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IEVADS
NAA rektors
Jūras kapteinis Vladimirs Dreimanis

2008. gada novembrī NAA Senāts izskatīja jautājumu un pieņēma lēmumu, ka, izvērtējot faktus, 
NAA ir uzskatāma par Latvijas Kara skolas pēcteci.

Neiedziļināšos vēsturē, jo par to noteikti var daudz diskutēt, bet man kā NAA rektoram bija jāsa-
prot – 90 gadu jubileja, ko mēs visi kopā nosvinējām, ir Kara skolas vai NAA jubileja? Cenšoties pats 
sev atbildēt uz šo jautājumu, es ieskatījos šodienas NAA un sapratu, ka mēs nerunājām par vēsturis-
kām ēkām vai formas tērpiem, bet par kaut ko daudz slēptāku un daudz lielāku.

Uz NAA vairoga rakstīts Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Saliekot kopā jēdzienus – caur grūtām mā-
cībām pie zināšanu gaismas un caur militāras dzīves grūtībām pie virsnieka pirmās pakāpes – zvaig-
znēm uz leitnanta uzplečiem

Ceļš nav no vieglajiem – Kājnieku skola, Instruktoru skola, teorētiskās nodarbības militārajā zināt-
nē NAA, praktiskās nodarbības poligonā, kur ir jāpārbauda un jāsaprot, kāda atbildība ir virsniekam, 
pieņemot lēmumu par savu padoto nosūtīšanu operācijā, neraugoties uz trūkumiem nodrošināju-
mā vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Bet, ejot šo ceļu, ir jāapgūst ne tikai zināšanas un prasmes, 
bet arī jānostiprina gars, jāizrāda motivācija un jākļūst par tradīciju sargiem. Tradīcijas NAA ir gan pār-
mantotas – Melnās kafijas vakars, gan atjaunotas – zvēresta pieņemšana NAA, gan jaunas – ģenerāļa 
Hartmaņa Goda zobena piešķiršana labākajam absolventam. Un, protams, nedrīkst nepieminēt, ka 
šogad esam atgriezušies pie tradīcijas, ka pirmo virsnieka pakāpi ne tikai piešķir, bet arī personīgi 
pasniedz Latvijas Valsts Prezidents.

Tomēr ievērot tradīcijas, kā arī gūt panākumus var tikai un vienīgi, ja ir sapratne par to, cik nozīmīgi, 
sevišķi mūsu grūtajos apstākļos, ir garantēt valsts drošību, audzinot jaunu virsnieku paaudzi. Tas nav 
iespējams ne bez maksimālas NAA akadēmiska personāla – pasniedzēju – atdeves, ne bez kadetu 
cītīgas mācību materiālu apgūšanas un pacietības pret dienesta grūtībām, gan bez vispusīgas NBS 
vadības, spēku veidu komandieru un pašu vienību atbalsta, kā arī bez Aizsardzības ministrijas, Aiz-
sardzības ministra un Valsts prezidenta rūpēm par NAA – Latviju virsnieku kaltuvi 

Un tad, atbildot uz sev uzdoto jautājumu, – kam tad īsti ir 90 gadu jubileja, es saprotu, ka tie ir 
vēsturisko tautas varoņu un jaunas paaudzes panākumu 90 gadi, tie ir 90 gadi patriotiskam garam 
un augstai profesionalitātei, 90 gadi militārām tradīcijām un rūpēm par savu valsti – tās ir lietas, par 
kurām mēs varam būt gandarīti un, raugoties uz jauno paaudzi, arī droši, jo nododam stafeti godī-
giem karavīriem un uzticamiem valsts aizstāvjiem.
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NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
Kapteine Ilona Kojaloviča,

NAA preses virsniece

NAA SABIEDRISKĀ DZĪVE

Šis gads Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir īpašs, jo norit daudzi Latvijas armijas 90. gadadie-
nai veltīti svinīgie pasākumi NBS vienībās. 

Arī NAA 2009. gads bija pasākumiem bagāts. Šogad tika atzīmēta jubileja – Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēmija kā Latvijas Kara skolas tradīciju turpinātāja atzīmēja 90. gadskārtu. Pasākuma 
laikā tika atklāta Kara skolas ekspozīcija, kuras prezentāciju sniedza autors NAA pasniedzējs Jānis 
Arājs. Pirmo reizi kopš pirmās Latvijas brīvvalsts tika atskaņota Latvijas Kara skolas himna, kuru aran-
žēja pulkvežleitnants Dainis Vuškāns. Sirsnīgās atmiņās par savu tēvu virsleitnantu Verneru Ligutu, 
kurš ir absolvējis Kara skolu, kavējās meita Māra Liguta.

Pagājušā gada beigās Melnās kafijas vakarā tika sākta jauna, skaista tradīcija – Latvijas armijas 
ģenerāļa, Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Mārtiņa Hartmaņa Goda zobena dāvināšana labākajam 
akadēmijas absolventam. Šīs tradīcijas mērķis ir veicināt kadetu centību mācībās un militārajā die-
nestā. Tradīcijas iniciatori ir ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa bērni Juris Hartmanis un Astrīde Ivaska. Pir-
mo Mārtiņa Hartmaņa bērnu dāvāto zobenu saņēma ltn. Arnis Mežals.

NAA personāls aktīvi piedalījās NBS un sabiedriskajos pasākumos. Aprīlī Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas kadeti un personāls piedalījās NBS rīkotajā Lielajā talkā, kuras laikā sadarbībā ar Rīgas 
pieminekļu aģentūru NAA kadeti sakopa Brāļu kapus, bet NAA personāls – Ķīšezera krastmalu. Lielā 
talka topošajiem virsniekiem un NAA personālam sniedza gandarījumu par savu ieguldījumu valsts 
sabiedrisko vietu sakopšanā un piemiņas vietu atjaunošanā. 

Savukārt 5. septembrī Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Aizsardzības ministrs Imants Lieģis 
un Nacionālās Aizsardzības akadēmijas personāls piedalījās Nacionālo bruņoto spēku organizētajā 
sakopšanas akcijā par godu Latvijas armijas 90. gadadienai – Rīgas Brāļu kapu sakopšanā.

5. septembra talka Rīgas Brāļu kapos

Lai iepazīstinātu sabiedrību un jauniešus ar mācību iespējām NAA, sadarbībā ar Rekrutēšanas un 
atlases centru NAA pārstāvji aktīvi piedalījās NBS dienās dažādos Latvijas Reģionos un informēja 
jauniešus par iespējām mācīties un iegūt virsnieka pakāpi NAA. Tradicionāli aprīlī NAA notika atvērto 
durvju diena, kuras ietvaros interesenti tika iepazīstināti ar studijām, dzīvošanas iespējām un ikdienu 
NAA. Šogad pēc informatīvajiem pasākumiem iesniegumus par vēlmi mācīties NAA iesniedza ap 
300 pretendentu, no kuriem 50 bija ar augstāko izglītību.

Ciemiņi un interesanti vienmēr mīļi tiek gaidīti arī NAA. Arī šogad vairāku skolu jaunieši izteica 
vēlmi iepazīties ar NAA. Šā gada janvārī NAA viesojās 36 jaunieši no bāreņu arodizglītības centra 
Dzīvesprieks, kas atrodas Tukuma rajona Vānes pagasta Aizupēs. NAA prorektors mācību darbā pltn. 
I. Kalnačs informēja jauniešus par studiju iespējām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, vēsturnieks 
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J. Arājs piesaistīja jauniešu uzmanību ar interesantu stāstījumu par vēsturi muzeja telpās, Taktikas 
katedras pārstāvji sniedza iespēju jauniešiem paturēt rokās ieročus, kā arī iepazīties ar to uzbūvi un 
izmantošanu. Skolnieki tika iepazīstināti ar mācību telpām un kadetu sadzīves apstākļiem, apskatīja 
kopmītnes, kuras izrādīja paši kadeti. Jūnijā NAA apmeklēja 30 Mārupes vidusskolas meitenes. Ar 
NAA kadetu sadzīvi un mācību iespējām jaunietes iepazīstināja kadete Silva Grīnvalde. Jaunietes 
izrādīja lielu interesi un uzdeva daudz jautājumus par mācību iespējām, sadzīves apstākļiem, kadetu 
ikdienu, mācību procesu un karjeras izaugsmes iespējām NAA. Lielu interesi jaunietēs izraisīja militā-
rā šķēršļu josla, kura atrodas NAA teritorijā. Kopumā Mārupes jaunietes un NAA iesaistītais personāls 
bija gandarīti par šo pasākumu un izteica vēlmi arī turpmāk sadarboties. Skolēnos, kuru vidū ir daudz 
sportistu, ir liela interese par militāro izglītību. Un šī iespēja tika realizēta, apmeklējot NAA, un visiem 
atmiņās paliks gandarījums par redzēto un dzirdēto.

NAA apmeklētāji izrāda interesi par ieročiem

Kā sena tradīcija NAA personālam ir dalība Rundāles pils rožu dārza uzturēšanā. Arī šogad NAA 
kadeti ir devuši savu ieguldījumu Rundāles pils sakopšanā. Pēc paveiktā darba visiem gida pavadībā 
ir iespēja apskatīt pili un mieloties ar pils darbinieku sagatavoto cienastu. Rundāles pils vadība vi-
siem, kas piedalījās sakopšanas darbos, piedāvāja arī īpašu iespēju, ar savām ģimenēm apmeklēt šo 
skaisto un populāro Latvijas vēsturisko vietu jebkurā laikā un par brīvu.

Šogad NAA tika organizēti dažādi semināri, ko rīkoja NAA katedras. 29. maijā, atzīmējot Latvijas 
armijas 90. gadadienu, NAA notika seminārs «Nacionālo bruņoto spēku vieta Latvijas drošības sistē-
mā». Seminārā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kuri klausījās vieslektoru ziņojumus par 
politiski militāriem jautājumiem, Latvijas bruņoto spēku izveidi un attīstību 1919. – 1940. gadā un 
pašreizējo bruņoto spēku izveidi Baltijas valstīs, to attīstību, transformāciju un vietu valsts drošības 
sistēmā, bet pēc tam ar vieslektoriem iesaistījās diskusijās.

No 1. līdz 4. jūnijam NAA notika starptautisks militārās psiholoģijas simpozijs, kurā piedalījās vai-
rāk nekā 30 psihologi no 11 valstīm: Slovēnijas, Horvātijas, Kanādas, Austrijas, Latvijas, Austrālijas, 
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Par NAA vēstures ekspozīciju stāsta pasniedzējs Jānis Arājs

Nīderlandes, Somijas, ASV, Vācijas un Kirgizstānas. Psihologi diskutēja par stresa ietekmi militārajā 
dienestā, psiholoģisko atbalstu karavīriem, dienošo psiholoģiskajām īpatnībām un daudziem citiem 
jautājumiem.

Simpozijā tika runāts arī par starptautiskajās operācijās dienošo karavīru «izdegšanu» un vienī-
bu psiholoģiski operacionālo gatavību, analizējot piemērus no operācijām Bosnijā un Hercegovinā, 
Čadā un Haiti.

Šogad Liepājā notika pēdējais seminārs NAA personālam «Cīņa ar uguni», kas tika uzsākts 
2008. gada vasaras vidū. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas patstāvīgajam personālam bija 
iespēja piedalīties Jūras spēku Mācību centra Taktikas skolas seminārā «Cīņa ar uguni». Šajā kursā 
NAA personālam tika organizētas gan teorētiskās, gan praktiskās ugunsdzēšanas iemaņas. Mācības 
notika profesionālu pasniedzēju vadībā, tika izsniegti izdales materiāli, kā arī atbildēts uz klausītāju 
jautājumiem, kas ļāva sasniegt visvēlamāko apmācību rezultātu.

