kāds kilometrs), ka tur kaut kas deg. Pieceļas Tīdemanis un Knoks. Viņi saka: “Vai
nedeg tā darbnīca, kur tās urnas pasūtījām?” Un patiešām – es vakarā biju aizgājis, tās
urnas bija gatavas, nolakotas; amatnieks man teica, lai paliek līdz rītam, rīt paņemsiet, lai
tās izžūst. Izrādās, nakti tā darbnīca nodega un tās urnas nodega. Rezultātā man vajadzēja uz ātru roku pasūtīt jaunas. Tās nebija tik glaunas kā iepriekšējās. Tomēr izdevās. Es
tīšām pārmetu Fominovam, tas tur blakus dzīvoja, bija komisijas loceklis: “Jūs taču ziniet,
ka tur bija [lakošanas šķidruma] vannas, jūs metat pa logu savas lupatas ārā. Jūs taču
varējāt tās urnas izņemt.”
Fominovs bija unikāls cilvēks. Piemēram, pie skolas viņš sāka kaut ko taisīt. Ņēma
milzīgu finiera dēli. Uzzīmēti skursteņi, arvien garāki un garāki, ceļamkrāni – arvien garāki
un garāki, attēlojot milzīgo rūpniecības augšanu, kas notiek Padomju Savienībā. Dēlis bija
garš, tāds, lai varētu pacelt uz kādiem stabiem. Es vaicāju: “Kur jūs to liksiet?” Viņš gribot
klubā to nolikt. Es saku: “Pēc acumēra redzu, ka ne pa logiem, ne caur durvīm to nevarēsit
klubā ienest.” Viņš: “Jā, pareizi!” Tad sāka to finieri zāģēt, stiķēja kopā. Nu iztaisīja tādu
spoku, kā parasti.
Tā mēs nodzīvojām visu ziemu. Uz pavasara pusi atkal jauna pārdislokācija, šoreiz uz
Kārsavu. Klubu pārveda. Fominovs pa roku galam meta “sociālistiskās” mēbeles. Beigās
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aizveda vienu drazu. Pa dzelzceļu nokļuvām Kārsavā. Tur apmetos dzīvot pie krievu ārstiem – vīrs un sieva Mamontovi. Viņi bija vietējie krievi, runāja latviski, abi bija aizsargi.
Sliktā situācijā bija sevi nostādījuši. Man priekš skolas iedeva atkal to mācītājmuižu. Es
zirgus ļoti mīlēju. Es nodarbojos, katram zirgam individuāli pielaikojot sakas, lai viņam
nekur nespiestu. Man zirgu nebija daudz – tikai četri. Tāpat četri lielgabali. Pēc barošanas
ar auzām zirgu divas stundas nedrīkst kustināt. Bet tur tāds dulls poļitruks bija paņēmis
labo zirgu kaut kur jāt, un zirgam sametās zarnas. Lielās mokās tas zirgs nosprāga tikai šī
nelieša dēļ. Skola bieži taisīja manevru izbraukumus apvidū. Man zirgi bija iejutušies šajā
darbā. Vēlāk tas radīja lielu sensāciju – no turienes mums bija jāiet uz Liteni; man, kā skolai,
bija jāiet pašā priekšgalā. Diviziona baterijas, kurām bija seši zirgi, nevarēja man sekot. Ceļš
bija kalnains un smilšains. Mani zirgi mierīgi pārgāja visam pāri, diviziona zirgi bija atpalikuši no manis četrus kilometrus, jo darbā nebija ievilkušies, nebija pielāgoti, kalnā vienkārši
netika augšā. Vēlāk par šo sensāciju daudz runāja. Tā mēs nokļuvām Litenē.
-Tad varbūt variet pastāstīt, kas Litenē notika. Ko jūs redzējāt?
-Iegājām Litenē. Karš tuvojās. Bija jūtama tā lieta. Skolu izformēja. Kursantus paaugstināja par jaunākiem seržantiem. Es paliku brīvs. Mani iecēla par pulka komandiera vietnieku. Pulka komandieris skaitījās tāds majors Ivanovs. Bet Litenē viņš netika redzēts.
Mans pienākums bija kārtot dokumentus, saņemt papildinājumus. Nāca iekšā daudz krievu papildinājumu. Vajadzēja noskaidrot, kāda viņu militārā mācību specialitāte. Izrādījās,
to pat nevarēja noskaidrot, tam nebija nekādas jēgas, jo lielāko tiesu viņi nemaz nebija
apmācīti. Es jautāju: “Vai šaut protiet?” Viņš atbildēja - vienu reizi esot šāvis no medību
bises un tad aizšāvis garām. Citādi nemaz neesot šāvis.
Vienā dienā komisārs man saka: “Rīt būs manevri. Lieli manevri.” Es saku: “Vai jūs
nevarējāt man agrāk pateikt. Manevrus es parasti organizēju, stādīju uzdevumus, visu
kārtoju. Līdz rītdienai man ļoti maz laika.” – “Jums nemaz nevajadzēs uz tiem manevriem
braukt.” Nākošajā dienā tiek sadzītas mašīnas, pulcināti cilvēki, daudzi virsnieki, artilērijas daļas, kājnieku daļas. Visi tika pulcināti pie mašīnām, kuru bija ļoti daudz. Kapteinis
Paparde (tagad viņš jau miris) atnāk pie manis un saka: “Te kaut kas nav tīrs. Mēs jau
gaidām divas stundas. Komisārs visu laiku sēd pie telefona. Kaut ko gaida.” Pēc kādām
divām stundām ir komanda – sēsties mašīnās. Visi sasēdās un aizbrauca.
Kad visi bija aizbraukuši, pie manis ieradās leitnanta Ozola sieva (Ozols tagad televīzijā strādā). Viņa gribētu noskaidrot, kur palicis viņas vīrs. Es saku – iesim un uzprasīsim
komisāram, viņš droši vien zina. Viņa neprotot neviena vārda krieviski. “Es jums pārtulkošu.” Aizgājām. Es prasu: “Kundze grib uzzināt par savu vīru.” Komisārs: “Es neko nezinu,
es neko nezinu, jūs man neprasiet.” Tā sieviete aizgāja. Pēc kādas dienas mūs atkal sapulcināja. Apmēram cilvēkus 30 no artilērijas 640. haubiču artilērijas pulka, arī daži kājnieki tur bija – ieradies no Centrālkomitejas pārstāvis, kurš gribot ar mums runāt. Ieradās
35–40 gadu vecs cilvēks, labi ģērbies, stādījās priekšā kā Centrālkomitejas loceklis. Viņš
paskaidroja – tie ir aizvesti, viņi bijuši pretvalstiski, viņi organizējuši visādas sazvērestības. Bet mēs esot pārbaudīti, mēs varot mierīgi turpināt savu dienestu, mums esot pilnīga
uzticība. No visa sacītā es redzēju, ka Centrālkomiteja ņēmusi aktīvu dalību aizvešanā.
Tātad ir to aizvešanu “svētījusi” un piedalījusies tur aktīvā darbībā. Par to es vēlāk uzrakstīju “Padomju Jaunatnē” tādu rakstiņu. Atnāca viens no izmeklētājiem, mani pratināja,
bet šo jautājumu neviens negrib cilāt, partiju negrib aiztikt.
-Vai jūs pēc tam uzzinājāt, kur palikuši tie virsnieki, kurus aizveda tajā reizē? Vai tajā
brīdī jūs neko nezinājāt?
-Tā arī neko nezinājām. Vēlāk, kad stāstīja, ka Gulbenē viņi pārģērbti, sasēdināti restotos vagonos un aizvesti.
Latvijas armijai tā Litene ir beigu epilogs. Pirms tam jau bija cita iznīcināšana, piemēram,
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kamēr bijām Kandavā un Rīgā, tika apcietināts ģenerālis Rozenšteins, Kara akadēmijas
priekšnieks, artilērijas inspektors Danenbergs, ģenerālis Roberts Kļaviņš, 24. korpusa komandieris, robežsargu priekšnieks ģenerālis Bolšteins nošāvās, viņš zināja, ka viņam beigas. Zīmīgi, ka aviācijas pulka komandieris pulkvedis Kandis bija runājies arī ar manu
brāli, ieteicis viņam iet leģionā, bet pēc kādām dienām nošāvies. Bija (Kandim) pārrunas
ar krieviem, viņš, redzēdams, ka priekšā būs tik grūts ceļš, likvidēja pats sevi. Tad armijas
štāba operatīvās daļas pretizlūkošanas virsnieks pulkvedis Celmiņš; viņu apcietināja, gribēja noskaidrot, kas ir tie rezidenti Padomju Savienībā, kuri sniedz viņam slepenās ziņas.
Viņš atbildēja, ka viņam tie rezidenti ir, bet saraksts viņam mājās, ja viņu atlaidīs uz māju,
viņš to sarakstu atnesīs. Bija aizgājis mājās, sarakstus sadedzinājis, pats nošāvies. Tā
lieta izbeidzās.
-To virsnieku daļu aizveda. Jūs palikāt Litenē. Kas notika tālāk?
-Mani no pulka komandiera amata pārcēla uz Henšela mašīnām par diviziona komandieri – pirmklasīgāku daļu no 640. haubiču artilērijas pulka. Mums pavēlēja no Litenes
iziet virzienā uz Pameriem. Ceļā visā gaitā redzēju, ka uzticības padomju varai, visai padarīšanai, vairs nebija. Man stāstīja, ka Pameros bijusi Kuzņecova pavēle par latviešu (nacionalitātes) karavīru atbrīvošanu no Sarkanās armijas. Starp citu, Tīdemans tādu apliecību ieguvis. Citi tika palaisti vaļā. Karavīri izklīda. Es līdz tam nemaz neaizgāju – kopā ar
Andersonu, Vītoliņu atgājām malā, divizions aizgāja. No tālākas piedalīšanās izvairījos.
Ierados Gulbenē. Tur bija daudz Pameros atbrīvoto karavīru. Tur pulkvedim Aperātam bija
ideja, kā Latvijas armijas pirmsākumos, radīt Studentu rotai līdzīgas vienības. Mani iecēla
par artilērijas priekšnieku, tika dots uzdevums savākt ieročus, kādi kur ir. Man bija vilcējmašīna, apbraukāju apkārtni. Dabūju rokā mūsu zenītbateriju, modernu, savulaik Zviedrijā pirktu, vairākus lielgabalus, savācu diezgan daudz ieroču, kuru pietiktu artilērijas divizionam. (Situācija) bija tāda, ka vāciešu divīzijas cita aiz citas pakāpeniski tika sūtītas uz
fronti, uz Maskavu. Ar dažām vienībām varēja labi sarunāt – viena divīzija atnāk, visus
pabaro. Izturas lojāli, bet nāk nākošā – tā izturas pavisam citādāk – atnāca divīzija – kā,
jums te lielgabali, dodiet šurp, tos visus savāc. Jums var būt tikai šautenes. Tā man tos
lielgabalus atņēma. Es atmetu visam ar roku un aizbraucu uz Rīgu.
-Kur, kā jūs ieraudzījāt pirmos vāciešus?
-Pirmos vāciešus es ieraudzīju Gulbenē, tur tās divīzijas ieradās. Man viņi ļoti patika.
Virsnieki, ļoti glīti cilvēki, taktiski, izņemot varbūt komandējošos, kuri bija ar asu nostāju.
Es atbraucu Rīgā, man atbrauca līdzi arī divi virsnieki Andersons un Vītoliņš. Starp citu,
Andersons ir uzrakstījis lielu rakstu žurnālā “Kadets” (ASV izdots žurnāls). Viņš ierakstījis
lielu rakstu par mani. Jums būtu interesanti to izlasīt. Tur pieminēti notikumi. Bija arī sadursmes. Krievi bija atstājuši daļas, kas spridzināja tiltus. Es tur iejaucos, dažus atbruņojām. Viens virsnieks bija pametis savu mašīnu, poļu fiatu, viņš pats no mums aizmuka, es
to mašīnu paņēmu un atbraucu uz Gulbeni. Vēlāk laikam vācieši to paņēma.
Ieradāmies Rīgā, nolēmām aiziet uz feldkomandantūru, blakus Romas viesnīcai (tagad viesnīca “Rīga”) parunāties, vai viņi nevar mums izdot kādus dokumentus. Mūs
nosūtīja pie leitnanta Rumpes. Viņš teica: “Jūs variet tikt atbrīvoti tikai caur gūstekņu
nometni – un ne citādi. Vai jums kādi ieroči ir?” Katram mums bija pistole. “Lūdzu, nolieciet uz galda.” Mēs tās pistoles nolikām uz galda. Tad skatāmies, ienāk trīs žandarmi,
viņi mūs konvojēs uz mazgadīgo cietumu pie Matīsa tirgus (tagad tur laikam ugunsdzēsēju depo). Mūs tur aizveda. Komandants bija Latvijas vācietis. Viņš teica: “Ko viņi,