Pēc praktiskajām mācībām tika rādīta mācību video filma, kurā bija atainota teorijas laikā iegūtā 
informācija. Visefektīvākais bija tas, ka semināra dalībniekiem bija dota iespēja pašiem piedalīties 
reāla ugunsgrēka dzēšanā un izmēģināt dažādu ugunsdzēšamo aparātu darbību.

Šis kurss ir devis iespēju katram no mums aizdomāties par reālajiem uguns draudiem cilvēka 
ikdienā, iemācījis rīcības plānu ugunsgrēka gadījumos, kā arī licis aizdomāties, ka nelaime var skart 
jebkuru un mēs būsim spējīgi palīdzēt gan sev, gan citiem. 

Arī NAA tika rīkoti tradicionālie pasākumi – Ziemassvētki. 19. decembrī draudzīgā atmosfērā NAA 
Klinsona zālē pulcējās kadeti, lai, sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, vēlētu viens otram sirsnī-
gus novēlējumus. Jaukus un laba vēlošus vārdus teica NAA rektors, kursu priekšnieki un Krīvu Krīvs. 
Svētku galds bija pašu kadetu sarūpēts un skaisti noformēts, par ko parūpējās Lilija Umbraško. 

Arī mēs, NAA personāls, pašu spēkiem un līdzekļiem noorganizējām sev līksmus Ziemassvētkus. 
Netika aizmirsti arī tādi gadskārtējie svētki kā Lieldienas, Mātes diena, Jāņi, sporta svētki, kuru 

organizāciju Lilijas Umbraško vadībā uzņēmās pats personāls un kadeti.
Šie ir svarīgākie un redzamākie pasākumi 2009. gadā. Protams, NAA kadeti aktīvi piedalās arī citos 

NBS un sabiedrības rīkotajos pasākumos.
Akadēmijas personāla un kadetu dzīve nav iedomājama bez šīm tradīcijām un aktivitātēm. Tāpēc 

novēlu visiem arī turpmāk NAA turēt latvju tradīcijas godā un būt vienmēr aktīviem savas sabiedris-
kās dzīves veidošanā.
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Atv. brig. ģen. Kārlis Krēsliņš,
NAA AZPC vadītājs

AZPC AKTIVITĀTES UN PERSONĀLA DARBS PĒDĒJO GADU LAIKĀ

Aizsardzības zinātņu pētniecības centrs (AZPC) ar trīs darbiniekiem ir NAA struktūrvienība. Galve-
nie darbības virzieni ir zinātniskais darbs, semināru un konferenču organizēšana, dalība citu organi-
zāciju un ārvalstu zinātniskajos pasākumos, mācību līdzekļu, grāmatu, publikāciju un citu izdevumu 
sagatavošana un nodošana publicēšanai.

AZPC darbiniekiem ir liela akadēmiskā darba pieredze. NAA trūkst akadēmiskā personāla ar zināt-
niskajiem grādiem, tādēļ AZPC personāls aktīvi piedalās NAA mācību procesā (nodarbību sagatavo-
šana un vadīšana, metodiskais darbs, diplomdarbu un kursa darbu vadīšana). 

AZPC darbinieki pilda gan akadēmiskā personāla darbu, gan veic papildus pienākumus: Jānis 
Melderis ir NAA Satversmes sapulces un Kārlis Krēsliņš Senāta priekšsēdētājs, visi piedalās dažā-
dos starptautiskos un vietējos semināros un konferencēs. Piemēram, profesores Liānas Pļaviņas 
2008. gadā izpildītā akadēmiskā darba slodze:

I cet. II cet. III cet. IV cet. Kopā
2008. g. kopējā slodze, 
tajā sk.:

443 512 245 291 1491

Mācību darbs 153 145 71 34 403
Metodiskais darbs 215 317 99 57 688
Zinātniskais darbs 75 50 75 200 400

NAA Zinātnes padome ir apstiprinājusi Zinātniski pētniecisko tēmu veidošanas konceptu, kas tiek 
balstīts uz aizsardzības ministra apstiprinātām «Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstības vad-
līnijām valsts aizsardzības jomā 2006. – 2017. gadam».

Zinātniski pētnieciski darbi (ZPD) tiek sadalīti trijos līmeņos. Pirmkārt, stratēģiskais līmenis jeb teo-
rētiskās tēmas, kas meklē atbildes uz NBS izveides un attīstības konceptuāliem jautājumiem. Otrkārt, 
praktiskās tēmas, kas ir aktuālas struktūrvienību ikdienas darbā. Treškārt, zinātnisko inovāciju tēmas, 
kas pretendē uz izgudrojumiem vai pat zinātniskiem atklājumiem, kas varētu tikt prezentētas NATO 
RTO un kas var dot praktisku ieguvumu NBS tālākajā nākotnē.

Daži piemēri:

A. Stratēģiskais līmenis – teorētiskās tēmas:

1. NBS attīstības principi un vieta Latvijas Republikas drošības sistēmā.
2. Terorisma būtības analīze un iespējamās pretdarbības pamatojums Latvijas apstākļos.
3. NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un komplektēšanas ar personālu stratēģijas izstrāde.
4. Militārās izglītības attīstības perspektīvas.
5. Uzlabotās individuālās kaujas sistēmas attīstīšana.
6. Militārās ekonomikas attīstības iespējas Latvijas Republikā.

B. Praktiskās tēmas, kas ir aktuālas struktūrvienību ikdienas darbā:

1. Bataljona vadības, tendenču, sakaru un informatīvās sistēmas attīstības un drošības uzlabošana 
(izveide), sevišķi kaujā apdzīvotā vietā.

2. Kājnieku lauka taktiskā šaušanas simulatora prototipa izveide kājnieku vada līmeņa apmācībā.

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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3. Optiskā sakaru kabeļu trases izveides iespēju izpēte Latvijas GMDSS un AIS krasta sistēmas bāzes 
staciju pieslēgumam MRCC Rīga.

4. Tālmācības kursu realizācijai nepieciešamo datorprogrammu izstrāde.
5. Mācību simulatoru pilnveide un personāla apmācības procesa efektivitātes paaugstināšana.
6. Islama ietekme militāro konfliktu norises vietās, kas tiek plānots projektā «Social and Cultural 

Network Analysis and Modeling to Understand the Adversary».
7. Pētījums par radiovadāmo spridzekļu iniciējošām iekārtām un aizsardzību pret tām.
8. Programmējamās platjoslas radiostacijas taktiskajos tīklos.
9. Taktiskā elektronikas aizsardzības sistēma.
10. Kuģu ALCMAR mīnu meklētāju darbības izpēte un simulācijas programmu izstrāde.
11. Strautiņu poligona paplašināšana – militārās infrastruktūras izbūves iespējas, paredzamie dar-

bības ierobežojumi un riski.
12. Karavīru veselības kapacitātes un fizisko spēju padziļināts vērtējums grupā ar paaugstinātu ķer-

meņa masas indeksu.

C. Zinātnisko inovāciju tēmas:

1. Autonoma robotizēta platforma utt.

Tika organizēti un vadīti šādi semināri un konferences:

Seminārs «Terorisma būtības analīze un iespējamās pretdarbības pamatojums Latvijas apstāk-•	
ļos».
Konference «Militārās izglītības attīstības perspektīvas».•	
Seminārs «NBS attīstības principi un vieta Latvijas Republikas drošības sistēmā».•	
Seminārs «NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un komplektēšanas ar personālu stratēģijas •	
izstrāde».
Seminārs «NBS attīstības principi un vieta Latvijas Republikas drošības sistēmā» – balstoties uz •	
NATO Samita rezultātiem.
Konference «Militārās izglītības attīstības perspektīvas» – sakarā ar NAA gadadienu.•	
Seminārs «Nacionālo bruņoto spēku izveide un attīstība» – sakarā ar NBS 90. gadadienu.•	

AZPC darbinieki piedalījās un gatavoja ziņojumus šādos citu organizāciju semināros un 
konferencēs:

Baltijas valstu sadarbība militārās zinātnes un pētniecības jomā (notiek 2 – 3 reizes gadā).•	
Dalība Konceptu attīstības un vingrinājumu (•	 Concept Development and Experimentation (CD&E 
WG)) darba grupā.
Dalība Nacionālo padomnieku grupā (•	 NAG), kas parasti notiek reizi gadā, izskata un koriģē CD&E 
WG sagatavotos dokumentus un gatavo dokumentus NATO Militārajai komitejai.
Dalība ES FP7 – Drošības un kosmosa darba komitejā •	 (The Security and Space Programme Comit-
tee).
Baltijas militārās  medicīnas mācību Darba grupas tikšanās•	  (Baltic military medical training Wor-
king group meeting) (ikgadējs pasākums).
Bataljona štāba medicīnas virsnieku kurss•	  (Batallion Staff Medical Officers course) (ikgadējs pasā-
kums).
NATO•	  COMED (ikgadējs pasākums).
Militārās medicīnas apmācības paneļa tikšanās•	  (Military Medical Training panel meeting) (ikgadējs 
pasākums).
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Dalība 49. Vācijas kara medicīnas un farmācijas kongresā.•	
13. Eiropas Sporta zinātņu kongress.•	
4. Starptautiskais Baltijas anestezioloģijas un intensīvās aprūpes kongress.•	

Veikti zinātniskie pētījumi un sagatavoti pārskati par šādiem projektiem:

«Terorisma būtības analīze un iespējamās pretdarbības pamatojums Latvijas apstākļos», sagata-•	
vots projekts (AZPC – 2/01 – 2007).
«Rietumu un Austrumu civilizāciju atšķirības un to ietekme uz civilizāciju pārstāvju savstarpējām •	
attiecībām» un sagatavots projekts (AZPC – 2/01 – 2008).
«NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un komplektēšanas ar personālu stratēģijas izstrāde».•	
«Lēmumu pieņemšanas procesa pamatojums uz daudzkritēriju risku analīzes bāzes, risinot dro-•	
šības problēmas» (AZPC – 2/01 – 2009).
«Nacionālo bruņoto spēku pamatvērtības».•	

AZPC sagatavo arī publikācijas un rakstus starptautiskajiem (Vācija, Portugāle) un Latvijas izde-
vumiem (žurnāli «Militārais apskats», «Tēvijas sargs», «Kadets», LU un RTU zinātniskie apkopojumi) 
– apmēram 10 publikācijas ik gadu. 

Sagatavoti mācību līdzekļi un grāmatas:

«Terorisma saknes, attīstība un cīņa ar to» izmantošanai studiju programmā Krīzes vadība (grā-•	
matā 125 lpp., ISBN 9984-625-09-5).
«Ieroču un munīcijas uzbūves un darbības pamati» studiju programmai Strēlnieku ieroču uzbū-•	
ve (grāmatā 176 lpp., ISBN 9984-625-70-2).
«Ieroču un munīcijas uzbūves un darbības principi» (grāmatā 287 lpp., ISBN 9984-625-11-7).•	
NAA ikgadējais žurnāls «Kadets».•	
Sagatavots rakstu kopums «Militārā zinātne Latvijā» (376 lpp.).•	
Sagatavots grāmatas projekts – brigādes ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas – «NBS izveide un at-•	
tīstība» (570 lpp.).

Šajā grāmatā autors ir realizējis savu priekšlikumu Ģenerāļu kluba biedriem un visiem esošajiem 
NBS gan aktīvā, gan rezerves dienesta karavīriem rakstīt savas atmiņas par to, kur viņi bija, ko darīja 
NBS izveides un pilnveidošanas procesā. Vienlaikus nerakstīt par to, kas ir tikai lasīts par tā laika noti-
kumiem un kuros pats nav piedalījies.

Grāmatā ir faktiskais materiāls: ieskanēti daži dokumenti, dažādu vēstuļu, rakstu un ziņojumu ko-
pijas, fotogrāfijas no autora personīgā arhīva un nedaudz informācijas par pašu autoru, kas gan kā 
NAA prorektors, rektors, gan NBS štāba priekšnieks un tagad NAA profesors ir aktīvs grāmatā minēto 
notikumu dalībnieks. Diezgan neparasts grāmatā ir vēsturisko notikumu materiāls par gan pasaules, 
gan Latvijas un galvenokārt NBS nākotni autora redzējumā.

Autors sniedz savu notikumu redzējumu, tos komentējot, un lasītājam rodas iespēja labāk izprast 
it kā zināmus notikumus mūsu NBS izveidē un attīstībā. Vienlaikus lasītājs var nedaudz iepazīties gan 
ar neoficiālo karavīru dzīves pusi, gan atrast arī akadēmiska rakstura materiālus.

Grāmata ļauj labāk saprast kas ir kas noteiktā militārās jomas laika posmā. Autors izsaka savu vie-
dokli atklāti, cenšoties nevienu neapvainot, bet uzmanīgs lasītājs pats spēs izdarīt secinājumus, un 
tālākie notikumi parādīs autora spējas pareizi prognozēt NBS nākotni.

Grāmatas projekts tika sagatavots 2009. gada maijā un iesniegts Tēvijas Sarga redakcijā darba 
koriģēšanai un izdošanai. Darba izdošana bija ieplānota 2009. gada redakcijas budžetā, un tai bija 
mutisks Ģenerāļu kluba biedru atbalsts. 

NAA vadība 2009. gada 31. jūlijā saņēma Tēvijas Sarga redakcijas vēstuli Nr.11-03/417, kurā, pama-
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tojoties uz Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta direktora Jāņa Garisona 2009. gada 
29. jūlija vēstuli Nr. MV-N/2594 par grāmatas «Nacionālo bruņoto spēku izveide un attīstība» iz-
došanu, bija informācija, ka grāmatu nebūs iespējams sagatavot un izdot par V/A «Tēvijas sargs» 
līdzekļiem.

Jānis Garisons atzīmē, ka, «iepazīstoties ar grāmatas saturu, AM ir konstatējusi, ka tajā iekļautā 
informācija neatbilst šā brīža sabiedrības informēšanas prioritātēm, kā arī manuskripts vairāk atbilst 
autobiogrāfijai un nepretendē uz objektīvu AM un Nacionālo bruņoto spēku darbības atspoguļo-
jumu». 

Man tika ieteikts būtiski pārstrādāt šo materiālu un sagatavot atsevišķus materiālus dažādām la-
sītāju grupām. Es daļēji tam piekrītu, bet man ieteica iedot materiālu izlasīt un izvērtēt neitrālam 
lasītājam, kuram ir zināšanas grāmatu rakstīšanā.

Viens citāts no atsauksmes: «Jūsu grāmata VĒL nav izdota, bet tai pienāks laiks, ticiet man, jau tagad 
tā ir AR LIELU VĒRTĪBU!» Tas man dod papildus morālo stimulu neizmest materiālu, bet saglabāt, papil-
dināt un uzlabot. Bieži cilvēkam galvenais ir morālais atbalsts. Es rakstīju grāmatu ne jau peļņas dēļ, 
bet gan redzot, ka gan dažas institūcijas, gan notikumi, gan atsevišķi cilvēki tiek aizmirsti. Piemēram, 
bukletā «NBS 10. gadadiena» ir minētas dažādas institūcijas, arī, piemēram, Sporta klubs, bet aizmirs-
ta NAA utt. Tas bija materiālu sagatavošanas iemesls, papildus arī NBS un NAA deviņdesmitgade.

Daudzi cilvēki un galvenokārt karavīri ar lielām cerībām gaidīja 2009. gada NATO sešdesmitgadei 
veltīto Samitu, kur sākotnēji bija plānots izskatīt un pieņemt Kompleksās pasaules attīstības pieņē-
mumu un uz tā balstītu NATO jaunās stratēģijas konceptu. Tas būtu loģisks pamats NATO valstu Na-
cionālo militāro stratēģiju pārstrādei. Pagaidām atklāts ir palicis jautājums par NATO nozīmi pasaules 
drošības sistēmā. Tas ir iemesls tam, ka grāmatas IV sadaļā diezgan daudz ir materiālu, kas mazāk 
attiecas uz NBS vēsturi, bet vairāk uz NATO iespējamo nozīmi pasaules drošības sistēmā, kā arī NBS 
uzdevumu un iespējamās vietas noteikšanu Latvijas drošības sistēmā. 

Pasaulē un Latvijā 2009. gadā ir krīze jeb dižķibele, kas skar aizsardzības sistēmu kopumā, arī NBS. 
Autors aktīvi piedalās gan aizsardzības sistēmas restrukturizācijas pasākumos, izsaka savu viedokli 
un piedāvājumus gan aizsardzības, gan NBS struktūras optimizēšanā. 

Daži materiāli ir ievietoti šajā grāmatas projektā, ar ko var iepazīties internetā – adrese karlis-
kreslins2@inbox.lv, ieejas kods NBS2009, materiāls ir mapē Faili. Galvenais vērtētājs būs lasītājs un 
viņa vērtējums ir galīgs un nepārsūdzams.
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NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
Jānis Arājs,
VPZK pasniedzējs

KARA SKOLA

Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika, par vienu no galvenajiem uz-
devumiem kļuva Latvijas armijas izveide. Sākotnēji Latvijas Armijas vienības tika nokomplektētas 
ar virsniekiem, kas militāro izglītību bija guvuši Krievijas armijā vai arī virsnieka pakāpi saņēma par 
nopelniem kaujas laukā. Liela daļa no šiem virsniekiem bija cīnījušies latviešu strēlnieku pulkos. Jā-
piebilst, ka Latvijas armija nevarēja sūdzēties par virsnieku trūkumu kopumā, tomēr jau Brīvības cīņu 
laikā, pieaugot Latvijas armijas skaitliskajam sastāvam, kļuva jūtams kvalificētu jaunāko virsnieku 
trūkums.

1919. gada 13. septembrī ar pavēli Nr. 40 Latvijas armijas virspavēlnieks ģenerālis D. Sīmansons 
pavēlēja izveidot Kara skola divu rotu sastāvā. Tika noteikts, ka Kara skolā var uzņemt personas, kas 
nav jaunākas par 18 gadiem, kā arī noteikta nepieciešamā izglītība. Mācību ilgums Kara skolā bija 
paredzēts 3 mēnešus. Kara skolu beigušie tiktu nosūtīti uz vienībām par junkurleitnantiem un leit-
nanta pakāpi Kara skolu ar I šķiru beigušie iegūtu pēc diviem mēnešiem, bet ar II šķiru beigušie – pēc 
četriem mēnešiem. Par Kara skolas komandieri ar pulka komandiera tiesībām tika iecelts kapteinis 
R. Klinsons. Kara skolas uzdevums bija nodrošināt Latvijas armiju ar labi sagatavotiem virsniekiem.

Ar 3. septembra pavēli Nr. 54 ģenerālis D. Sīmansons noteica, ka uz Kara skolu apmācībai jānosūta 
119 karavīri no Kurzemes divīzijas, 83 no Vidzemes divīzijas, 61 karavīrs no Latgales divīzijas, bet no 
citām mazākām vienībām kopumā 28 karavīri. Topošos kadetus no Latvijas armijas instruktoriem un 
kareivjiem ar vidējo izglītību sāka izraudzīt jau septembra vidū. Pirmie kadeti Kara skolā sāka ierasties 
6. un 7. oktobrī. Gribētāju apgūt virsnieka profesiju netrūka un jau diezgan ātri izdevās nokomplek-
tēt divas kadetu rotas 250 cilvēku sastāvā. Kara skola atradās Krišjāņa Barona ielā 99, bijušā Garīgā 
semināra telpās. Saskaņā ar ģenerāļa D. Sīmansona pavēli mācības Kara skolā bija jāuzsāk 8. oktobrī, 
bet Bermonta karaspēka uzbrukuma dēļ tās tika pārtrauktas un jau 9. oktobrī Kara skola tika nosūtīta 
uz fronti.

Kara skola saņēma uzdevumu saformēt divas kaujas rotas un 9. oktobra pēcpusdienā doties uz 
Pārdaugavu, lai apturētu uzbrūkošos Bermonta spēkus. Bermonta uzbrukumu apturēt neizdevās, 
taču Kara skolai bija būtiska nozīme Latvijas armijas vienību atkāpšanās pāri Rīgas tiltiem nodrošinā-
šanā. Kad fronte nostabilizējās pa Daugavas līniju, Kara skola ieņēma aizsardzības iecirkni Rīgas tiltu 
rajonā. Pēc Bermonta karaspēka padzīšanas no Pārdaugavas Kara skola saņēma pavēli atgriezties 
savās telpās atpūtai.

16. novembrī Kara skola saņēma pavēli doties Jelgavas virzienā un būt Vidzemes divīzijas koman-
diera rīcībā. Šajā laikā Kara skolas sastāvs bija pieaudzis un to veidoja divas rotas un ložmetēju ko-
manda, kopā 265 kadeti un 11 virsnieki. 17. novembra vakarā Kara skola saņēma uzdevumu veikt 
izlūkošanu Vareļu māju un Garozas kroga rajonā. 18. novembra rītā Bermonta spēki uzsāka pretuz-
brukumu, un pusotrs vads Kara skolas kadetu virsleitnanta R. Veckalniņa vadībā pie Vareļu mājām 
bija spiests uzsākt smagu kauju ar pretinieka pārspēku. Tikai ap pusdienlaiku, kad Vācu leģiona vie-
nības apgāja kadetus no aizmugures, tie sāka atkāpties uz Garozas krogu. Atkāpšanās pa klaju lauku 
stiprā pretinieka ugunī bija ļoti grūta un kaujas laikā Kara skola cieta smagus zaudējumus. Kaujā pie 
Vareļiem krita 12 kadeti, 13 tika ievainoti vai kontuzēti, bet no tiem 6 palika ierindā un 2 kadeti krita 
gūstā. Četri kritušie kadeti G. Skalde, O. Palms, P. Palms un R. Dzelzskalns pēc nāves tika apbalvoti ar 
Lāčplēša Kara Ordeni. 21. novembrī Latvijas armija uzsāka vispārēju uzbrukumu un ieņēma Jelgavu. 
Kara skola saņēma uzdevumu uzņemties garnizona dienestu Jelgavā.

Cīņām pret Bermontu beidzoties, 30. novembrī Kara skola atgriezās Rīgā, lai atsāktu pārtrauktās 
apmācības. Pēc grūtā pārgājiena no Jelgavas vakariņās cita nekā nebija ko galdā likt, kā vienīgi mel-
na kafija, marmelāde un rupjmaize. Tā radās Kara skolas tradīcija, kas tika ievērota visu tās pastāvē-
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šanas laiku. Šodien Kara skolas Melnās kafijas vakara tradīciju turpina Nacionālā aizsardzības akadē-
mija. Vareļi kļuva par Kara skolas svētvietu. Pēc kapteiņa J. Borkovska – Zemgaļa meta tika izveidots 
piemineklis, ko 1935. gadā Kara skolas kadeti atklāja pie Vareļu mājām.

1919. gada 1. decembrī Kara skolā atsākās mācības. 1. decembris tika pasludināts par Kara skolas 
oficiālo dibināšanas dienu. 1920. gada 20. maijā pēc saīsināta 6 mēnešu apmācību kursa leitnanta 
pakāpi saņēma 300 Kara skolas pirmā izlaiduma kadeti. Kara skolas izlaiduma ceremonija ar parādi 
notika Esplanādē un tajā piedalījās Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste, ministru prezi-
dents Kārlis Ulmanis un armijas komandieris ģenerālis Pēteris Radziņš.