muļķi, grib no jums! Ejiet mājās! Rīt atnāciet, es jums izdošu vajadzīgos dokumentus.”
Tā mēs aizgājām mājās. Nākošā dienā viņš izdeva mums dokumentu, ka mēs skaitāmies gūstekņi, kamēr neaiziesim mājās un nepārģērbsimies privāttērpā. Ja vēlamies,
varam dienēt policijā.
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-Nu pie kā tad mēs palikām?
-1943. gada augusta vidū es pa pastu saņēmu iesaukšanas pavēli, parakstītu no toreizējās okupācijas varas, ar uzdevumu ierasties Jelgavā, lai iestātos Latviešu leģionā.
Noteiktajā laikā es ierados tur. Izrādījās, ka tur priekšā jau ir pavēle, ka esmu iecelts par
15. divīzijas artilērijas pulka 3. artilērijas diviziona komandieri. Par 1. diviziona komandieri bija iecelts pulkvedis Griķis, par 2. – pulkvedis-leitnants Bērziņš, par 4. – pulkvedis
leitnants Šēls. Četri divizioni bija pulkam. Mani biedri jau agrāk bija tur ieradušies, viņi bija
vairāk gatavi. Griķis un Bērziņš jau tūlīt izbrauca uz fronti. Bet, tā kā daudz zirgu bija slimi,
man bija jāpaliek un jāformējas. Lai ātrāk formētos, man piesūtīja kā instruktoru majoru
vācieti Bencu – no Pirmā pasaules kara. Bet viņš patiesībā man tikai maisīja. Man bija
piešķirta vieglā mašīna. To viņš visu laiku dīdīja – braukāja pa laukiem, kaut ko pirka,
sūtīja uz Vāciju, un, ja es gribēju, piemēram, aizbraukt uz savām mājām, izrādās, Bencs
aizbraucis, un mašīnas nav. Un tā viņš mani kaitināja. Patiesībā no tās artilērijas lietas
viņš neko nezināja, tā lieta bija pilnīgi par velti. Frontē vēlāk viņš ieradās pie manis, es
uzrakstīju viņam cildinošu rakstu, par ko viņš bija ļoti pateicīgs.
Sākās ar to, ka Jelgavā bija sapulcināti apmēram 500 kareivju, kareivji bija novietoti
Zemgales klubā, viņiem bija izdotas gultas drēbes, lielu daļu no tām karavīri bija pārdevuši; klubā bija spoguļi, tie bija nomontēti un pārdoti, nodzerti; publika nebija diez ko laba.
Bija man arī virsnieki iedalīti: virsleitnants Rudzīts, Insbergs, Liepiņš no mana Latvijas
Kara skolas izlaiduma. Liepiņš, izrādās, bija aktīvs alkoholiķis, vēlāk man vajadzēja tikt no
viņa vaļā. Sāku saņemt arī zirgus – rekvizētie tepat no Latvijas, lielā skaitā. Man vajadzēja priekš diviziona apmēram 250 zirgu. Mēs ar adjutantu skatāmies tos zirgus, pienāk
viena sieviete, prasa, vai te nav zirgi no Vecmuižas, viņai esot paņemta pūra ķēvīte, kumeliņš, ļoti mīlot ābolus. Viņa paņēmusi ābolus līdzi, ierauga vienu blesīti, pieskrien, grūž viņam ābolus, bet zirgs nemaz tos ābolus neēd. Adjutants, tā saliecies, saka: “Tā nav ķēvīte,
bet zirgs.” Izrādās, dāma bija vienkārši sadomājusi tādu lietu, kā iepazīties. Vēlāk viņa
gādāja visādas biļetes. Tad aizbrauca uz Vāciju. Viņu sauca Auguste. Tad pienāca lielgabali. Tie bija 1918. gada modelis, bet modernizēts 1942. gadā, tātad ļoti jauna modernizācija, ļoti labas vieglās haubices, labu apriepojumu, skaistas. Sākās apmācība un zirgu kopšana, kur bija daudz slimu. Es ļoti bieži apstaigāju baterijas, paskatīties, kā zirgi tiek
turēti. Nonācu arī interesantā situācijā – vienā baterijā man veterinārārsts līdzi, ved zirgus
garām, skatos, viens zirgs šūpojas, tā kā slims būtu. Es vaicāju: “Kas tad viņam ir?”
Virsseržants saka, ka slikti ēdot. Pienākam tuvāk, izrādās, apauši uzlikti tik cieši, ka zirgs
nevar atvērt muti, kā lai ēd – viņš vispār nevar ēst. Tā ir milzīga nolaidība. Par to es virsseržantu iespundēju uz 10 diennaktīm karcerī. Tā ka bija arī asākas lietas jāpielieto, lai kārtību kaut kā ieturētu. Beigās baterijas sanāca, bija gatavas. Bija skate – pulka komandieris bija pulkvedis Skaistlauks, agrāk viņš bija Vidzemes artilērijas pulka komandieris. 1.
divīzijas komandieris bija grāfs Piklens fon Burkhaus. Viņš mums ātri noziedēja, bija nekompetents, kaut kādas nepatikšanas viņam sanāca ar 1. divizionu. Vēlāk viņi vairāki
mainījās, tie divīzijas komandieri. Bija tāda slavenība Kurzemē – ģenerālis Šreiders, visu
spēku virspavēlnieks. Viņš lielījās, ka aizbraukšot uz Vāciju, tad kājām pa zemes ceļu atnākšot atpakaļ. Bet tā viņš aizbrauca un tā arī palika. Par 19. divīzijas kaujām Kurzemē
viņš bija dabūjis ozola vainagu ar briljantiem par nopelniem.
Tā tas turpinājās divus trīs mēnešus. 1944. gada sākumā es trijos ešelonos izbraucu
uz fronti. Mūs pavadīja sieviešu grupa, patriotes no Platones, sarīkoja pusdienas. Gala
mērķis bija Ostrova, starp Ilmeņa ezeru un Veļikije Lukiem. Atbraucām, izlādējāmies. Pa
zemes ceļu es tūlīt aizgāju līdz sādžai Koreņevo. Pretējā pusē krievi bija ļoti aktīvi; tur bija
kolhozs Novij putj (Новый путь). Viņi vairākkārt taisīja masīvus uzbrukumus. Toreiz vāciešiem bija pietiekošas rezerves. Piemēram, krievu uzbrukums sākās, bet pa nakti, dzirdu,
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nāk un iet, lietojuši vācu rezerves, no rīta – visos iedobumos jau stāv stobri, un krievu
uzbrukumu veikli atsita. Vēl – pa labi no manis krievi bija ieņēmuši kādu kalnu. To kalnu
gribēja atgūt un tāpēc organizēja uzbrukumu. Man bija dots uzdevums – atrēķināt šāviņa
lidojuma laiku, noteiktā minūtē šāviņam jākrīt uz kalna noteiktā vietā, tanī pašā laikā ieradīsies štukasi un bumbos pikējošā lidojumā. Tā operācija ļoti labi izdevās, kalns tika
ieņemts, un man pat izteikta pateicība. Tā tas turpinājās līdz vēlam pavasarim. Tad ceļi
palika pilnīgi neizbraucami un neizejami – milzīgas dubļu jūras. Šāviņus varēja piegādāt
tikai uz zirga muguras, pa četriem šāviņiem. Zīmīgs gadījums – es dzīvoju bunkurā, man
bija ziņnesis – tīrā laime – viņš ārā skaldīja malku, ko kurināt krāsniņu, es viņu pasaucu,
un, tikko biju pasaucis, tā tanī vietā, kur skaldīja, sprāga krievu šāviņš. Nu vienkārši sagadīšanās. Pēc dienesta pakāpes man bija diezgan daudz dzeramā, es aicināju bateriju komandierus pie sevis, bet iedzīvojos nelaimē – viņi atnāca, nebija drēbes kur likt, salika
manā gultā, izrādās, viņiem visiem bija utis, un es aplipu ar utīm. Bija liela cīņa, kamēr
tiktu no utīm vaļā. Vēlāk nonācām stāvoklī, ka pēc tās izkaušanās no tās vietas krievu
daļas aizgāja, un mēs aizgājām. Bet, tā kā nevarējām iziet lielo dubļu dēļ, man norīkoja
Vērmahta šleperus – mašīnas ar kāpurķēdēm, kuras var vilkt diezgan daudz – divus trīs
lielgabalus vilkt, bet uz tā neviens nedrīkst sēdēt, ierēķināts tikai lielgabala svars. Tādā
veidā šleperi izvilka lielgabalus uz šosejas. Pa šoseju nonācu Ručnikā pie Veļikajas. Vidējo
(iecirkni) komandēja Karaskolas priekšnieks pulkvedis Krīpens, pa labi bija pulkvedis Zeniņš. Es atrados vidū pie pulkveža Krīpena. Priekšā bija liels kalns, no kura bija labs ieskats mūsu pozīcijās, bet tas kalns bija mūsu rokās. Apmēram pirms Jāņiem priekšējais
novērotājs dižkareivis Ruduks ziņo, ka viņš uz tā kalna ir, dzird, ka 200 metru attālajos
priedulājos kaut ko velkot, stiepjot, milzīgi darbojoties. Es domāju, jāpatraucē tie. Es pagriezu stobrus un to vietu pamatīgi noslānīju. Prasu Rudakam, kā tur ir. Viņš saka, ka tagad klusums, tikai vaidi dzirdami. Pagāja vēl kādas 10 dienas jau pēc Jāņiem, un krievi
tomēr nolēma to kalnu ieņemt, pie tam ar lieliem spēkiem, pat izlietojot sodu bataljonus.
Viņi iesāka lielu uzbrukumu, uz tā kalna uzrāpās, bet patiesībā visu izjauca pulkveža
Krīpena varasvīri – jūs tikai nešaujiet, mūsu cilvēki tur atrodas uz kalna, mūsu cilvēki tur
atrodas. Vēlāk paziņo – mūsu cilvēku tur nav. Patiesībā krievi pa to laiku tur uz tā kalna
jau sāka ierakties. Tā patiesībā no Krīpena pulka virsniekiem bija tāda cūcība. Tad nolēma to kalnu atņemt atpakaļ. Manā rīcībā nodeva 11 baterijas no kaimiņiem. Divīzijas komandieris bija Heinemanis. Viņš man visu laiku zvana: “Nu tad tā - pulksten divos viesuļuguns.” Pēc kāda laika: “Jūs neaizmirsāt – es teicu - pulksten divos viesuļuguns.” Sarunu
taču krievi arī dzirdēja, bija noklausīšanās iespēja. Vēl viņš teica – no labās puses uzbruks
Hāznera bataljons (Tautas balvas ieguvējs Amerikā, arī Kara akadēmijas loceklis manā
mācību laikā). Tagad pulksten divos es atklāju viesuļuguni. Uzreiz: “Stāt! Stāt!” - Bataljons
neesot nonācis uzbrukuma izejas pozīcijā. Nu labi, es varēju turpināt to viesuļuguni, lai
bataljons ieņem to uzbrukuma pozīciju. Bet nu ir divīzijas komandiera pavēle – stāt! Ar to
tā visa lieta izbeidzās. Beigās tas bataljons nekur neaizgāja un krievi to kalnu ieņēma. Pēc
tam saņēma vienu gūstekni. Viņš bija pārskrējis pāri. Es pats viņu pratināju, prasīju: “Kā
tad tur uz tā kalna ir?” Viņš atbildēja: “Tur tikai gaļa vien ir. Viss tas kalns ir tikai viena
gaļa.” Tur gāja lielas masas virsū, man bija tik daudz artilērijas, ka notika viena pļaušana.
Rezultātā mēs to kalnu pazaudējām. Pēc kādas nedēļas nāca rīkojums, ka mums tie liekie
šāviņi jāaizved uz kādu aizmugures vietu, kur rīkos jaunu aizstāvēšanās pozīciju, un jāsagatavojas atiešanai. Krievi sāka no tā kalna lielu uzbrukumu ar milzīgiem spēkiem un
mums patiešām vajadzēja atkāpties. Atkāpās un atkāpās diezgan lielu gabalu. Pa šo laiku
vācieši savas rezerves bija pilnīgi samazinājuši, palika ļoti maz vācu spēku. Viņi bija aizveduši tos uz Krimu vai uz Franciju, Āfriku, spēku bija maz. Nonāca līdz stāvoklim – piemēram, ir šoseja, uzdod man, divizionam, bez kājniekiem, nostāties pozīcijā un apturēt krie-
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vu uzbrukumu. Es apstājos, nostādu savas baterijas, skatos – priekšā ir Fjodorovkas
sādža, kareivji aizskrēja turp, izrādās, tur noliktavas, apģērba jaunas drēbes, man atnesa
siera rituli, Šveices sieru. Nu tā mēs stāvam. Skatāmies, krievi sāk ieiet Fjodorovkā, vairāk
un vairāk. Es skaitīju, ka nu ir pietiekoši daudz, atklāju uguni. Sākās krievu liela mukšana.
Pa šoseju sprādzieni kā pātagas cirtieni – simtiem metru. Krievu uzbrukumu mēs apturējām. Tad krievi pieveda katjušu. Ar to bēra mums virsū. Līdz vakaram noturējāmies, ieradās vācu vadība un pavēlēja mums atiet. Tas nebija vienīgais gadījums. Bija vairāki. Tuvāk
pie Latvijas robežas, tāda sādža Gulbinki. Tur arī mans divizions stāvēja bez kājniekiem
krieviem priekšā. Tur iznāca tā. Man gribējās redzēt, kas tur priekšā ir. Man bija švimvāģis,
es aizbraucu uz priekšu, tur seržants Alens mani pavada. Mēs aizejam līdz mežmalai, es
domāju, ka nav labi stāvus iet. Es pietupos, un tanī laikā, kad es pietupos, vesela šalts
trasējošo ložu man pāri galvai. Tāds sitiens, es paskatos – lode taisni pierē seržantam
Alenam. Viņš momentā beigts. Krievi mežā bija ierīkojuši slēpni. Viņi centās veikt pārtveršanu. Bet viņiem iznāca slikti. Tur bija tāda malkas grēda, mana 9. baterija bija tur novietojusi tādu starppunktu, nolikusi ložmetēju. Viņi skatās – no meža brien ārā krievi tieši uz
to malkas grēdu. Pagaidīja, tad atklāja uguni, krievi bēga, daudzus apšāva. Pie manis atveda divus savainotus leitnantus, vienam, ukrainim, bija kāja pušu, otram – trāpīts mugurā, viņš mocījās ar elpošanu. Tad es saņēmu krievu radiostaciju, viņi to bija pametuši. To
uzstādīju un sāku sarunāties ar krieviem pa to radiostaciju. Nekas jau no tām sarunām
neiznāca. Viņš saka: “Киев! Киев!” (Kijeva! Kijeva!) Es saku: “Я Киев.” (Es Kijeva.) Bet
viņš: “А, вы не всё отвечайте.” (Ā, jūs ne visu atbildiet.) Tātad tur ir kāds segvārds. To es
nezinu. Nu saku – pie velna! Ievainotos ārsts sabintēja, viņus aizveda uz aizmuguri. Pie
Glubinki mēs diezgan ilgi nostāvējām un nocīnījāmies. To radiostaciju es izmantoju –
viens tur saka: “В Глубинки противник сопротивляется” (Glubinkos pretinieks pretojas.)
Otrs atbild: “Обходить надо.” (Apiet vajag.) Es skatos, kur varētu apiet. Tur tādas Briežu
mājas. Aizsūtīju tur grupas. Tieši tur krievi izlīda ārā, viņus sakāva un padzina. Visas kaujas, atkāpšanās pa Latvijas teritoriju, sākot no robežas, pa Vidzemi bija samērā plānveidīgas, nevarēja teikt, ka kāds muktu, nebija panikas. Vislielākais notikums man bija pie
Varakļāniem. Mans divizions atradās pie Rugājiem, Lubānas ezera ziemeļu galā. Es saņēmu pavēli, ka man steidzīgi jāiet uz Barkavu. Barkava bija Lubāna dienvidu galā. Pa dienu
eju. Tur man uzbrūk lidmašīnas, bet neko lielu nenodara. Pievakarē ierados Barkavā. Barkavā mani sagaida motociklists ar rīkojumu, ka man jāiet 16 kilometri uz priekšu, tur man
jānomaina vācu divizions, kurš kaujā ļoti cietis. Naktī eju pa ceļu uz priekšu. Skatos, apvidus viss sašauts, bedrains. Auzu lauks melniem plankumiem. Nonāku Maikenēs. Vācu
divizions saka, ka uz viņu pagājušajā dienā izšauti 18 000 šāviņu. Tas ir milzīgs skaits.
Tāpēc tas apvidus viss bija sašauts. Komandieris bija ļoti laimīgs, ka atnācu, pameta man
visas sakaru līnijas, tas bija liels trūkums, un ātri aizlasījās projām. Nākošā dienā no paša
rīta iesākas kauja, diezgan sīva. Es sēdēju ierakumā, nebija dzirdami vairs atsevišķi sprādzieni, bet dārdoņa. Tanī ierakumā apbēra mani ar zemi. Visu dienu tur nocīnījos. Pret
vakaru saņēmu radiogrammu, ka man jāatiet. Paskatos pa kreisi – uguņi tālu kaut kur
aizmugurē. Pienāk ziņa, ka Barkavu ieņēmuši krievi. Tas ir 16 kilometri aizmugurē. Bet
man jāiet projām; telegrammā bija teikts, ka man jāpasteidzas, jo kājniekiem iepriekš
dots rīkojums atiet. Es no ierakuma paskatos – kājnieku ķēdes jau aiziet garām. Es palieku pašā priekšā. Tagad eju. Man jāiet uz mežu, cauri mežam. Visu laiku mežā dzirdami
dobji artilērijas sprādzieni. Nonāku pie vācu pikapa automašīnas, tā plēsās garām, to
palaidu. Eju uz priekšu. Nonāku mežmalā un redzu – labā pusē visu laiku ložmetējs šauj;
tur pār upīti koka tilts, no tā birst koka skaidas no ložmetēju uguns. Redzu, ka krievi. Es ar
“pātagas cirtienu” pa šoseju. Savācu savus ložmetējniekus – lai viņi stājas un atklāj uguni
pa labo pusi, cik tik vien var. Varbūt trāpīs. Uguns apklusa. Pats pirmais pārgāju pār to
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tiltu. Pirmais lielgabals lēkšus. Tādā veidā viss divizions pārgāja pār tiltu. Bija sanitārie
rati. To zirgs sašauts, tas krita. Vienam kareivim sanitārajos ratos lode trāpīja pēdā. Tas
sauca, lai viņu neatstāj. Pārsējām un neatstājām. Devāmies pa šoseju tālāk. Pēc kāda
laika redzu, ka vācu pikaps guļ grāvī. Viens kareivis beigts. Otrs – pārliecies pār malu,
vemj asinis. Mašīnai trāpījis “pātagas cirtiens”. Domāju, varētu piejūgt kādu zirgu un mašīnu vilkt. Bet, ja nu vēl seko “pātagas cirtiens”, kas trāpītu? Man visu divizionu iznīcinātu.
Es atmetu ar roku un turpināju ceļu. Nonācu Iesalniekos. Satiku artilērijas priekšnieku
pulkvedi Zontāgu, viņš prasa, cik jūs lielgabalu pazaudējāt? Es saku: “Nevienu.” Tad viņš
noglaudīja galvu un teica: “Tas ir neiespējami!” Es saku: “Redz, ka iespējami.” Tā es no
tiem Varakļāniem izkļuvu. Tas bija visdrausmīgākais pārdzīvojums manā mūžā. Es arī varēju palikt tajā ielenkumā. Ar “pātagas cirtienu” varēju būt iznīcināts.
Mēs kāpāmies atpakaļ tālāk un tālāk. 13. oktobrī pārgājām pāri pār tiltiem. Pagriezos
uz Ķekavu, tur nakti pārgulēju. No turienes – taisnā ceļā uz Dobeli. Tādā ceļā es nonācu
Kurzemes katlā.
Priekšējo līniju, kas bija vērsta uz austrumiem, aizsargāja vācu 24. divīzija, 15. latviešu
leģiona divīzija, 21. Luftwafes divīzija. Tas bija viens korpuss. Vācu divīzijas komandieris bija
latviešu virsnieks Šulcs. Viņš mani vairākkārt apciemoja, mēs bijām labi pazīstami. Viņš pa
to laiku bija iecelts par ģenerāli, es biju iecelts par 24. divīzijas komandieri. Par 15. divīzijas
komandieri iecēla ģenerāli Štrekenbahu. Viņš patiesībā nebija nekāds karavīrs, bija vienkārši manufaktūras tirgotājs, iestājies nacionālpartijā, tur izpelnījies, viņu iecēla par ģenerāli.
Viņš bija lāga cilvēks. Nezinu, kāpēc, bet es viņam ļoti patiku. Bieži pie manis atbrauca. Sarīkojumos parasti piesēdās pie mana galdiņa. Štrekenbahs bija smuks cilvēks.
-Kādas kaujas Kurzemes katlā jūs piedzīvojāt?
-Vienas no lielākajām bija Ziemassvētku kaujas. Tur bija Lestenes pils, netālu “Elstes”
māja. Tieši pretī bija 43. latviešu divīzija, tā saucamā gvarde. Vācieši nolēma taisīt uzbrukumu un paplašināt placdarmu. Tur bija sapulcināta 15. divīzija, vācu Grosdeutchland
tanku divīzijas; man uzdeva sastādīt uguns plānu, un uzbrukums sākās taisni Ziemassvētkos. Pie kam 4 kilometri krievi bija aizdzīti projām, 43. divīzija, tā cieta lielus zaudējumus.
Ieņemtas tika mājas “Ģībavas”, “Vidiņi” un “Pūces”. Pa “Elstēm” atklāju uguni. Latviešu
leģionāri lēca no lielgabaliem un bļāva: “Lai dzīvo artilērija!” Kaujas Kurzemē turpinājās
visu laiku. Fronte no Džūkstes līdz Remtei bija pastāvīgā krievu uzbrukumu degpunktā.
Tas bija austrumu virziens, no kurienes viņi arī nāca. Es tādus jokus arī taisīju. Nolēmu, ka
8. oktobrī Dobelē laikam notiek kāda parāde. Attālums 8,8 kilometri. Nolēmu to parādi
apsveikt ar šāviņu. Laukumu Dobelē arī apšaudīju ar savu artilēriju. Nu bet, kas tur notika,
to es nezinu. Kaujas vilkās patiesībā līdz kapitulācijai.
-Kā notika kapitulācija? Ko jūs redzējāt pats? Kur jūs bijāt klāt?
-Es biju mājās, neatceros, kā tās sauc, biju pie Remtes. Lielas lauku mūra mājas. Es
tur aizgāju, un tieši tur mūs pārsteidza kapitulācija – mums paziņoja. Nu ko tur darīt?
Mans Rudzīts savus lielgabalus saspridzināja. Es paņēmu visas savas drēbes, atdevu vietējiem iedzīvotājiem. Uzvilku privātdrēbes. Nolēmu, ka rītā agri iejūgšu zirgu prastos rateļos, iesēdīšos un braukšu pretī krievam uz Dobeli vai kur. Tā es arī izdarīju. Krievi nāca
man pretī, tādi smaidoši. Iemeta ratos kastītes ar sērkociņiem. Nonācu Remtē. Tur tirgus.
Bija privātie sabraukuši, kaut ko pārdeva. Tā es izbraucu visai frontei cauri. Piemēram,
vienā vietā ceļš aizžogots, nevar braukt tālāk. Iznāk viens karavīrs. Es prasu: “Kā lai braucu?” Viņš: “Просто. Объезжайте. Потом продолжайте.” (Vienkārši. Apbrauciet. Pēc tam
turpiniet.) Izrādās, tur kāds štābs. Necieš, ka brauc garām. Tā es beigās nokļuvu sava tēva
mājās “Lidiņos”, aizbraucu ar to zirģeli.
Vēl tādi interesanti momenti bija atkāpšanās ceļā. Pie Mores. Tur bija tā, es uz kartes
biju nozīmējis, kur baterijām palikt. Kad nonācu tur, 9. baterijas komandieris man zvana,
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ka to vietu, kur norādīju, ieņēmis kāds būvbataljons. Tur neliela istaba. Tajā viņš nelaiž iekšā, viņš tur ar ziņnesi. Tur ir šķūnis, kur ir siens, bet tur guļ krievu bābas un vācu zaldāti.
Lūk, tāds stāvoklis. Es tā padomāju: “Nu zini, uz manu atbildību – svied viņus visus ārā!”
Šo rīkojumu arī krasi izpildīja. Izdzenāja visus gulētājus. Atvēra šķūni. Zirgus pabaroja.
Vēlāk viens vācietis uz bataljonu bija uzrakstījis rakstu par mani, ka latvieši izlaupījuši viņu
vezumus. Es sastādīju komisiju, kura pārbaudīja visu, konstatēja, ka nekas nav laupīts, ka
visa nejēdzība notika tāpēc, ka nav bijušas draudzīgas attiecības – būvbataljons taču varēja arī ielaist cilvēkus, kas atnākuši, bet uzvedas pavisam citādi. Mans raksts aizgāja, un tā
lieta aprimās.
Otrs sarežģījums bija Remtē. Es tur ierados. Tur liela pienotava, baznīca. Pie tās baznīcas bija priekš mirušo apglabāšanas barona uztaisīta tāda kā sēne, apakšā ieapaļa eja, kur
zārkus novietot. Tur zārku nebija. Es ieeju pienotavā. Tur sēd žandarmi ar bleķiem, novietojušies uz dīvāniem. Nolēmu, ka viņi jādabū laukā. Prasu: “Ko viņi te dara?” – Viņiem te esot
postenis. “Kur ir tas postenis?” – Izrādās, viņi nezinot, kur. Uzdevu sevišķo uzdevumu virsniekam salasīt soldbuhus (karavīru grāmatiņas) un noskaidrot, kas tie par “tēviņiem” ir. Es