1920. gadā tika nodibināta divgadīga apvienota Kara skola ar kājnieku, jātnieku, artilērijas un in-
ženieru nodaļām. No 1923. gada ieviesa trīs gadu apmācību kursu. Kara skolā uzņēma tikai vidus-
skolu absolventus pēc obligātā karadienesta vai instruktoru rotu beigšanas. Izņēmums bija aktīvajā 
dienestā esošie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, kuriem nebija vidusskolas izglītības. 1926. gadā tika 
likvidētas jātnieku un instruktoru nodaļas, bet 1931. gadā likvidēja arī artilērijas nodaļu. No 1931. līdz 
1935. gadam Kara skola pārtrauca virsnieku sagatavošanu, atstājot mācībspēkus, kas sagatavoja kāj-
nieku virsniekvietniekus. Turklāt šajā laikā Kara skolā darbojās dažādi virsnieku kvalifikācijas celšanas 
kursi.

Virsnieku apmācību Kara skola atkal uzsāka 1935. gadā pēc jauniem noteikumiem un program-
mas. Apmācību kurss atkal bija divgadīgs ar vienveidīgu militāro programmu visām ieroču šķirām. 
Ziemā notika teorētiskās apmācības, bet vasarā lauka nometnē tika trenēti taktiskie paņēmieni, noti-
ka šaušanas apmācība u.c. Artilērijas, jātnieku un tehniskās vienībās Kara skolu beigušos jaunos virs-
niekus iedalīja pēc viņu vēlēšanās. Virsnieki, kas jau pirms iestāšanās Kara skolā bija dienējuši kādā 
spēku veidā, baudīja šī spēku veida virsnieku tiesības, bet pārējiem gada laikā bija jāiztur pārbaudīju-
mi pēc speciālas programmas. No 1935. gada Kara skola sagatavoja arī Jūras spēku virsniekus. Šiem 
kadetiem divus gadus bija jāmācās Krišjāņa Valdemāra jūras skolā, bet vienu gadu Kara skolā kopā ar 
pārējiem kadetiem. Šādā veidā Kara skola darbojās līdz 1940. gada rudenim, kad padomju okupācija 
izbeidza virsnieku sagatavošanu Latvijas armijai. Turklāt Kara skolā gatavoja arī armijai nepiecieša-
mos virsniekus speciālistus (inženierus, ārstus, juristus u.c.). Šiem kadetiem specializācijas iegūšanai 
paralēli mācībām Kara skolā bija jāapmeklē atbilstoša fakultāte Latvijas Universitātē.

No 1920. līdz 1940. gadam Kara skolai kopumā bija 14 izlaidumi, un to beidza 1634 virsnieki. Tur-
klāt Kara skolā tika sagatavoti arī 429 rezerves virsnieki un ap 900 virsniekvietnieku.
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Militārais darbinieks Muntis Ģeibaks,
VPZK pasniedzējs

VADĪBAS UN POLITISKO ZINĪBU KATEDRA

Par Vadības un politisko zinību katedras vēsturisko sākumu var uzskatīt 1993. gadā izveidotās NAA 
Pedagoģijas un Tiesību katedras, kurās jaunajiem virsniekiem paralēli militāri profesionālajai, svešva-
lodu un fiziskajai sagatavošanai vajadzēja dot iespēju apgūt arī pedagoģijas un tiesību zinātņu baka-
laura akadēmiskās programmas. Darbā NAA tika pieaicināti pazīstami LU mācību spēki – Voldemārs 
Zelmanis, Imants Plotnieks, Ārija Karpova, Jānis Porietis, Līna Birziņa. Abas katedras spēja paplašināt 
jauno virsnieku redzesloku, pasniedzēji uzkrāja pieredzi, kā saskaņot sabiedriski humanitāro zinātņu 
atziņas ar militārās augstskolas profilu, radās zināmas tradīcijas kadetu patstāvīgā pētnieciskā darba 
organizācijā. Šī pieredze tagad tiek izmantota un pilnveidota.

2000. gada 20. novembrī ar aizsardzības ministra pavēli Nr. 335 tika apstiprināta Latvijas Repub-
likas Nacionālo bruņoto spēku virsnieku militārās izglītības koncepcija, kuras galvenais mērķis bija 
izveidot vienotu NBS virsnieku sagatavošanas sistēmu, kad visu virsnieka militārās karjeras laiku, die-
nests NBS vienībās un štābos mijas ar mācību kursiem. Tā tika ievērota militārās izglītības līmeņu 
secība, kad virsnieks var pretendēt uz mācībām augstākā līmeņa kursos, ja viņam ir iepriekšējais 
militārās izglītības līmenis, viņš ir pozitīvi novērtēts un ir noteiktu laiku dienējis attiecīgajos amatos.

Lai šo principiāli jauno virsnieka sagatavošanas modeli organizētu, jau iepriekš – 1998. gadā – tika 
pārveidotas NAA mācību katedras. No Vadības un administrācijas katedras, Kara studiju un Politisko 
zinību katedrām 1998. gadā tika izveidota Vadības un politisko zinību katedra, kuras pamatuzde-
vums ir kopā ar citām NAA katedrām gatavot profesionāli izglītotus militāros speciālistus Latvijas 
valsts aizsardzībai, audzināt virsniekus – Latvijas patriotus, garīgi un fiziski attīstītas personas ar aug-
stu morāli, goda un pienākuma apziņu. Līderus, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt savus 
padotos. Katedra atbild par daudzpusīgu vispārējās un militārās vadības teorijas, militārās psiholo-
ģijas un ētikas pamatu apguvi, tā nodrošina vairāku vadītājam nepieciešamo zinību – tiesisko un 
politisko, militāri vēsturisko un pedagoģisko, militārās apgādes un medicīniskā nodrošināšana un 
vides aizsardzības jautājumu studijas, kurās NAA kadeti un virsnieka karjeras kursu klausītāji iegūst 
izpratni par sociālās dzīves pārvaldes galvenajām prasībām. Nozīmīgākās mācību programmas, ku-
ras katedra NAA ir palīdzējusi vai turpina realizēt šajā laikā, ir bijušas:

Komandējošā virsnieka sastāva pamatkurss.
Virsnieka speciālista pamatkurss.
Rezerves virsnieka speciālista (ārsta) pamatkurss.
Virsnieka profesionālā un militārā studiju programma.
Militārās izglītības izlīdzināšanas kurss.
Sauszemes spēku Militārā vadība.
Jūras spēku Militārā vadība.
Gaisa spēku Militārā vadība.

Virsnieku militārās karjeras kursi:
Rotas komandiera kurss.
Jaunākā štāba virsnieka kurss.

Ar katedras pasniedzēju līdzdalību tiek realizēti arī NBS vajadzībām nepieciešamie īslaicīgie virs-
nieku mācību kursi.

Katedras pasniedzēji spēj pārliecināt savus kadetus un klausītājus ar labi pārdomātiem, struktu-
rētiem, pilnīgiem un pietiekamiem, skaidriem un saprotamiem argumentiem, viņi spēj fokusēt un 
koncentrēt sevi uz galveno gadījumos, kad sastopas ar negaidītu situācijas pavērsienu. Nekad ne-

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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apjūk paradoksālu un ātru situācijas izmaiņu gadījumos un spēj šādas situācijas izmaiņas pieņemt. 
Katedras pasniedzēji apsver iespējamās alternatīvas un laikā pieņem labāko iespējamo lēmumu, 
pamatojoties uz rīcībā esošo informāciju un tās dziļu, daudzpusīgu analīzi.

Lieli nopelni katedras attīstībā ir tās pirmajam vadītājam atv. pulkvežleitnantam Andrim Čakārnim, 
kurš bija atbildīgs par akreditācijas procesa realizāciju, arī katedras mācību programmu akreditāciju 
2001. un 2007. gadā.

Katedrā strādājuši izcili pedagoģiskā procesa meistari, un visspilgtākais piemērs ir pasniedzējs, no 
kura daudzi kolēģi mācījās profesionālajā meistarībā – Oļegs Pavlovs. Ar cilvēka mīlestību, pedago-
ģisko iztēli un pedagoģisko taktu viņš spēja izstrādāt un īstenot pārmaiņu projektus, ļoti labi savā 
darbā spēja izmantot kognitīvi didaktisko, komunikatīvi didaktisko, uzdevumā orientēto un mācību 
procesā orientēto didaktisko modeli.

Virsnieku militāri patriotiskajā audzināšanā savu nozīmīgu ieguldījumu deva pasniedzējs Vitauts 
Ļūdēns.

Katedras pasniedzēju devumu mācību procesa realizācijā (1998. – 2009.) parāda tabula:

Vārds
Uzvārds

Katedrā mācību procesu 
vadījis

Mācību priekšmeti

Pulkvedis 
Ivo Moģiļnijs

1998. – 2002.
NBS finanses
NBS apgādes organizācija
NBS personāls

Atv. pulkvedis
Mečeslavs Šuksts

2003. – 2009.
NBS apgādes organizācija
Militārā vides mācība

Pulkvežleitnants
Aivars Buls

Katedrā no 2003. gada
Militārās tiesības
Militārā psiholoģija
Lietvedība

Pulkvežleitnants
Artūrs Ģirupnieks

2003. – 2004.
Militārā likumdošana
Lietvedība

Atv. pulkvežleitnants 
Andris Čakārnis

1998. – 2003.
2006. – 2008.

NBS personāls
Militārā likumdošana
Militārā vides mācība

Atv. pulkvežleitnants 
Aivars Pētersons

1998. – 2001.
Karamākslas vēsture
Latviešu karamāksla II pasaules karā

Atv. majors
Jānis Mekšs

1998. – 1999. Vadības teorija

Majors
Andis Landrāts

2003. gadā
Mācību procesa plānošana
Mācību teorija un metodika
Uzvedības kultūra

Kapteiņleitnante
Andžela Rožcenkova

Katedrā no 2004. gada

Militārā vadība un ētika
Vadības teorija
Militārā pedagoģija
Lietvedība

Kapteinis
Edgars Strods

2000. – 2006.
Militārā likumdošana
Lietvedība
NBS reglamenti



PE
R

 A
SP

E
R

A
 A

D
 A

ST
R

A
K

A
D

E
T

S 
20

09

19

Virsleitnants
Pēteris Egle

1998. – 2003.

Vadības un militārā psiholoģija
Ģimenes psiholoģija
Psihofiziskais treniņš personības 
attīstībai
Personības un sociālā psiholoģija

Liāna Pļaviņa 1998. – 2005.
Medicīnas dienesta organizācija
Kara medicīna
Medicīniskais nodrošinājums

Oļegs Pavlovs 1998. – 2003.

Komunikācijas kultūra
Uzvedības un saskarsmes kultūra
Militārie simboli un rituāli
Vadības socioloģija
Filozofija

Imants Plotnieks 1998. – 2001. Personības un sociālā psiholoģija

Ludvigs Grudulis 1998. – 2001.
Pedagoģija
Baltijas valstu izglītības sistēmas

Inese Jurgena 1998. – 2004.
Lietišķā pedagoģija
Mācību teorija

Baiba Saltupe 1998. – 2004.

Latvijas dabas un saimniecības 
ģeogrāfija
Pasaules dabas un sociālā ģeogrāfija
Militārā vides mācība

Vitauts Ļūdēns 1998. – 2004.
Audzināšanas teorija un metodika
Virsnieku valstiskā audzināšana

Rihards Kalvāns 1998. – 2003.
Komunikācijas kultūra
Sarīkojumu un masu uzvedumu 
organizēšana un vadīšana

Ingrīda Vīgante 1998. – 2004.
Organizācijas un vadības teorija
Militārā ētika
Militārā vadība un ētika

Brigita Brigere 1998. – 2002.
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture
Rīgas vēsture

Jānis Arājs
2000. – 2003.
Katedrā no 2006. gada

Karamākslas vēsture

Muntis Ģeibaks Katedrā no 1998. gada

Ekonomikas pamati
Projektu vadība
Politoloģija
NBS veidošanas etnodinamiskie 
aspekti
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Vadības un politisko zinību katedras pasniedzēju nozīmīgākās publikācijas NAA:
Plkv. I. Moģiļnijs «NBS daļu saimnieciskā darbība, to apgādes struktūru pilnveidošanas ceļu iz-•	
pēte», 2000.
Pltn. A. Buls «Sociālās un militārās psiholoģijas vārdnīca», 2005.•	
O. Pavlovs «Latvija Tevī un pasaulē», 2000.•	
O. Pavlovs «Simbolika un rituāli militāro tradīciju veidošanā», 2003.•	
Atv. maj. J. Mekšs «Vadības un organizācijas teorija», 1998.•	
R. Kalvāns «Virsnieka valoda», 2001.•	
J. Arājs «Lineārā taktika Eiropas valstu armijās», 2004.•	
J. Arājs «Rietumeiropas karamāksla 16. līdz 17. gs.», 2006.•	
L. Pļaviņa «Kadetu fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbaspēju raksturojums», 1998.•	
L. Pļaviņa «Kadetu fizisko spēju raksturojums un psiholoģisko īpašību novērtējums», 1999.•	
L. Pļaviņa «Karavīru fiziskās attīstības un fiziskās sagatavotības raksturojums», 2000.•	
L. Pļaviņa «Jaunkareivju fiziskās un psiholoģiskās īpatnības un to izmaiņas dienesta laikā», 2001.•	
L. Pļaviņa «Patoloģiskie stresa lūzumi, to etioloģija, prognoze un profilakse», 2002.•	
M. Ģeibaks «Konfliktu pasaule», 2005.•	
M. Ģeibaks «Civilizācija. Kultūra. Personība.», 2006.•	
M. Ģeibaks «Vadības socioloģija», 2007.•	
M. Ģeibaks «Sociālā antropoloģija», 2008.•	

Pēdējā gada laikā no katedras atvaļinājās tās pirmais vadītājs atv. pulkvežleitnants A. Čakārnis un 
atv. pulkvedis M. Šuksts.

No 2009. gada katedras vadītāja pienākumus pilda pulkvežleitnants A. Buls, viņš ir lietišķs, taktisks, 
iejūtīgs un mērķtiecīgs vadītājs, ar lielām darba spējām. Pltn. A. Buls labi pārzina savus pasniedza-
mos mācību priekšmetus, spēj risināt vairākas problēmas vienlaicīgi. Pltn. A. Buls ir metodisks un 
neatlaidīgs prasībās, tāpēc katedra var izpildīt uzdevumus pilnībā un noteiktajā laikā. 2009. gadā no 
1. – 4. jūnijam pulkvežleitnants A. Buls NAA organizēja starptautisko lietišķās militārās psiholoģijas 
simpoziju «Karavīra personība psiholoģijas zinātnē – solis nākotnē».

2009. gadā katedrā mācību procesu nodrošina trīs pasniedzēji:
NAA absolvente kapteiņleitnante Andžela Rožcenkova, kura spēj ieklausīties un respektēt ko-

lēģus, nebaidās uzņemties iniciatīvu, spēj noteikt svarīgāko problēmu risināšanā. A. Rožčenkovai 
piemīt uzskatu plašums un elastīgums. Viņa ir dzīvespriecīga, ar labu humora izjūtu, spēj kvalitatīvi 
izmantot dažādas mācību metodes; A. Rožčenkovai nav personīga un subjektīva attieksme pret ka-
detiem un virsnieku karjeras kursu klausītājiem, attīstot viņu izziņas, intereses un spējas, viņai piemīt 
profesionālās pašrefleksijas spējas.

Katedras pasniedzējs J. Arājs ir komunikabls, spēj parādīt sevi darbos ar paškontroli un pašdis-
ciplīnu. Prot saistīt kadetu un klausītāju uzmanību, nemāca sausi, informatīvi, bet iepriecinoši un 
interesanti, ar prieku darot savu darbu. Palīdz citiem kolēģiem svarīgu nozīmīgu darbu veikšanā 
katedras un NAA izaugsmē.

Pasniedzējs M. Ģeibaks ir sagatavojis izdošanai šādus mācību metodiskos līdzekļus: «LR starptautis-
kajās attiecībās no Parīzes miera līguma līdz 1939. ga-
dam», «Antropoloģiskā filozofija», «Reliģijas vēsture».

Gada laikā kā pirmā katedra NAA paveica katras 
nodarbības mācību materiāla materiālu izstrādi visos 
mācību priekšmetos, katedras pasniedzēji izstrādāja 
mācību programmas katedras mācību priekšmetos 
«Sauszemes spēku Militārā vadība», «Jūras spēku Mili-
tārā vadība», «Gaisa spēku Militārā vadība». 

Katedras pasniedzēji ar optimismu skatās katedras 
un NAA izaugsmē nākotnē.
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Kapteinis Roberts Innus, 
Sporta katedras pasniedzējs,
Kadete Silva Andersone,
Kadete Zita Savicka

SPORTA DZĪVE NAA

Fiziskā audzināšana ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, jo kustībām ir liela nozīme cilvēka dzīvē. Sports 
nostiprina veselību un veicina fizisko un garīgo spēju vispusīgu attīstību. Karavīram ir nepieciešama 
gan laba fiziskā sagatavotība, gan stingra disciplīnas izjūta un mērķtiecība. Sports mudina cilvēkus 
pārvarēt grūtības, gūt panākumus gan sacensībās, gan dzīvē. 

Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā sportam kā jau vienmēr ir ļoti liela nozīme. Tā ir joma, kur vien-
laicīgi var iegūt gan lielisku izglītību, gan sasniegt augstus rezultātus. Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 
itin visā!

NAA kadetiem tiek piedāvātas dažādas sporta nodarbības. Ir iespējams nodarboties ar volejbolu, 
basketbolu, florbolu, militāro daudzcīņu, kā arī darboties smagatlētikas un trenažieru zālē. Spor-
ta zāli izmanto viss NAA personāls. Īpaši kadeti novērtē iespēju izmantot akadēmijas plašo sporta 
aktivitāšu klāstu, lai atslābinātos un atbrīvotos no spriedzes pēc nogurdinošas dienas teorētiskajās 
nodarbībās. Ir patīkami darboties ar jaunu inventāru skaistās telpās. Ļoti lielu atzinību kadeti izteica 
par sadarbību ar Sporta katedru, kad tika organizēts sporta spēļu turnīrs. Tās bija vairākas aizraujošas, 
notikumiem bagātas nedēļas, kuru laikā tika noskaidroti spēcīgākie kadeti 

NAA personāls un kadeti pārstāv akadēmiju arī dažādos NBS rīkotajos sporta pasākumos – čem-
pionātos, spartakiādēs –, iegūstot godalgotas vietas. Centīgākie un talantīgākie piedalās arī Baltijas 
sporta spēlēs un CISM pasaules čempionātos.

Arī 2009. gads ir bijis notikumiem bagāts – vairākos sporta veidos iegūtas godalgotas vietas. CISM 
basketbola čempionātā mūsu valsti pārstāvēja nesen akadēmiju absolvējušais leitnants J. Viškurs. 
Baltijas sporta spēlēs, kuras šogad risinājās Alūksnē, akadēmijas kadeti un pasniedzēji godam parā-
dīja savu labāko sniegumu: kadete Z. Savicka un leitnante E. Pļaviņa kļuva par vairākkārtējām Baltijas 
sporta spēļu uzvarētājām pludmales volejbolā, kadets R. Kovalis kopā ar komandas biedriem izcīnīja 
2. vietu basketbolā. 

NBS un Latvijas čempions svaru stieņa spiešanā guļus kadets R. Dronga šogad savai kolekcijai 
var pievienot vēl 3 Latvijas čempionātu medaļas, kadetiem K. Bokulam un R. Kovalim ir 2. vieta NBS 
čempionātā strītbolā, E. Ondzulam 3. vieta NBS spartakiādē svarbumbu celšanā. Kadets A. Rekuņen-
ko godam pārstāvēja NAA komandu NBS čempionātā orientēšanās sportā. Runājot par basketbolu, 
noteikti jāpiemin kadets H. Liniņš, kurš spēlē arī armijas basketbola komandā ASK «Karavīrs» Rīgas 
dubultamatieru basketbola čempionātā (šajā komandā spēlē arī kadets J. Erbs). NBS sporta spēlēs 
kopvērtējumā NAA izcīnīja godpilno 2. vietu, kas ir ļoti labs sasniegums. Sacensības notika vienu 
dienu, un jāpateicas organizatoriem, jo viss notika precīzi pēc programmas, un tika apvienoti daudzi 
dažādi sporta veidi. 

Īpaši gatavojoties un ar lielu azartu katru gadu tiek aizvadīts kadetu tradicionālais spēkavīru tur-
nīrs «NAA Gladiators». Šogad bija pieteicis rekordliels dalībnieku skaits. Spēcīgākais izrādījās kadets 
I. Kokars, kuram par NAA Gladiatora titulu nācās mēroties spēkiem ar pēdējo 3 gadu laureātu kadetu 
H. Liniņu. 

Jāpiebilst, ka NAA personāls aktīvi piedalās ari Latvijas mēroga sporta pasākumos. 47 kadeti pie-
dalījās Ginesa rekorda uzstādīšanā skrējienā «Skrien par Latviju». Tāpat karavīri aktīvi piedalījās Rīgas 
svētkos svarbumbu celšanā, kuru skatījās kopumā 100000 skatītāji, tādejādi popularizējot NAA liela 
mēroga sabiedriskos pasākumos. Kapteine I. Kojaloviča šogad vairākkārt piedalījusies Latvijas mēro-
ga sacensībās vieglatlētikā, kur ir ieguvusi medaļas vairākās disciplīnās.

Viens no lielākajiem NAA notikumiem – pērn izcīnīts Latvijas čempionu tituls komandu vērtējumā 

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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svarbumbu sportā. NAA komanda arī šogad Latvijas kausa kopvērtējumā cīnās par iekļūšanu pir-
majā trijniekā. Komandā startē gan kadeti, gan arī NAA absolventi. Jāmin kadeta Roberta Podvinska 
3. vieta komandu stafetē pasaules junioru čempionātā, kas notika Krievijā Smoļenskā.

Kadets R. Podvinskis (no labās) Pasaules čempionātā 
Smoļenskā 15.11.2008., izpildot grūšanas vingrinājumu

NBS čempionāts basketbolā NAA pret 51. ZS bat. Ka-
dets J. Viškurs uzbrukumā

Kadete O. Uhanova «Skrien par Latviju»

Rīgas svētki 2009. gada 22. augustā 11. novembra 
krastmalā

«Skrien par Latviju». NAA kadets A. Mosāns pārņem 
stafeti no kadeta M. Pamiljana

Komanda



PE
R

 A
SP

E
R

A
 A

D
 A

ST
R

A
K

A
D

E
T

S 
20

09

23

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
Virsseržante Laila Tīģere,
Militārās informācijas biroja priekšniece

NAA BIBLIOTĒKAS VĒSTURE – PIRMIE 17 GADI

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) sevi uzskatu jau par veterāni, jo sāku strādāt šeit 
1992. gada 15. oktobrī, un esmu vadījusi darbu bibliotēkā 17 gadus. Toreiz biju nesen beigusi stu-
dijas Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļā, bet prakses vēl bija maz, vien 
gads pirms studijām nostrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā. Latvijā tas vēl 
bija ļoti nemierīgs laiks, mūsu valstī joprojām atradās Krievijas karaspēks, oktobra beigās Krievijas 
prezidents Boriss Jeļcins vēl parakstīs lēmumu apturēt karaspēka izvešanu no Baltijas.

Tolaik Aizsardzības akadēmija atradās Kalpaka bulvārī vien dažās telpās, tieši tur notika mana pir-
mā tikšanās gan ar prorektoru Kārli Krēsliņu, gan akadēmijas rektoru Valdi Matīsu, kurš pieņēma 
mani darbā. Bibliotēka bija Informatīvās nodaļas sastāvā, kuras tiešais priekšnieks bija Indulis Skras-
tiņš. Gan Informatīvajā nodaļā, gan bibliotēkā bija daudz brīvu štata vietu, un nebija viegli atrast 
piemērotus darbiniekus. Darba Latvijā tolaik netrūka.