nebaidījos. Man pastāvīgi gāja līdzi miesassargi. Braši vīri izskatījās - nevar zināt, vai tūlīt
nesāks šaut. Konstatēja, ka viņi visi ir feldžandarmi. Viņi ātri palūdza tos soldbuhus atpakaļ
un pazuda kā miegā. Tā es arī paliku tur. Tas jau bija pirmsākums kapitulācijai. Pārvietojos
uz māju nedaudz tālāk, un tad jau bija arī kapitulācija. Atbraucu ar zirgu uz tēva mājām.
Tēvs bija ļoti pārsteigts.
-Nu kas tālāk notika pēc kapitulācijas? Tad nāca “zilā” (čekistu) armija?
-Krievu visur bija pilns. Lieli spēki saradās. Štrehenbahs bija pārģērbies par seržantu un
tad padevies gūstā. Par Šulcu rakstīja avīzēs, ka viņš neesot vienkārši Šulcs, bet barons
Šulcs. Tā nebija taisnība. Tas bija priekš ķengāšanās, 24. brigādes komandieris. Kad viņš
ieradās pie manis bunkurā, viņam bija līdzi štāba vācieši. Mēs tā sirsnīgi apķērāmies. Visi
brīnījās, ka mums tādas tuvas attiecības. Mēs tik veikli runājām latviski, viņi to nesaprot.
21. Luftwafen divīzijā bija tādi vecāki vīri, maz kaujas spējīgu. Viņi apkalpoja zenītieročus. Nevar teikt, ka tā būtu spēcīga vienība. Korpusa komandieris bija ģenerālis Krēgers.
Viņš vienreiz visus sapulcināja Lestenē, runājās ar mums.
Nu tagad ir cits posms. No tēva mājām ar automašīnu atbraucu uz Rīgu. Pie iebraukšanas Rīgā bija kontrole – skatījās, kas tie tādi ir. Tēvs skaitījās palīgsaimniecības vadītājs.
Man bija līdzi tā apliecība. Tas mani glāba. Kontrole atmeta ar roku, un tā es iebraucu Rīgā.
Bet cik ilgi Rīgā var būt. Sieva gribēja kaut ko nokārtot. Viņai bija paziņa, bet tā izrādījās
čekas aģente. Mani saņēma vienkārši ciet. Un tā es tanī Stūra mājā nosēdēju veselu gadu.
-Sakiet, kurā datumā tad jūs arestēja?
Arestēja mani 26. jūnijā 1945. gadā. Un es biju tajos pagrabos līdz nākošā gada jūnijam, kad bija tiesa, un tiesāja mani, ka es kā mobilizēts esmu piedalījies kaujās pret sarkano armiju. Par to piesprieda 10 gadus. Spaidu darbu nometne.
-Tad varbūt pastāstiet par jūsu ceļu uz tām nometnēm.
-Mūs no tās čekas mājas pārvietoja uz Centrālcietumu. Tad vienu dienu bija padots
ešelons, dzina ārā, sēdināja ešelonā, tas bija aizrestots, sagatavots priekš transportēšanas, salika mūs vagonā, diezgan daudz vienā vagonā. Tā mēs iesākām to ceļojumu. Pa ceļam kaut kādu zupu deva, vairāk no zivīm vārītu. Pēc kādas nedēļas, varbūt vairāk, nonācām Taišetā. Tā ir pilsēta starp Omsku un Krasnojarsku. Tur tikām novietoti 41. kolonnā,
lēģera kolonnā. Tur bija daudz (cilvēku). Mūsu sastāvā bija ne tikai politiskie, ne tikai leģionāri. Es tur vienkārši gaidīju etapu, kad braukšu uz Baikālu. Bija karstas dienas, vasara.
Vienā sastāva galā sadzen cilvēkus un tad viņus skaita. Cilvēki bija tikpat vērtīgi kā
nauda – visi jāpārskaita. Tur tāda mājiņa. Es tur ēnā sēdu. Izrādās, tanī mājiņā ir Annas
Abramovnas atsevišķs kabinets. Viņa iznāk ārā. Visi kā zvirbuļi mūk projām. Es arī pieceļos.
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Viņa mani noķer pie rokas un saka: “Jūs te variet palikt. Variet pasēdēt, ja gribiet. Bet labāk vakarā atnāciet ar mani parunāties.” Es toreiz diezgan braši izskatījos, varbūt viņa
domāja tādu mīlas cēlienu uztaisīt. Bet viņa bija tik riebīga, ka es to neuzdrošinājos. Tā es
uz tikšanos neaizgāju. Mūs ielika vagonos un nosūtīja aiz Baikāla. Tas bija garš brauciens,
dzelzceļš iet gar pašu Baikāla krastu. Aiz Baikāla bija tāda liela baraka, un tas kalns, kur
lauza akmeņus. Barakā savietoja. Ieslodzītie paši sataisīja žogu apkārt. Uztaisīja tās viškas, nu tā, kā nākas. Tur bija attiecīgi sardze. Kad aizbraucām, pie manis pienāk Panovs
Ivans Aleksandrovičs, kolonnas galvenais grāmatvedis, brīvais, un saka: “Zini ko, vai jūs
negribiet pie manis strādāt?” – “Labprāt,” es saku. Un tā es sāku tur lēģerī strādāt kantorītī par pārtikas galveno rēķinvedi. Uz darbu man nebija jāiet. Apstākļi tur bija drausmīgi:
-350 sals ar vēju uz tā kalna. Tur cilvēki baidījās nosalt, apsaldēja pirkstus, kājas. Slēpās
pagultēs. No rīta nāca uzraugi, ar kokiem badīja viņus ārā no pagultēm, laida suņus virsū un
dzina uz to kalnu strādāt. Man tas viss bija garām – es sēdēju siltā telpā un strādāju. Un tā
es nostrādāju visu ziemu tanī kantorītī. Sieva atsūtīja šad tad speķi, es biju paēdis. Cik labi
citiem bija, to var stāstīt. Piemēram, viens igaunītis atnāk pie manis. Viņš saka, ka viņam ir
atsūtīta paka. Bet viņš baidās to pie sevis turēt, jo viņam to atņems. Vai es nevaru to pie
sevis paglabāt? – “Nu atnes, es nolikšu.” Man tur tāds skapis bija, es tur noliku. Naktī viņš
klauvējas. “Ko tu gribi?” - Viņš saka: “Mani tikmēr sita, kamēr man tā paka jāpaņem un citiem jāatdod.” Un tā viņš to paku aiznesa un izdalīja tiem žuļikiem, tiem bandītiem.
Tad tur viens tāds dūšīgs krievs pasācis sist vienu igauni, nelielu cilvēciņu, – vienkārši
sporta pēc iekauj. Bet tas igaunis bija paslēpis piedurknē āmuru, ar kuru tēš akmeņus, un
pa nakti tam krievam sadauzīja galvu līdz nāvei. Tāda tur situācija.
Tad man bija tāds paziņa Poplovskis, viņš bija ierīkojis tādu plauktiņu virs nārām. Tāds
liels verzila viņu piekauj, nosviež un atņem to lietu. Rezultātā tas otrs to verzilu atejas
vietā ar lauzni nosita.
Bet tas Panovs bija pirmās kārtas žuļiks. Vienu daļu vaļenku (velteņu) viņš bija pārdevis
Babuškinā, pilsētiņā. Plēsa no riepām tādas sloksnes un šuva ar drātīm čuņas. Tās taču
saldē kājas. Bet, kas viņam par daļu, – bija pārdevis un naudu iebāzis kabatā. Tad, piemēram, atsūtīja japāņu trofejas ziepes, smukas ziepes, diezgan lielu daudzumu. Es kā rēķinvedis izrakstu tās ziepes uz pirti, lai mazgātos. Vēlāk pirtniekam saku: “Iedod taču man arī
gabaliņu ziepes.” – “Hē, es tās ziepes neesmu redzējis. Visas tās ziepes Panovs aizveda uz
Babuškinu un pārdeva par 4 rubļiem gabalā.” Tāda, lūk, bija tā saimniekošana ar Panovu.
Tad nāca pavasaris, maija mēnesis, lēģera priekšnieks Veļičenko un Panovs sarunājas
manā klātbūtnē kantorītī. Lēģera priekšnieks saka: “Pie mums brauc revīzija.” Panovs:
“Kad tā būs?” – “Nu, mēneša sākumā.” Panovs saka: “Man mēneša sākumā jābūt ar atskaiti Taišetā.” Tas ir 1000 kilometru. “Nu es nezinu, kā tev tur. Dari, kā tev iznāk.” Tā
Panovs saliek visus dokumentus, kādi tikai vien bija, divos čemodānos un aizbrauc. Nākošā dienā atbrauc tā komisija. Izrādās, viss ir projām, nekā nav ko revidēt; noliktavu pārskatīja, ar mani runājās, es neko daudz paskaidrot nevaru, ko es zinu, to paskaidroju. Tā
komisija izgrozās un aizbrauc. Taišetā Panovam atskaiti nepieņem, jo aizbraukusi revīzija.
Tā viņš pēc kādām dienām ierodas atpakaļ. Un kāda liela nelaime notikusi – viņam vilcienā nozagti abi čemodāni ar visiem dokumentiem. Tātad gali ūdenī. Tos čemodānus viņš
iesvieda Baikālā, jo dzelzceļš iet tieši gar krastu. Viņš pieteicis (zādzību) milicijai, tā sastādījusi protokolu. Dokumenti pazuduši – un cauri. Paiet kāda nedēļa. Viņš (Panovs) ierodas
kantorī: “Ну, Илич. (nevis Liniņš) На тебя смотрит вся Европа.” (Uz tevi raugās visa Eiropa.) – “Как так?” (Kā tā?) – “Меня отзывают в Тайшет и ты остаёшься на моём месте.”
(Mani atsauc uz Taišetu, un tu paliec manā vietā.)
Tātad es tanī ieslodzījumā kļuvu par tās kolonnas galveno grāmatvedi. Saprotiet, kas
tas bija par lēcienu. Pārtiku izdeva uz kartiņām. Tiem brīvajiem bieži nebija naudas, es
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viņiem uzticējos vēlāk saņemt, viņi zināja, ka mani sauc Alfred Janovič. Šādi nodzīvojām
līdz pusvasarai. Kolonnu likvidēja, visi akmeņi bija nokalti.
Mūs pārcēla uz Šeremkovu, no turienes – uz Bratsku. Bratska bija agrāk izsūtīto pilsēta. No Bratskas sākās jaunais BAM dzelzceļš. Žīdi tur bija noliktavu pārziņi. Viņi bija tik
priecīgi, ka latvietis. Viņi latviski runāja. Viņi panāca, ka mani iecēla par izlādēšanas brigadieri liellaivām, kas pienāca pa Angaru. Es tur biju īsu laiku. Ierodas no citas kolonnas
uzraugs (narjadčiks) un saka, lai es nododot brigādi, es tiekot pārcelts uz Bratskij Olb –
tāds atsevišķs lēģeris.
Aizgāju tur, izrādās – tieku iecelts par algu aprēķinu grāmatvedi, jo tur ieslodzītajiem
maksā algu. Tā kolonna bija brīnišķīga – tur bija salasīti visizcilākie lietpratēji, visizcilākie
meistari; tur īsā laikā bija uztaisītas mežā skaistas mājas, angārā taisīja baržas, kala visādus baržu enkurus, bija lielie āmuri, citas mašīnas, visu vadīja Jerjomenko, ukrainis. Viņš
bija gudrs cilvēks. Veikaliņā bija pastāvīgi kaut kas pērkams. Tā kā algu saņēmu, bija arī
par ko pirkt. Braukāju pa apvidu. Tur bija tādi apvidi, ka, aizbraucot uz kādu sādžu iepir
kties, visi muka uz mežu. Viņi tik savrupi dzīvoja, ka viņiem bail no visiem, kas ierodas.
Tikko kāds parādās, visi mūk uz mežu.
Es tur nostrādāju prāvu laiku. Bija arī visādi atgadījumi – caur šo kolonnu sūtīja sieviešu kolonnas, kas gāja pa BAM dzelzceļu uz priekšu. Sievietes tur pārģērbās, pirtī mazgājās, tad viņas sūtīja tālāk. Sievietes bija izsalkušas pēc vīriešiem. Vietējie to izmantoja.
Jerjomenko milzīgi cīnījās ar viņām. Kuras noķēra, tās sūtīja uz vahtu izmazgāt grīdu. Bija
tāds narjadčiks Ivanovs. Man pienāk zīmīte no Jerjomenko, ka nedrīkstu Ivanovam izrakstīt algu. Kāpēc? Izrādās, viņš pieķerts ar tām sievietēm. Es viņam saku: “Tev nebūs šoreiz
algas. Jerjomenko teica, lai tev neizraksta.” – “Ai,” viņš saka, “viss nieki, par cik es izmantoju sievietes, viss pa šo laiku tiek apmaksāts.” Šāda situācija bija.
Uz pavasara pusi iznāca valdības rīkojums, ka sevišķos – nodevējus, spiegus, kā viņus
tur sauca, sapulcē pie Karagandas Spaskā.
(Toreizējo ierobežoto tehnisko iespēju dēļ – ieraksts diskā beidzas.)

Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Alfrēds Liniņš sešus gadus strādāja Karagandas
apgabala Saraņas pilsētā par koka apstrādes rūpnīcas galveno grāmatvedi. Pie viņa ieradās arī uz Sibīriju deportētā sieva Emīlija un dēls.
1961. gadā Alfrēds Liniņš ar sievu atgriezās Latvijā un mēģināja atrast darbu. Tomēr
visās iestādēs, kurās Alfrēds iegriezās, meklējot grāmatveža darbu, viņš saņēma atraidījumu savas pagātnes dēļ. Darbu viņš atrada. Aleksandrs Pārupe, sens Alfrēda Liniņa paziņa, Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskolas direktors, pieņēma Alfrēdu savā skolā par
grāmatvedi, kur Alfrēds nostrādāja 11 gadus un 72 gadu vecumā aizgāja pensijā.
Mūža nogales vasaras Alfrēds pavadīja nelielā vasaras namiņā ar dārzu, kopā ar sievu
un mazbērniem, kuri siltajos vasaras vakaros bija visaizrautīgākie vectēva atmiņu un piedzīvotā klausītāji. Interesants ir fakts, ka šo vasaras māju mani vecvecāki nopirka par Sibīrijā
nopelnīto naudu. Mazbērniem bija mīļākie stāsti, kurus lūdzām stāstīt vēl un vēl, dzīvi iztēlojoties vecātēva bērnību Vitebskas apgabalā, Karaskolas laiku, karavīru dzīvi, kaujas un
piedzīvotās dienas karagūstekņu nometnē. Vienīgi par to laiku, kad vecaistēvs atradās arestā čekas pagrabos (aptuveni vienu gadu, līdz tiesai un izsūtīšanai), viņš nerunāja nekad. Alfrēds ticēja, ka PSRS sabruks, un mums būs iespēja kādu dienu dzīvot brīvā Latvijā, kā arī
atgūt denacionalizēto ģimenes māju Teikā, kuru viņš ar sievu uzcēla 1939. gadā.
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*
Turpina Alfrēda Liniņa mazmeita SANDRA SEBRE.
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Vecākais brālis Alfons Liniņš (dz. 18.04.1900.), kurš arī beidza Latvijas Karaskolu
1922. gadā, inženieru nodaļu, tika iedalīts Aviācijas divizionā. Alfons izvēlējās darbu aviācijas pulkā un mācījās par lidotāju. Latvijas Aviācijas pulku organizēja pazīstams “Iļja Muromec” lidmašīnu eskadriļas pulkvedis Baško, latgalietis. Alfons izveidojās par ļoti aukstasinīgu lidotāju un ieguva kara lidotāja nosaukumu. Viņam kā labākajam Latvijas lidotājam
piešķirta Atlantijas okeāna pirmā pārlidotāja Lindberga zelta medaļa. Alfona Liniņa vārds
ir minēts Latviešu konversācijas vārdnīcas sadaļā – “Katastrofa” (VIII sēj., Rīgā, A. Gulbja
apgādībā, 506. lp.). 1943. gadā kapteinis Alfons Liniņš labprātīgi iestājās Latviešu leģionā, 15. divīzijā, kā sapieru bataljona komandieris. Pēc kapitulācijas tika arestēts, sodīts ar 10 gadiem, deportēts uz Sibīriju, pa ceļam, 1947. gada 1. janvārī, mira no izsituma
tīfa. Aprakts dzelzceļa malā netālu no Magadānas.
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*
Piedāvāju arī B. Andersona raksta “Pulkv.-ltn. K. Aperāta grupas darbība 1941. gada
jūlijā Gulbenē” fragmentu no žurnāla “Kadets” Nr. 2, 1969., ASV, ko pulkvežleitnants Alfrēds Liniņš piemin intervijā žurnālistam Zigurdam Vidiņam.
Pēc izbēgšanas no teritoriālā korpusa, 640. Haubiču artilērijas pulka, ko izdarījām
organizēti – maj. A. Liniņš, ltn. Vilciņš un šo rindu rakstītājs, pēc vairāku dienu slapstīšanās un īsām sadursmēm ar gvardistiem, 3.7.41. g., devāmies uz Galgauskas pagasta
namu, kur pašaizsardzības spēkus un partizānus organizēja pagasta amatpersona Raudiņš (13. K. S. izl. ltn. Raudiņa brālis, deportēts). Tikām sadalīti pa grupām. Mēs, no bij.
640. H. art. p., palikām visi vienā grupā. Tanī laikā vēl ļoti aktīvas bija krievu arjergarda,
sapieru spridzinātāju komandas. Tās spridzināja tiltus un ceļa caurtekas. Viena tāda komanda ļoti aktīvi sāka darboties Tirzas stacijas rajonā. Pašaizsardzības vienības komandieris Raudiņš mūs, 6 vīrus, nosūtīja Tirzas st. virzienā ar uzdevumu aizkavēt boļševiku
postītāju komandas. Bijām jau saņēmuši apbruņojumā Latvijas arm. jātnieku un art. pulkos lietotās “Enfield” karabīnes. Kad sasniedzām norādīto rajonu, tuvumā bija dzirdami
spridzināšanas sprādzieni, un drīz pēc tam tuvojās kāda krievu vieglā auto mašīna. Tuvējā uzkalniņā, apm. 300 m, varēja redzēt kādas krievu grupas rosīšanos. Mūsu gr. komandēja maj. Liniņš. Kad no vieglās automašīnas daži krievi tuvojās Tirzas st. dzelzceļa vaļņa
uzbēruma caurtekai, maj. L. tiem krievu valodā uzsauca padoties, krievi metās bēgt, bet
mēs atklājām uguni. Uzkalnā esošie krievi atklāja spēcīgu uguni uz mums, bet, tā kā bijām labi slēpušies, mēs zaudējumus necietām. Maj. L. pavēlēja uzkalnu ieņemt ar triecienu, kas arī mums izdevās. Šis bija pirmais trieciens manā un, kā Liniņš izteicās, arī viņa
mūžā. Rezultātā - divi ienaidnieka kritušie. Viens no tiem virsleitnanta dien. pakāpē, ar
karavīra apliecību no sapieru speciālās vienības, kā arī partijas biedra karte. Mūsu trofejas – daži gūstekņi, vieglā auto mašīna ar bagātīgiem dzērienu, tabakas un spridzekļu
krājumiem.
Nododot gūstekņus Tirzas st. dzelzceļnieku apsardzībai, ar maj. L. pie stūres, devāmies uz Galgauskas pagasta namu pie vienības komandiera Raudiņa, kas mums tad norādīja doties uz Gulbeni, jo tur esot lielāka latviešu komandantūra, kas došot mums turpmākos rīkojumus. Gulbenē ieradāmies vēlā pēcpusdienā, kur stādījāmies priekšā
pulkvedis-ltn. Aperātam, izteicot vēlēšanos braukt uz Rīgu, jo mums nebija nekādas ziņas
par piederīgiem. Aperāts priekšlikumu noraidīja. Aperāta adjutants, kpt. Mednis, mūs jau
sadalīja pa esošām vienībām. Tikām iedalīti virsnieku rotā. Kā pats Aperāts minēja, ka
vēsture atkārtojoties, jo 1919. g. arī bija virsnieku rota.
...Varēja būt apm. 8. –9. jūlijs 41. g., kad pulkv.-ltn. Aperāts nodomāja saformēt Latviešu divīziju un tūlīt iesaistīties frontes cīņās. Maj. Liniņam uzdeva formēt art. pulku,
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Kapteinis Alfrēds Liniņš ar sievu
Emīliju un vecāko meitiņu Ainu ap
1932. gadu.
Foto: no mazmeitas Sandras
Sebres arhīva
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 ozīmējot par savu adjutantu mani. Par ieroču sagādāšanu nebija bēda. Tos papilnam
n
savācām no sarkanarmijas pamestiem krājumiem. Tā arī pulka pamatsastāvs tika saformēts dažās dienās. Vajadzēja tikai niecīgus papildinājumus. Formēšana veicās arī kājnieku pulkos. Neatceros un nezinu, bet domāju, ka div. formēšanu pulkvedim atļāva vietējā
vācu komandantūra.
Art. pulkam bijām jau sagādājuši lielgabalus divām baterijām, kad Gulbenē ieradās
kāds augstāks vācu armijas komandieris, vācu ģenerālis, kura vārdu neatceros, pavēlēja
nekavējoties divīzijas formēšanu pārtraukt, visus automātiskos ieročus, nerunājot par lielgabaliem, nodot. Atļāva paturēt tikai šautenes. Visus Latvijas armijas dienesta pakāpju
apzīmējumus noņemt un ap aproci nēsāt vācu iekšējās kārtības dienesta izdotās zaļās
lentas. Protams, šāds vācu augstākās vadības rīkojums bija ļoti smags trieciens pulkv.-ltn.
Aperātam.
Tālākā dzīve Gulbenē vairāk risinājās lielā apātijā un bezdarbībā. Pulkv.-ltn. Aperāts
domāja vēl kārtot divīzijas formēšanas lietas pie kādas augstākas vācu arm. instances,
bet pārējie Gulbenē esošie karavīri skatījās uz šo lietu ļoti skeptiski. Vairākkārt atgādinot
Aperātam par vēlamo demobilizāciju un došanos mājās pie saviem piederīgiem.
Tā kā pulkv.-ltn. Aperāts tāda izkārtojuma realizēšanai bija ļoti pasīvs, tad nolēmām
labākos vācu valodas pratējus sūtīt delegācijā pie vācu komandantūras... Pēc dažām dienām delegācija mūsu jautājumu izkārtoja mums labvēlīgi...
*