Mans pienākums bija veidot akadēmijas bibliotēku, un tā kā Kalpaka bulvārī šaurības dēļ nebija 
kur man ierādīt darba vietu, sākumā biju «staigājošais darbinieks» – gāju uz lielākajām bibliotēkām, 
katalogos meklēju informāciju par militāro literatūru, interesējos par kopēšanas iespējām, konsultē-
jos ar Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieci Gunu Dēliņu par bibliotēkas jautājumiem, pasūtīju 
avīzes 1993. gadam. Nedaudz vēlāk man ierādīja darba vietu Muitas ielā 1, kur atradās izdevniecība 
Junda. Mēnesi vēlāk par bibliotekāri darbā tika pieņemta arī Inese Vilistere.

Bija auksta 1993. gada janvāra diena, kad pirmo reizi braucām skatīties telpas Ezermalas ielā 6/8, 
kur turpmāk bija paredzēts atrasties akadēmijai. Laukuma galā uz augsta postamenta drūmi slējās 
Ļeņina piemineklis. Iegājām baltā ķieģeļu mājā, tajā ēkas spārnā, kurā atradās arī liela sporta zāle. 
Debesis bija pelēkas, un, kad bijām jau iegājuši telpās, sāka puteņot. Atceros, ka pirmais iespaids bija 
ļoti drūms. Bijušajās krievu karaskolas telpās vēl nebija atjaunota elektrība, bija daudz izsistu logu un 
neapkurinātās telpas bija ledainas, drēgnas un zirnekļu tīkliem klātas. Vietām bija brīdinoši uzraksti 
ar solījumu «Mēs vēl atgriezīsimies», arī tīši izdarīti postījumi. Ēkas 2. stāva mazajā gaitenītī, kur Birju-
zova kara skolai bijušas bibliotēkas telpas, pagaidām bija paredzēts izvietot akadēmijas vadību, Per-
sonāla daļu un Bibliotēku, kamēr tiks veikts remonts citviet. Gaitenīša galā atradās 2 lielas bibliotēkas 
krātuves telpas ar blīviem koka plauktiem gandrīz līdz pašiem griestiem. Tie bija veci, tukši plaukti un 
ļoti oda pēc putekļiem. Bija grūti iztēloties, kā šeit varēsim strādāt, nebija nekā, atskaitot vecos koka 
plauktus, un nebija jau toreiz arī necik daudz naudas.

1993. gada martā bibliotēkā pieņēmām trešo darbinieci – Aneti Cēberi. Tā kā atsevišķu darba telpu 
mums pagaidām nebija, jo tajās joprojām mitinājās akadēmijas vadība, mēs savas darba vietas bi-
jām iekārtojušas turpat bibliotēkā. Gaitenīša otrā galā bija rektora pulkveža Valda Matīsa kabinets, un 
pie viņa durvīm bija galdiņš, pie kura pastāvīgi 
atradās ziņnesis. Blakus bibliotēkai bija Mācību 
prorektora pulkveža Kārļa Krēsliņa darba telpa, 
tajā parasti uzturējās arī daži pētnieki un mūsu 
priekšnieks Indulis Skrastiņš. Nākamajā telpā 
strādāja Ierindas prorektors pulkvežleitnants 
Vilis Raups, bet blakus tai bija Personāla daļa. 
Vēlāk laika gaitā akadēmijas personāls telpas 
ir mainījis vairākkārt, bet mēs, bibliotēkas ko-
lektīvs, esam sīksti turējušās pie sākotnējām 
telpām. Uzskatu, ka šim gaitenītim, kur tagad 
izvietotas tikai bibliotēkas darba telpas, ir gan-

L. Tīģere un A. Cēbere kopā ar kolēģiem 1993. gada martā 
bibliotēkā
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drīz muzeja vērtība, jo tas joprojām nes auru no tiem laikiem, kad te darbu sāka Aizsardzības akadē-
mijas pamatlicēji, no kuriem daži kļuva par Latvijas armijas ģenerāļiem.

Pirmās grāmatas bibliotēkas krājumā bija apgādā «Junda» izdotie Aizsardzības spēku reglamenti, 
kā arī no Nacionālās bibliotēkas Rezerves un apmaiņas fonda saņemtā daiļliteratūra. Negaidīts un 
vērtīgs ieguvums bija izdevniecības «LIESMA» apjomīgais grāmatu dāvinājums 1993. gada martā. 
Izdevniecībai «LIESMA», kurai bija liela un vērtīga bibliotēka, telpas bija steidzami jāatbrīvo, un grā-
matas mums un citiem tika dāvinātas ar nosacījumu, ka tiks ņemtas arī tās, kuras satura ziņā bija 
novecojušas, tā sauktā makulatūra. Kopā tās veidoja apmēram 50 000 izdevumu, no kuriem vismaz 
pusi droši varēja dēvēt par novecojušu. Tur bija gan Ļeņina «Kopotie raksti», gan kompartijas litera-
tūra, gan citi sociālisma laika novecojuši izdevumi. K. Krēsliņš teica, ka ārā gan neko nevajagot mest, 
jo arī tā ir vēsture un nākotnē pētījumiem varot noderēt, gan jau atradīsim kur likt. Bet kopumā dāvi-
nājums bija ļoti vērtīgs. Tā kā «LIESMAS» bibliotēka bija universāla, bijām ieguvuši plaša spektra lite-
ratūru visās zinātņu jomās. Šos grāmatu tūkstošus Aspazijas bulvārī pašas, saiņojām, sējām un trans-
portējām vairāk kā nedēļu, mūsu priekšniekam Indulim Skrastiņam un pētniekam Ilmāram Vīksnem 
piepalīdzot. Rokas tolaik bija tulznās. No jaunas bibliotēkas, kurai nebija gandrīz nekā, mēs pēkšņi 
bijām kļuvuši tik bagāti, ka nespējām savu bagātību pat apzināt! Saņemot izdevniecības «LIESMA» 
dāvinājumu, mūsu bibliotēka ieguva savā krājumā ļoti daudz vērtīgu izdevumu, bibliogrāfiskus re-
tumus, senus izdevumus, ļoti vērtīgas dažāda veida vārdnīcas, enciklopēdijas. Tādēļ lepojamies, ka 
mūsu grāmatu krājums ir daudz senāks par mūsu bibliotēku.

Tikai pavasarī, kad sāka spīdēt saule un nokusa ledus, mēs ieraudzījām zilo Ķīšezeru. Garām lie-
lajiem ozoliem, kas auga pie toreizējās karavīru ēdnīcas, aizgājām līdz pļavai un sapratām, cik ļoti 
mums ir paveicies! Te bija tik skaisti! Tik tuvu Rīgas centram, bet tik jaukā vietā pie dabas!

Bija nopirktas jaunas rakstāmmašīnas un mēs cītīgi apstrādājām grāmatas, kuru nu bija tik daudz, 
ka darbs līdz pensijai nodrošināts! Uzsākām darbu pie divu veidu – alfabētiskā un sistemātiskā kar-
tīšu – kataloga veidošanas. Martā sākās lata ieviešana. 1 lats atbilda 200 Latvijas rubļiem, un mums 
vajadzēja pārrēķināt visu apstrādāto grāmatu vērtības. 

Akadēmijas kolektīvs toreiz vēl bija ļoti mazs un varbūt tieši tāpēc ļoti draudzīgs. Maijā, izskrējuši 
no ēkas, mēs kopīgi noraudzījāmies, kā ceļamkrāns mūsu laukumā no postamenta nocēla Ļeņina 
pieminekli un smagajā mašīnā aizveda uz neatgriešanos. Līgo vakarā ar NAA autobusu, kura šofe-
ris bija vienmēr smaidīgais Aivars Iškovs, kopā braucām svinēt Jāņus Valmierā, kur noritēja R. Paula 
«Ziņģe», bet Ziemassvētkus svinējām 27. decembrī nelielā, draudzīgā kolēģu pulciņā. Toreiz bijām 
gandrīz kā ģimene, un sāka veidoties tradīcijas, kas turpinājās ilgu gadu garumā.

Mēs pamazām kopā veidojām akadēmiju, katrs deva savu īpašo ieguldījumu, un noskaņojums 
bija ļoti optimistisks, neraugoties uz necilajām algām un citām grūtībām. Gribētu teikt, ka cilvēki 
toreiz bija daudz nesavtīgāki, un ļoti spilgti izpaudās darba spars, entuziasms un patriotisms, kas tika 
audzināts arī kadetiem.

Šajā laikā pirmā Latvijas nacionālā bibliotēku integrētā informācijas sistēma ALISE, kuras autori bija 
Latvijas Universitātes speciālisti, jau tika ieviesta augstskolu bibliotēkās, un arī es uzsāku pārrunas ar 
vadību par ALISES iegādi mūsu bibliotēkai. Man neko neizdevās panākt, jo tas maksāja ļoti dārgi, un 
arī datora mums vēl nebija. K. Krēsliņš sacīja, lai eju uz NAA Skaitļošanas centru pie mūsu speciā-
listiem – tādu programmu mēs varot uztaisīt arī paši! Skaitļošanas centrā es iepazinos ar atsaucīgu 
puisi Juri Maklakovu, sēdāmies abi pie datora, un es sāku stāstīt mūsu bibliotekārās vajadzības, lai 
grāmatas varētu apstrādāt elektroniski un veidot elektronisko katalogu, klusībā gan neticot šai lietai, 
jo es domāju, ka nav tik vienkārši un nevajag mēģināt izgudrot to, kas sūrā un grūtā darbā Latvijā jau 
bija izgudrots. Arī Juris drīz secināja to pašu, bet kopš tā laika mūs ar Skaitļošanas centra puišiem vie-
noja draudzīgas attiecības, un neviens no mums toreiz nevarēja paredzēt, ka programmu ALISE mēs 
varēsim nopirkt tikai pēc 5 gadiem, kā arī to, ka tieši Juris pēc 13 gadiem kļūs NBS komandieris.

1993. gada augustā uz bibliotēku atnāca Sanita Lovčinovska ar vēlmi pie mums strādāt. Lai gan 
viņai vēl gads bija jāmācās Universitātē, darbiniece ar speciālo bibliotekāro izglītību man bija ļoti 
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vajadzīga, jo bija jāveido lasītava. Lasītavas telpa bija ierīkota 2. stāva garajā gaitenī, kur tajā laikā 
jau bija pārcelies arī rektors un pārējais vadības personāls. Šajā periodā bija iegādātas pirmās jaunās 
mēbeles, un lasītavas telpa bija iekārtota ar jauniem galdiem, bet joprojām ar vecajiem krievu plauk-
tiem gar sienām, kuri bija gandrīz tukši. 

Šī paša gada decembrī mūsu kolektīvam 
pievienojās arī 5. darbiniece – Ulrika Rone. 
Viņu pie mums atveda toreizējais kapelāns 
Atis Vaickovskis, un tāda «svētīta» ienākšana 
bija jārespektē. Tolaik mums bibliotēkā bija 6 
darbinieku štata vietas. 

Mēs nebeidzām priecāties par apkārtē-
jo dabu un, lai gan pusdienlaiks bija tikai 30 
minūtes, mēs saulainā laikā šad tad mēdzām 
doties uz pļavu, kur jaukā piknikā netālu no Ķī-
šezera ieturējām pusdienas svaiga gaisā.

1994. gada 11. oktobrī es biju to desmit akadēmisko bibliotēku vadītāju vidū, kas nodibināja Lat-
vijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). Šāda organizācija bija ļoti nepieciešama. Galve-
nais mērķis, dibinot Asociāciju, bija kopīgiem spēkiem uzlabot un virzīt akadēmisko, zinātnisko un 
speciālo bibliotēku darbu, lai veicinātu Latvijas 
augstākās izglītības, zinātnes un tautsaimnie-
cības optimālu apgādi ar informāciju.