KADETS 2019

*
Pulkvežleitnants Alfrēds Liniņš piedzīvoja 1990. gada 4. maiju - Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu. Jutās saviļņots.
Savu tuvinieku mīlēts un aprūpēts Alfrēds Liniņš mira Jelgavā 1990. gada 15. jūnijā un
atdusas Baldones kapos, kur mūža mājas ir arī dzīvesbiedrei Emīlijai, meitai Valdai un
dēlam Vilim.
*
Iespējams, vēl ilgi daudzās paaudzēs piederīgajiem un vēsturniekiem nāksies strādāt,
meklēt, atrast un precizēt nesakritības dažādos informācijas avotos par saviem tuviniekiem, kuru sākotnējais iemesls ir PSRS nodevīgā Latvijas okupācija.
Viena no patiesībām iztrūkst arī pulkveža Jāņa Meldera grāmatā “6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados”( LVA, Rīga, 2015, 312. lpp.) šķirklī “Liniņš Alfons
Jāņa d.” un 313. lpp. šķirklī “Liniņš Alfrēds Jāņa d.”.
*
Alfrēda un Emīlijas otras meitas Ainas mūžs noslēdzies ASV. ASV dzīvo Ainas meita
Inna un divas viņas atvases.
Latviešu virsnieka Alfrēda Liniņa dzimtu turpina dēla Viļa atvases Viesturs un Māris
Liniņi; Viesturam aug meitas Paula un Emīlija; mazmeitas Sandras trīs atvases Ritvars,
Marta un Madara; mazdēla Kārļa bērni – mazmazmeita Kate un mazmazdēls Kārlis.

Atv. virsleitnants Jānis Kakstiņš,
LVA biedrs

DRAUGA UN ZEMESSARGA
GUNĀRA KRAMIŅA
GAIŠAJAI PIEMIŅAI

PER ASPERA AD ASTRA

(28.04.1937. – 07.07.2019.)