1995. gadā Aizsardzības ministrs Valdis Pav-
lovskis deva rīkojumu visu ministrijas grāmatu 
krājumu nodot NAA bibliotēkai, lai koncentrē-
tu visu literatūru vienuviet. No ministrijas sa-
ņēmām ļoti daudz grāmatu, kuras pieņēmām 
pēc gariem sarakstiem.

Ļoti interesants pasākums, kuru noteikti 
gribu pieminēt, bija ikgadējās NAA lauka no-
metnes Kadagas ezera krastā. Kadeti un pa-
sniedzēji apmēram mēnesi dzīvoja teltīs, un 
apmācības notika lauka apstākļos. Katru gadu 
jūlijā bija nometnes atklāšana, kurā piedalīties 
bija aicināti visi NAA darbinieki. Bibliotēkas 
kolektīvs katru gadu piedalījās šajā pasākumā, 
kas, mūsuprāt, bija ļoti interesants – iepazīša-
nās ar lauka nometnes dzīvi, kadetu priekšne-
sumi, sporta spēles, kopīgas pusdienas lauka 
virtuvē, peldēšanās, izbraucieni ar laivu, vakarā 
ugunskurs – tas ļoti satuvināja kolektīvu un 
palicis atmiņā kā ļoti interesants laika periods akadēmijas vēsturē. Diemžēl lauka nometnes tika 
organizētas tikai pirmā NAA rektora V. Matīsa laikā; kopš 1997. gada, kad par rektoru kļuva I. Vīksne, 
lauka nometnes izzuda.

Vēlāk laika gaitā bibliotēkā strādājušas arī vēl citas darbinieces, no kurām īpaši gribētu pieminēt 
Maretu Krisbergu, jo viņa izcēlās ar savu apzinīgumu un pedantisku attieksmi pret darbu, bija ļoti 
laba kolēģe. 

Deviņdesmito gadu vidū bibliotēkā beidzot uzradās pirmais dators, tas bija NAA Aizsardzības zi-
nātņu centra «vecais» dators, par kuru mēs tomēr ļoti priecājāmies, jo jauna datora iegāde bibliotē-
kai līdz šim ne reizi netika atbalstīta. Gribu pieminēt, ka tolaik akadēmijā jau vairākās struktūrvienībās 

Bibliotēkas kolektīvs pusdienlaikā pie Ķīšezera 1995. g.

NAA bibliotēkas vadītāja L. Tīģere pieņem Aizsardzības 
ministrijas grāmatas 1995. g.
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bija datori, bet NAA Aizsardzības zinātņu centrā pat vairāki.
Izpratnes trūkums par mūsdienīgas un modernas bibliotēkas nepieciešamību bija vērojams ne 

tikai NAA vai NBS līmenī, gadiem ilgi nepiešķirot līdzekļus vienīgās militārās bibliotēkas attīstībai. 
Būtībā šī neizpratne bija un ir vērojama visas valsts līmenī. Mēs Latvijā esam strīdējušies par savu 
Nacionālo bibliotēku gadu desmitiem, bet uzcēluši to neesam vēl joprojām, tāpat kā joprojām ne-
rimstas runas par to, vai tā vispār mums vajadzīga. Pat Baltkrievija, kas nebūt nav ierindojama attīstī-
tāko valstu vidū, ir uzcēlusi jaunu Nacionālo bibliotēku. Es nezinu, kādēļ akadēmijas vadībai bija grūti 
izprast bibliotēkas attīstības nozīmi, patiesība taču ir tik vienkārša – jo mūsdienīgāka un attīstītāka 
ir bibliotēka, jo labāks ir kadetu sagatavotības līmenis, jo lielāks kļūst mācību spēku informatīvais 
nodrošinājums, jo labāk var nodrošināt mācību procesu utt. Bibliotēka augstskolā ir simbols zināša-
nām, kas saistīts gan ar mūsu kultūru, gan tradīcijām, gan vēlmi, iespējām un tiesībām izglītoties.

Gadiem ilgi mēs bibliotēkā strādājām diezgan nožēlojamos apstākļos. Remonts nebija veikts kopš 
krievu armijas laikiem, logi nebija mainīti, un tie bija tik sliktā stāvoklī, ka mēs pastāvīgi salām. Ne-
raugoties pat uz apkuri aukstajā laikā, lielās bibliotēkas telpas un lasītava nebija piesildāmas, tās bija 
drēgnas un grāmatu uzglabāšanai un cilvēku veselībai ļoti nelabvēlīgas. Viss progresīvais, kas citās 
bibliotēkās jau bija ieviests kā norma, kas atbilst laikmeta attīstības līmenim, man bija jāizcīna un jā-
pierāda ilgstošās pārrunās, iesniegumos un pamatojumos. Piemēram, elektroniskā kataloga izveides 
nepieciešamība, interneta ierīkošana bibliotēkā, datoru un datu bāzu iegāde u.c.

Man bija žēl tā laika, kas pagāja, pārliecinot atbildīgos cilvēkus par lietām, kas citās bibliotēkās jau 
gadiem ilgi bija ieviestas, jo tās bija pašsaprotamas. Vislielākās problēmas mūsu attīstībai radīja tieši 
NAA Infotehnoloģijas nodaļa ar Oļegu Liepiņu priekšgalā, kaut gan tieši šai struktūrvienībai būtu 
bijis jāplāno un jāveicina attīstība, nevis tā jābremzē.

Tikai pateicoties lielai neatlaidībai un NAA otrā rektora pulkvežleitnanta Ilmāra Vīksnes atbalstam, 
1998. gada nogalē, gandrīz pirms pašiem Ziemassvētkiem beidzot iegādājāmies integrēto biblio-
grāfiskās informācijas sistēmu ALISE. Gada beigās, kā jau dažkārt tas mēdza gadīties, parādījās neiz-
tērēta paliela naudas summa un, ātri reaģējot, tika strādāts pie līguma, ar kura parakstīšanu beidzot 
varēja aizsākties bibliotēkas automatizācija. 1993. gadā sāktais darbs pie divu veidu – alfabētiskā 
un sistemātiskā kartīšu – katalogu veidošanas no 1999. gada turpinājās elektroniskā veidā. Kopš 
1999. gada janvāra mēs sākām veidot bibliotēkas elektronisko katalogu. 

1998. gadā Latvijā tika pieņemts Bibliotēku likums un, saskaņā ar to, NAA bibliotēka tika reģistrēta 
Latvijas Bibliotēku reģistrā ar numuru Nr.BLBO0527.

Gadu gaitā bibliotēku ir atbalstījuši daudzi grāmatu dāvinātāji, kas vēlējušies palīdzēt bagātināt 
bibliotēkas krājumu ar dažādām interesantām un pat ļoti vērtīgām grāmatām gan no personīgajām 
bibliotēkām, gan sponsorējot. Īpaši vēlētos pieminēt Vilmāru Kukaini un Voldemāru Antiņu no ASV, 
Jāni Vējiņu no Austrālijas un Ilmāru Vaski no Latvijas.

Iestāties dienestā un turpināt darbu bibliotēkā kā militārpersonām nebija viegls lēmums. Tomēr 
pa šiem gadiem jau bijām tā saaugušas ar darbu armijā, ka, rūpīgi apsverot visu, arī civilo darbinieku 
krietni zemāko atalgojumu, mēs trijatā – Anete Cēbere, Ulrika Rone un es – 1999. gada oktobrī iestā-
jāmies dienestā Latvijas Bruņotajos spēkos. Toreiz ar karavīriem līgums tika  slēgts uz 3 gadiem. Ulri-
ka pēc pirmajiem 3 gadiem līgumu pagarināt nevēlējās, jo ne katrs dienesta grūtības varēja izturēt. 

Tikai 2004. gadā bibliotēkas pastāvēšanas 13. gadā beidzot notika nopietnas un ilgi gaidītas pār-
maiņas. Tolaik NAA rektors bija majors Gunārs Upītis, bet prorektors ierindas un audzināšanas jau-
tājumos pulkvežleitnants Normunds Aizpurs. Prorektors N. Aizpurs kādā sarunā man pieminēja, ka 
turpinās sadarbība ar Dānijas Karalisko Militāro akadēmiju, ar kuru NAA saistīja jau vairāku gadu 
sadarbības plāns par dāņu finansiālo palīdzību mūsu akadēmijai. Izmantojot sadarbību, ar dāņu fi-
nansiālu atbalstu jau bija pabeigts remonts NAA 1. mācību korpusa 2. stāvā, iekārtota moderna 
Taktikas katedra u.c. Tagad bija vajadzīgas idejas sadarbības turpinājumam. 

«Bibliotēka», es teicu, «kas gan tur vēl būtu ko domāt?» Pulkvežleitnants N. Aizpurs nebija lie-
ki jāpārliecina. Mēs izstaigājām visas bibliotēkas telpas, un jau tuvākajās dienās N. Aizpurs ieradās 
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bibliotēkā kopā ar kapteini Jensu Klausenu, projekta koordinatoru no Dānijas. Tad mēs jau trijatā 
izstaigājām visas mūsu telpas, un J. Klausenam neradās ne mazākās šaubas par to, ka bibliotēkai 
noteikti ir nepieciešama reorganizācija. Drīzumā sākās ļoti aktīvs darbs pie šī projekta, kurš aizsākās, 
pateicoties tieši prorektora Normunda Aizpura sapratnei un progresīvajai attieksmei un, protams, arī 
rektora Gunāra Upīša atbalstam.

Bibliotēkas telpu remonts tika veikts par NAA līdzekļiem, bet Dānijas Karaliskā Militārā akadēmija 
ziedoja vairāk kā 33 000 latu NAA bibliotēkas renovācijai un attīstībai – mēbelēm, iekārtām, dator-
tehnikai, lai sekmētu NAA bibliotēkas attīstību līdzīgi NATO valstu militārajām bibliotēkām.

Lai bibliotēka kļūtu plašāka, tika nojaukta blakus esošā darba kabineta siena un veikts bibliotēkas 
telpu remonts, arī logu un durvju nomaiņa. Telpu krāsas izvēlējāmies pašas – priecīgos un siltos 
toņos! Telpu iekārtojumu plānojām kopā ar dizaineriem, kuri uzklausīja mūsu vēlmes un prasības 
un pēc iespējas centās tās realizēt, vairākkārtīgi pārplānojot mēbeļu izvietojumu. Pie bibliotēkas 
projekta realizācijas vienlaicīgi strādājām ar 2 firmām – SIA «Arhitekta Šmita darbnīca» un SIA «Gaita» 
–, bet dāņu pārstāvji, rūpīgi iepazīstoties gan ar piedāvāto materiālu, gan izmaksām, līgumu slēdza 
ar SIA «Gaita”. Bibliotēka turpmāk būs gaiša, skaista, ērtām, piemērotām mēbelēm, bet gleznu repro-
dukcijas, kas labi iederētos interjerā, es atvedu no Luvras muzeja Parīzē.

2004. gadā izmainījās arī bibliotēkas nosaukums, bet tas gan nebija saistīts ar projektu, tā gluži 
vienkārši bija sakritība, jo kopš 2004. gada NBS štatu reformas bibliotēkas nosaukums ir Militārās 
informācijas birojs (MIB).

Jaunās bibliotēkas atklāšana notika 2005. ga-
da 5. oktobrī, piedaloties «augstiem» viesiem 
– NBS komandierim G. A. Zeibotam, Dāni-
jas Karaliskās Militārās akadēmijas rektoram 
F. Bertelsenam un projekta koordinatoram 
J. Klausenam, Gaisa spēku komandierim 
J. Maklakovam, Mācību vadības pavēlniecības 
komandierim A. Mežmalim, Latvijas Akadē-
misko bibliotēku asociācijas prezidentei Ven-
tai Kocerei un vairāku augstskolu bibliotēku 
direktoriem, Bibliotēku informācijas sistēmas 
ALISE vadībai, plašajam NAA kolektīvam un 
citiem viesiem.