Gunārs Kramiņš dzimis 1937. gada 28. aprīlī
Jēkabpils apriņķa Mēmeles pagasta Mazzalves ciema “Purenēs” zemnieka ģimenē. Mācījies Mēmeles
7-gadīgajā skolā, Neretas vidusskolā. 1957. gadā
beidzis Industriālo tehnikumu.
Strādājis Eksperimentāli mehāniskajā rūpnīcā.
1965. gadā satiek Gaidu, nolemj dzīvi pavadīt
kopā, saskanīgā laulībā nodzīvo 54 gadus un izaudzina dēlu Agri.
Daudz mīlestības un sirds siltuma Gunārs veltīja arī mazbērniem Laurai un Kristapam.
1966. gadā Gunārs beidza Rīgas Politehniskā institūta (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte) Radiotehnikas fakultāti. Pēc beigšanas strādājis šajā fakultātē par pasniedzēju. 1991. gadā ievēlēts par docentu. Gunārs Kramiņš ir astoņu zinātnisku darbu autors.
Pie institūta darbojās Tautas lietišķās mākslas studija “Cilnis”. To vadīja mākslinieks
Arnolds Naike, kurš savulaik Zviedrijā kalis Brīvības pieminekļa zvaigznes. Studijas
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Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds.
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biedri apguva metālu māksliniecisko apstrādi. Arī Gunārs kļuva par šīs studijas biedru un,
kad radās pirmie darbi, sāka piedalīties izstādēs. Viņš aizrautīgi pētīja seno darinājumu
vēsturi, sāka veidot senlatviešu (līdz 13. gadsimtam) gredzenu kolekciju, darināja arī saktas
latviešu Dziesmu svētku dalībniekiem. 1986. gadā Gunāram piešķīra Tautas daiļamata
meistara kvalifikāciju; 1994. gadā – kvalifikāciju Juvelieru amata meistars.
Pie kultūras centra “Ritums” Gunārs nodibināja un vadīja lietišķās mākslas studiju
“Jumis”.
Gunārs Kramiņš aktīvi iesaistījās Atmodas gadu notikumos. 1990. gadā iestājās Latvijas Nacionālās neatkarības kustības īpašo kārtības sargu vienībā. Šī vienība apsargāja
Ministru padomes ēku.
1991. gada rudenī Gunārs iestājās Zemessardzē, pildīja Zemessardzes 16. bataljona ārrindas rotas komandiera pienākumus. 1994. gadā pārgāja Zemessardzes ierindas
dienestā, pielīdzināšanas kārtībā saņēma virsleitnanta dienesta pakāpi un kļuva par
bataljona S-3 nodaļas priekšnieku. Šajos darba gados Gunārs no angļu valodas pārtulkoja latviski trīs Zemessardzes dienestam vajadzīgas grāmatas. Tulkojumi nodoti Zemessardzes rīcībā.
G. Kramiņu interesēja un viņš pētīja 20. gs 30. gadu Latvijas armijas apmācības sistēmu. 1998. gadā viņš iestājās Latviešu Virsnieku apvienībā (LVA), tika ievēlēts tās valdē,
aktīvi darbojās, pildot arhivāra pienākumus un aizrautīgi pētot Latvijas vēstures atsevišķus posmus – tika apkopoti materiāli par jaunatnes pretošanās kustību PSRS okupētajā
Latvijā. Pētījums “Latviešu karavīrs vēsturiskā skatījumā / Latvijas armijas virsnieki 1919.
gada jūlijs – 1940. gada jūnijs” publicēts grāmatas formātā (LVA, Rīga, 2012).
Daudzus gadus Gunārs strādāja par LVA grāmatvedi.
Daudz darba tika ieguldīts arī privātajā saimniecībā Ērberģes tuvumā, kur aug Gunāra
stādītās smiltsērkšķu platības, ābeļdārzs, bišu drava, dīķis ar ūdensrozēm.
Gunāra darba mūžu raksturo saņemtie apbalvojumi: Viestura ordenis (V šķ. ar šķēpiem, 2012), 1991. gada Barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme (2001), aizsardzības ministra apbalvojumi – Atzinības goda zīme (2004), goda zīme “Par ieguldījumu Bruņoto spēku
attīstībā” (1999), Piemiņas medaļa “Sekmējot Latvijas dalību NATO” (2004), NBS komandiera apbalvojums, medaļa “Par nopelniem” (II pak., 2002), ZS komandiera apbalvojumi –
Goda zīme “Par kalpošanu tautai un Latvija” (I pak., 2001), medaļa Par kalpošanu Zemessardzei” (2005), Piemiņas medaļa “Zemessardzei 15 gadi” (2007), Jubilejas medaļa
“LVA 90 / 1922-2012” (2012), daudzi NBS komandiera, ZS komandiera, ZS vienību komandieru Atzinības un Goda raksti.
No atvaļinātā virsleitnanta Gunāra Kramiņa ar militāru godu atvadījāmies I Meža kapu
kapličā, Rīgā, 2019. gada 16. jūlijā un guldījām I Meža kapos. Bēru ceremoniju vadīja NBS
kapelāns majors Raimonds Krasinskis.
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Atv. kapteine Sarma Līne,
LVA biedre

LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAS BIEDRU, GODA BIEDRU,
BIEDRU – VEICINĀTĀJU IEVĒROJAMĀS JUBILEJAS 2020.GADĀ
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i),
diženi, raženi dzīvojot(i)!

103 gadi atv. kapteinis

Atis Antons HOMKA

2. februārī

98 gadi

atv. leitnants

Kārlis VANAGS

12. aprīlī

97 gadi

atv. kapteinis

Ojārs Uldis ALEKSIS

29. martā

94 gadi

ASV arm. augst. civ. ierēdnis Egons GOLDŠMIDTS

2. oktobrī

93 gadi

atv. majors

Egberts IMANTS

26. novembrī

91 gads

atv. virsleitnants

Arnolds Edgars DAMBIS

25. aprīlī

atv. serž.-majors

Zigurds LIELJURIS

19. janvārī

atv. kapteinis

Valdis ŠTEINBERGS

1. jūlijā

atv. majors

Osvalds Edvards BLAUS

25. augustā

atv. pulkvežleitnants

Ilmārs DAMBERGS

5. jūlijā

atv. pulkvežleitnants

Aivars Kārlis PĒTERSONS

22. jūnijā

atv. majors

Tālivaldis Modris BOĢIS

7. novembrī

atv. kapteinis

Aleksejs OZOLIŅŠ

15. martā

atv. pulkvedis

Gunārs VEIDE

8. aprīlī

atv. kapteinis

Valdis PAVLOVSKIS

29. aprīlī

atv. pulkvežleitnants

Gunārs GOBA

30. jūnijā

j. kapteinis (atv.)

Ilmārs KRASTS

14. oktobrī

atv. virsleitnants

Ģirts OZOLIŅŠ

19. martā

atv. kapteine

Sarma LĪNE

13. jūlijā

atv. virsleitnants

Zigurds MARKOVIČS

3. decembrī

89 gadi

88 gadi
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87 gadi

86 gadi

85 gadi
84 gadi
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12. martā

atv. virsleitnants

Heinrihs ROGINSKIS

2. aprīlī

c

Maija ZĀLĪTE

8. janvārī

atv. virsleitnants

Juris LEJAS-SAUSS

9. janvārī

atv. komandleitnants

Māris GRINŠTEINS

15. martā

atv. flotiles admirālis

Andrejs Modris MEŽMALIS

28. aprīlī

atv. kapteinis

Andris Vitauts KĻAVIŅŠ

2. maijā

atv. pulkvežleitnants

Visvaldis ĶIMENIS

24. maijā

atv. pulkvežleitnants

Pēteris Valdis DZIRNE-DZIRNIS

2. decembrī

atv. kapteine

Lidija DZENE

19. janvārī

atv. viceadmirālis

Gaidis Andrejs ZEIBOTS

26. jūnijā

atv. majors

Rolands ZEMMERS

18. janvārī

atv. pulkvežteitnants

Valeriāns SUPE

13. maijā

atv. majors

Dzintars POLNA

11. jūnijā

virsseržants

Kārlis ZARIŅŠ

25. janvārī

atv. virsleitnants

Raits VALTERS

6. aprīlī

atv. leitnante

Liāna PĻAVIŅA

25. augustā

pulkvežleitnants (rez.)

Valdis JURGELĀNS

14. janvārī

atv. kapteinis

Ilmārs STIVRIŅŠ

29. oktobrī

atv. pulkvežteitnants

Sandris BRĀLĒNS

9. aprīlī

ģenerālmajors

Andis DILĀNS

27. septembrī

45 gadi

majors

Aivis VĀCERS

14. decembrī

40 gadi

virsleitnante

Ilze LĀCE

5. aprīlī

30 gadi

leitnants

Toms KURSIŠS

18. maijā

82 gadi

81 gads
75 gadi

65 gadi

60 gadi

55 gadi

50 gadi
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Jānis Džons KARPS

PER ASPERA AD ASTRA

atv. komandkapteinis

83 gadi

KADETS 2019
PER ASPERA AD ASTRA

LVA iestāda ozolu NAA pagalmā – dāvana NAA Latvijas valsts simtgadē.
2018. gada 5. oktobris

LVA virsnieki kopā ar kadetiem pie Vareļu pieminekļa piemin Brīvības cīņās kritušos kadetus.
2018. gada 23. novembris

126

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9
LVA Daiņkalnos 2019. gada 16. aprīlī, godinot nacionālo partizānu piemiņu 70. gadadienas atcerē.
Klātesošos uzrunā LVA goda biedrs ģenerālleitnants (atv.) R.Graube
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LVA biedri majors (atv.) V.Toleiķis un virsleitnants (atv.) A. Meikulāns kopā ar Lietuvas pārstāvjiem
pie Īles nacionālo partizānu bunkura. 2019. gada 17. marts

KADETS 2019
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Tēvzemes Latvijas cieņu atguvis arī LKO kavalieris virsseržants Pēteris Kalnaraups –LVA Goda biedra
atvaļinātā ASV brigādes ģenerāļa Vilmāra Kukaiņa atraitnes Dzintras tēvs.

LVA virsnieki (no kreisās) komandltn. (atv.) Māris Grinšteins, kapt. Silva Andersone,
kapt. (atv.) Harijs Mencis pēc uzvaras erudīcijas spēlē “Veiksme. Intuīcija.
Prāts. ” 2018. gada 19.novembris
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2019. gada 18. septembrī Skrundā, poligonā Mežaine: “LVA ceļojošā kausa izcīņa” Kurzemes novada
jaunsargiem un skolniekiem. LVA ceļojošais kauss un LVA ceļojošā kausa ieguvēji

Karoga diena Skrundā. LVA atbalstītā jauniešu piedzīvojumu spēle “ Jaunie Skrundas sargi”.
Skrunda 2019. gada 29. janvāris
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IX. PIELIKUMI
CD Aļona Brence,
NAA MPAP vecākā lietvede

PĀRSKATS PAR LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS
AKADĒMIJAS 2019. GADA ABSOLVENTIEM
1. Studiju programmas nosaukums: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Komandējošā sastāva virsnieks”
Studiju ilgums: no 2018. gada 11. maija līdz 2019. gada 21. jūnijam
Studiju programmas mērķis: Studiju programmas mērķis sagatavot studējošos par
vidējā līmeņa vadītājiem/komandieriem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju
un profesionālo kompetenci militārajam dienestam NBS, ES/NATO multinacionālajās
vienībās.
Absolventi:
OR-2 Laura JAŠKOVA;
OR-2 Sintija LESNIECE;
OR-2 Roberts ZARIŅŠ;
OR-2 Toms ZALVIŅŠ;
OR-2 Reinis ONZULS.
OR-2 Ivo MAČUĻSKIS.

OR-4 Artis ZUIKA;
OR-4 Jānis PIUSS;
OR-3 Evija KOLOSOVA;
OR-3 Artūrs ONIŠČENKO;
OR-3 Līga RUCIŅA;
OR-3 Artis ČUDARS;

2. Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma
“Sauszemes spēku militārā vadība”
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Studiju ilgums: no 2015. gada 3. marta līdz 2019. gada 21. jūnijam
Studiju programmas mērķis: Studiju programmas mērķis sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem/komandieriem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci militārajam dienestam NBS, ES/NATO multinacionālajās vienībās.
Absolventi:
OR-4 Madars OZOLIŅŠ;
OR-4 Klāvs LEMKENS;
OR-4 Artūrs STILBIS;
OR-3 Uldis ŠTEINBERGS;
OR-3 Rūdolfs EGLĪTIS;
OR-3 Konstantīns RUDKO;
OR-3 Lauris AVOTIŅŠ;
OR-3 Ervīns STEPENS;
OR-3 Dāvis LAPIŅŠ;
OR-3 Ralfs BANKOVS;
OR-3 Aivars BREZINSKIS;

OR-3 Ēriks NIEGLIŅŠ;
OR-3 Andris KANTINIEKS;
OR-3 Sandis CINĪTIS;
OR-3 Adrija PONOMARENKO;
OR-3 Artūrs ZŪBERGS;
OR-2 Jānis KOKINS;
OR-2 Vilis TĀLBERGS;
OR-2 Edmunds LAZDĀNS;
OR-2 Tomas GRĪNBERGS;
OR-2 Toms PUĶE.
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Studiju ilgums: no 2015. gada 3. marta līdz 2019. gada 21. jūnijam
Studiju programmas mērķis: Studiju programmas mērķis sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem/komandieriem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci militārajam dienestam NBS, ES/NATO multinacionālajās vienībās.
Absolventi:
OR-3 Dāvids ALIJEVS;
OR-3 Raitis EZERIŅŠ;
OR-3 Rihards MĀLNIEKS;
OR-2 Mairis HUŠČA;

OR-2 Jānis BALČŪNS;
OR-2 Edgars Elvis LIELMEŽS;
OR-2 Kristaps SMILTNIEKS.

4. Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma “Gaisa spēku militārā vadība”
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3. Studiju programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura studiju programma
“Jūras spēku militārā vadība”

Studiju ilgums: no 2015. gada 3. marta līdz 2019. gada 21. jūnijam
Studiju programmas mērķis: Studiju programmas mērķis sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem/komandieriem ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci militārajam dienestam NBS, ES/NATO multinacionālajās vienībās.
Absolventi:
OR-4 Mārtiņš BRAUNFELDS;
OR-2 Kaivis KLINTS.

PĀRSKATS PAR NAA OR-
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OR-4 Emīls Henrijs TAUBE;
OR-4 Lība Daija MIKOVA;
OR-4 Rihards KADIĶIS;
OR-4 Roberts NAGLIS;
OR-4 Artis TREULANDS;
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GANIZĒTAJIEM APMĀCĪBU KURSIEM
NO 2018. GADA JŪNIJA LĪDZ 2019. GADA JŪNIJAM.
1. Kursa nosaukums: Jaunākā štāba virsnieka kurss (JŠVK)
Kursa ilgums: no 2018. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 14. decembrim
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam vispārējo ieskatu
par starptautisko un Latvijas nacionālo drošību, zināšanas bataljona līmeņa taktikā, dažādu kaujas operāciju plānošanā un štāba darba procedūrās.
Kursa dalībnieki:
OF-1 Raimonds Valdners;
OF-1 Inese Leonova;
OF-1 Kristaps Šaka;
OF-1 Toms Ukstiņš;
OF-1 Dmitrijs Rjabinovs;
OF-1 Ruslans Petrovs;
OF-1 Ritvars Kazaks;

OF-1 Diāna Pāže;
OF-1 Raivis Jezuns;
OF-1 Kaspars Brics;
OF-1 Artūrs Čerņaks;
OF-1 Aivars Bukavs;
OF-1 Oļegs Ignatjevs.

2. Kursa nosaukums: Jaunākā štāba virsnieka kurss (JŠVK)
Kursa ilgums: no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 15. jūnijam
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam vispārējo ieskatu par
starptautisko un Latvijas nacionālo drošību, zināšanas bataljona līmeņa taktikā, dažādu
kaujas operāciju plānošanā un štāba darba procedūrās.
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Kursa dalībnieki:
OF-1 Aleksejs Gerasimovs;
OF-1 Jānis Blažis;
OF-1 Sintija Ozoliņa;
OF-1 Kristīne Švikstiņa;
OF-1 Gatis Kuzmas;
OF-1 Toms Kursišs;
OF-1 Aigars Eņģelis;

OF-1 Aigars Delvers;
OF-1 Aigars Pūce;
OF-1 Andris Laizāns;
OF-1 Ieva Karlsberga;
OF-1 Jānis Mucenieks;
OF-1 Jānis Pušļaks;
OF-1 Vladimirs Jastržembskis.

3. Kursa nosaukums: Izlūkošanas kurss
Kursa ilgums: no 2018. gada 20. novembra līdz 2018. gada 14. decembrim
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir mācīt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) instruktoriem un
virsniekiem bataljona līmeņa militārās izlūkošanas plānošanas procesu un štāba procedūras, lai karavīriem paplašinātu redzesloku par izlūkošanas nozīmi mūsdienu karadarbībā.
Kursa dalībnieki: kursu absolvēja 26 klausītāji
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Kursa ilgums: no 2018. gada 29. augusta līdz 2018. gada 16. novembrim
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir nodrošināt VSP klausītājiem nepieciešamās militārās
zināšanas un prasmes dienestam virsnieka speciālista (ārsta, kapelāna, diriģenta vai jurista) amatos.
Kursa dalībnieki:
OR-6 Alfrēds MUŠA;
OR-5 Artūrs OLIŅŠ;
OR-3 Kaspars VĪKSNA;
OR-3 Juris ULMANIS;
OR-2 Ulla MACPANE;
OR-2 Jānis SAULĪTIS;
OR-2 Māris GAILUMS;
OR-2 Jūlija ROMBOVSKA;

OR-2 Pauls Kristaps LODE;
OR-2 Laura ČEKSTERE;
OR-2 Estere PUMPURA;
OR-2 Sandra JERŠOVA;
OR-2 Inese Anna VĀVERE;
OR-2 Oksana JURČENKO;
OR-2 Krists PLAUDE;
OR-2 Haralds BROKS.
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4. Kursa nosaukums: Virsnieka speciālista pamatkurss

5. Kursa nosaukums: Rotas komandiera kvalifikācijas uzturēšanas kurss
Kursa ilgums: no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 12. aprīlim

Kursa dalībnieki:

OF-1 Ruslans Petrovs;
OR-7 Gatis Tālbergs;
OR-6 Gatis Pilverts;
OR-6 Sergejs Ivanovs;
OR-6 Vilis Meisters;
OR-6 Andris Svencis;
OR-6 Andris Vasiļjevs;
OR-6 Jānis Lipsnis;
OR-6 Sandis Lubavs;
OR-5 Dainis Stiebriņš;
OR-4 Lauris Šūba;
OR-4 Imants Bite.

OF-2 Juris Putnis;
OF-2 Tālivaldis Skuja;
OF-2 Guntars Pelnēns;
OF-1 Iveta Vēvere;
OF-1 Edgars Kupruks;
OF-1 Raimonds Zaharevičs;
OF-1 Edgars Zirnītis;
OF-1 Toms Lagimovs;
OF-1 Jevgenijs Berezins;
OF-1 Gatis Baumanis;

6. Kursa nosaukums: AM un NBS civilo darbinieku militārās sagatavošanas kurss
Kursa ilgums: no 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšana un izpratni par NBS
struktūru, spējām un karadarbības veidiem Aizsardzības ministrijā (AM) un NBS strādājošajiem civilajiem darbiniekiem.
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Kursa mērķis: Kursa mērķis ir nostiprināt un pilnveidot rotas komandieriem iegūtās
zināšanas un prasmes kaujas operāciju plānošanā un personāla vadības procedūrās, kā arī
veicināt izpratni par plānošanas procesu, kas saistīts ar NBS vienības kolektīvo apmācību.

KADETS 2019

Kursa dalībnieki:
Rihards BALAVINS;
Linda BARANOVSKA;
Andris BOGDĀNS;
Arvis BOŽENKOVS;
Agija EGLĪTE;
Liene GRĪNFELDE;
Ingrīda IVBULE;
Gints JERUMANIS;
Ilze MAISTRENKO;
Ieva KALNIŅA;
Kristiana KAMENŠČIKOVA;
Andžejs KĻAVIŅŠ;

Aleksejs KRIŠKA;
Roberts KRŪMIŅŠ;
Roberts KRŪMS;
Alvis MARCINKĒVIČS;
Inese RUDZĪTE;
Gatis MINKEVIČS;
Viesturs OBERSTS;
Evija OZOLIŅA;
Edgars RADZIŅŠ;
Māris REINIKS;
Jānis TIĻUGS;
Einārs ZARĀNS.

7. Kursa nosaukums: Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kurss
Kursa ilgums: no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 15. jūnijam
Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sagatavot virsniekus mācību plānošanai dažāda līmeņa
operāciju vadību štābos un gūt plašāku ieskatu ārvalstu drošības politikā.
Kursa dalībnieki:
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OF-2 Jurijs SIKERINS;
OF-2 Aleksandr MARTUŠUK;
OF-2 Janno LAURI;
OF-2 Kristjan PEEGEL;
OF-2 Martin AELTERMANN;
OF-2 Antanas BRENCIUS;
OF-2 Donatas GECAS;

OF-2 Mindaugas ZŪKAS;
OF-2 Robertas ARLAUSKAS;
OF-2 Louis HAGÉUS;
OF-1 Artis STRAUTIŅŠ;
OF-1 Kaspars POLLAKS;
OF-1 Olivers RUBĪNS;
OF-1 Renārs DRONGA.

8. Kursa nosaukums: Vides aizsardzības pamatjautājumu kurss
Kursa ilgums: no 2019. gada 17. septembra līdz 2019. gada 21. septembrim
Kursa mērķis: Nodrošināt karavīriem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vides
aizsardzības pasākumu plānošanā, pildot dienesta pienākumus.
Kursa dalībnieki:
OF-2 Aldis Jermacāns;
OF-1 Gita Breidaka;
OR-5 Igors Cabuls;
OR-4 Ivars Skudra;
OR-4 Raimonds Šulmanis;
OR-4 Tatjana Joničonoka;
OR-3 Mareks Stankevičs;

OR-3 Intars Logins;
OR-3 Inga Orlova;
OR-3 Jānis Salmiņš;
Armands Riekstiņš;
Jānis Tiesnieks;
Viktors Ivanovs.
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Kursa ilgums: no 2018. gada 30. jūlija līdz 2018. gada 28. septembrim
Kursa mērķis: Sniegt virsniekiem speciālistiem (kapelāns, jurists, ārsts vai diriģents)
zināšanas un iemaņas bataljona līmeņa militārajā vadībā.
Kursa dalībnieki:
OF-2 Mārtiņš KRŪKA;
OF-2 Ingus PUGA;
OF-2 Linards PAUPERS;

OF-2 Ilona ŠPILLERE;
OF-2 Laura LECINSKA;
OF-2 Ivo LIEDESKALNIŅŠ.

Šajā gadā dienesta pakāpēs ir paaugstināti šādi akadēmijas virsnieki:
11.09.2018. kapteiņleitnantam Tālim Dzērvem piešķirta pakāpe “KOMANDLEITNANTS”

PER ASPERA AD
K AADSETTRSA 2 0 1 9

9.Kursa nosaukums: Vecākā virsnieka speciālista kurss

11.09.2018. virsleitnantam Uģim Brūklenem piešķirta pakāpe “KAPTEINIS”
13.02.2019. komandleitnantam Andim Bokumam piešķirta pakāpe “KOMANDKAPTEINIS”
13.02.2019. majoram Raimondam Kublickim piešķirta pakāpe “PULKVEŽLEITNANTS”
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18.06.2019. virsleitnantam Ritvaram Kazakam piešķirta pakāpe “KAPTEINIS”
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