NAA bibliotēka tika iekļauta arī Latvijas 
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistē-
mas (VVBIS) projektā, kuru vienkāršāk sauc par 
GAISMAS TĪKLU. To 2001. gadā bija apstiprinājis 
Ministru kabinets, un tā galvenais mērķis bija 
izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotē-
ku informācijas sistēmu Latvijā. To, ka esam šī 
projekta bibliotēka, mēs novērtējām dažu gadu laikā pēc bibliotēkas renovācijas, jo patapinājumā 
uz 12 gadiem saņēmām jaunu, jaudīgu serveri un vairākus datorus, kā arī printerus, arī krāsaino lā-
zerprinteri. Tehnika tika piešķirta bibliotēkas attīstībai ar striktiem līguma nosacījumiem. Tā nu tas ir 
bijis, ka datorus mums gādājuši citi, vismazāk pati akadēmija.

Savas pastāvēšanas vēsturē bibliotēkas darbiniekiem ir bijis gods vairākas reizes pieredzēt Latvijas 
prezidentu vizītes bibliotēkā. 1996. gada 9. aprīlī bibliotēku un lasītavu apmeklēja valsts prezidents 
Guntis Ulmanis, bet gandrīz 10 gadus vēlāk – 2005. un 2006. gadā – lasītavu apmeklēja valsts prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga, savas pēdējās vizītes laikā ierakstot bibliotēkai novēlējumu grāmatā.

Kopš 2006. gada NAA bibliotēka ir ALISES virtuālā kopkataloga dalībniece. Tas piedāvā 13 Latvi-
jas augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālo kopkatalogu, kas tiek veidots bibliotēku informācijas 

Bibliotēka pirms un pēc renovācijas
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sistēmā ALISE. Tas krietni atvieglo informācijas 
meklēšanu, jo lasītājiem nav jāiet katras biblio-
tēkas elektroniskajā katalogā, lai atrastu vaja-
dzīgo grāmatu.

No 2008. gada 7. marta līdz 2009. gada 
20. martam NAA bibliotēka bija LATABA pre-
zidējošā bibliotēka un deva savu ieguldījumu 
augstskolu bibliotēku darbības attīstībā. Es 
vadīju asociācijas darbu vienu gadu, un šajā 
laikā tika noorganizēti vairāki darbietilpīgi pa-
sākumi, viens no tiem bija LATABA bibliotekāru 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas bibliotēkām. Darbu pie Somijas brauciena organizēšanas 
biju uzsākusi, darbojoties jau LATABA iepriekšējā valdē. Ziemeļvalstu, jo īpaši Somijas bibliotēkas, ir 
slavenas ar augsto pakalpojumu līmeni un tehnoloģijām, kā arī citām interesantām atklāsmēm. Tās 
var kalpot par attīstības virziena rādītāju visām bibliotēkām, kuras vēlas strādāt mūsdienīgi, turklāt 
līdz Somijai nebija jāmēro pārāk tāls ceļš, tādēļ tika izvēlēta tieši šī valsts. Brauciena norises laiks bija 
2008. gada 18. – 25. maijs, un tajā piedalījās 25 LATABA bibliotēku pārstāvji. Pieredzes apmaiņas 
braucienā ietvertas dažādas bibliotēkas –akadēmiskās, zinātniskās, publiskās. Kopumā mēs apmek-
lējām 12 Somijas bibliotēkas 5 pilsētās un priecājāmies arī par Somijas krāšņo dabu un ezeriem. 
Vēl viens nozīmīgs pasākums bija Vasaras skola no 20. – 22. augustam Lejastiezumos, Usmas eze-
ra krastā. Tā bija 3 dienu izglītojošā programma ar moto: «Bibliotekāra personības loma uz klientu 
orientētā bibliotēkā». Dalībnieku vērtējums ļāva secināt, ka izvēlētā tematika ir bijusi ļoti interesanta, 
un tika izteikta vēlme rīkot atkal saturiski līdzīgu vasaras skolu. Arī mūsu prezidentūras noslēguma 
konferencē 2009. gada 20. martā NAA tēmas bija interesantas – dr.habil.sc.ing. atv. ģenerālis K. Krēs-
liņš stāstīja par valsts aizsardzības jautājumiem, Banku augstskolas docents J. Grasis skaidroja, vai 
valsts var bankrotēt, iepazināmies ar Web 2.0 un kā tas mūs ietekmē, ļoti nozīmīga bija tikšanās arī 
ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktori 
I. Arhipovu.

Ļoti svarīgs faktors, kas veido stipra kolektīva iekšējo vidi, ir savstarpējās attiecības un tradīcijas. 
Viena no mūsu vissenākajām tradīcijām ir torte ar svecītēm akadēmijas dzimšanas dienā 13. febru-
ārī, kas mūsu kolektīvā vienmēr ir bijusi svinama diena, un bieži mums ir piebiedrojušies arī mūsu 
tuvākie kolēģi. Fotogrāfijās mēs redzam, kā mainās cilvēki, kā aiziet laiks.

17 gadu laikā NAA bibliotēka ir izveidota par nozīmīgu militārās literatūras bibliotēku, kuras pa-
kalpojumus izmanto ne tikai NAA kadeti un mācību spēki, bet arī NBS karavīri no citām vienībām 

un civilie lasītāji. Šo gadu laikā bibliotēkas per-
sonāls no 6 darbiniekiem, ticis samazināts līdz 
3 darbiniekiem. Visas trīs – Sanita Lovčinovs-
ka, Anete Cēbere un es – strādājam bibliotē-
kā kopš tās pirmsākumiem, tādejādi veidojot 
akadēmijā visstiprāko kolektīvu, bet, ja tiks rea-
lizēta plānotā reorganizācija valsts finansiālās 
krīzes problēmu dēļ, no 2010. gada bibliotēkā 
strādās vairs tikai 2 bibliotekāres. Tiek samazi-
nātas daudzas struktūrvienības NBS, tās tiek 
apvienotas, optimizētas, reorganizētas utt. Bet 
militārā bibliotēka ir tikai viena priekš visiem, 
mūsu «mazā Gaismas pils», kuras ceļš, tāpat kā 
kadetam kļūstot par virsnieku «caur ērkšķiem 
uz zvaigznēm», nav bijis viegls. Tādēļ es centos 
uzrakstīt šo vēsturi. 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizīte lasītavā

S. Lovčinovska, L. Tīģere un A. Cēbere kopā ar Latviešu 
virsnieku apvienības priekšsēdētāju N. Aizpuru Kara 
skolas 90. gadu jubilejā 2009. gada 15. septembrī
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Liāna Pļaviņa, 
NAA AZPC profesore, Dr.med.

PIRMAIS VECĀKĀ ŠTĀBA MEDICĪNAS DIENESTA VIRSNIEKA KURSS IGAUNIJAS AIZSARDZĪBAS 
KOLEDŽĀ TARTU

Šogad jūnija sākumā Tartu (Igaunijā) tika uzsākts pirmais Štāba vecākā medicīnas dienesta virsnie-
ka kurss (Advanced Staff Medical Officer course). Tas tika organizēts pēc Baltijas valstu Militārās me-
dicīnas apmācības darba grupas iniciatīvas un nopietna sagatavošanās procesa. Sadarbojoties trim 
Baltijas valstīm – Igaunijai, Lietuvai un Latvijai –, un ar Zviedrijas bruņoto spēku Militārās medicīnas 
centra (Gēteborgā, Zviedrijā) atbalstu, kā arī ar NATO štāba atbalstu (Briselē, Beļģijā) tika izveidots 
internacionāls pasniedzēju kolektīvs. Tā uzdevumos ietilpa vadīt gan teorētiskās, gan praktiskās no-
darbības. Raksta autorei bija vienreizēja iespēja iekļauties pasniedzēju kolektīva darbā un pilnvērtīgi 
veikt uzticētos uzdevumus. Kursa klausītāji bija bruņotajos spēkos dienošie medicīnas dienesta virs-
nieki – militārie ārsti no Lietuvas un Igaunijas. Kopīgi darbojoties internacionālā komandā, klausītāji 
ieguva jaunas teorētiskas zināšanas, apguva prasmes un iemaņas, risinot aktuālus un nozīmīgus 
militāro mediķu darba uzdevumus, saistītus ar medicīniskā nodrošinājuma plānošanu. Tika apgūta 
organizatorisko jautājumu risināšana par medicīnas aprūpes nodrošinājumu, kas saistīta ar dažādām 
situācijām gan miera apstākļos, gan krīzes un konfliktu gadījumos. Karavīru veselības aprūpe vien-
mēr bijusi, ir un būs nozīmīga un būtiska vienību kaujas spēju uzturēšanai, saglabāšanai un veiksmī-
gai uzdevumu izpildei. Latvijas dalība starptautiskās misijās ir parādījusi, ka medicīnas virsniekam ir 
nepieciešamas īpašas zināšanas štāba darbā, risinot medicīniskā nodrošinājuma un veselības ap-
rūpes problēmas. Katrā no Baltijas valstīm medicīnas dienests skaitliski nav liels, tieši šī iemesla dēļ 
nozīmīga ir kopīga Baltijas valstu medicīnas virsnieku apmācību kursa veidošana. Militāras medicī-
nas speciālistu sagatavošanā starp trim Baltijas valstīm izveidojusies cieša sadarbība. No 2005. gada 
Kauņā (Lietuva) notiek Štāba medicīnas virsnieka kurss (Staff medical Officer course). Kā turpinājums 
medicīnas dienesta virsnieku apmācībai un triju Baltijas valstu sadarbībai ir arī šogad uzsāktais Štāba 
vecākā medicīnas virsnieka (Advanced Staff Medical Officer course) Igaunijā. Kursa laikā aplūkojamo 
tēmu spektrs ir plašs, programma ietver vairākas tēmas, kas papildina viena otru, palīdzot standar-
tizēt klausītāju dažādās militārās mācību iestādēs un praktiskā darbā iegūtās zināšanas un prasmes. 
Klausītājiem tiek sniegts pārskats par mūsdienu politiskās situācijas aktualitātēm, jaunākajiem NATO 
dokumentiem, saistītiem ar medicīniskā nodrošinājuma veidošanu un regulējošu medicīnas nodro-
šinājuma plānošanu, ņemot vērā militārās vides īpatnības un uzdevumus dažādās situācijās un mili-
tārajās misijās. Militārie speciālisti palīdz kursa klausītājiem – medicīnas virsniekiem – izprast dažādas 
militārās organizācijas īpatnības un problēmu risinājumus. Īpaši tiek uzsvērta spēja sadarboties, vei-
dojot prasmes štāba darba izpildē saistībā ar medicīniskā nodrošinājuma plānošanu.

Praktiskās daļas laikā kursa dalībnieki veic uzdevumus, organizējot militāro vienību medicīnisko 
nodrošinājumu dažādu militāro situāciju un uzdevumu gadījumos.

Kursa klausītāji tiek iepazīstināti ar medicīniskās izlūkošanas jautājumu pārskatu, aizsardzības 
problēmu izpratni īpašos apstākļos – militārā vidē, ar dažādām aizsargpasākumu un preventīvās 
medicīnas virzienu plānošanas problēmām. Teorētiskās zināšanas kursa klausītāji nostiprina, pieda-
loties kursa praktiskajā daļā.

Izpratne par medicīniskā nodrošinājuma plānošanas jautājumiem ir nepieciešama veiksmīgai me-
dicīnas dienesta virsnieku dalībai starptautiskajās militārajās un miera uzturēšanas operācijās. Tā ir 
būtiska militārpersonu veselības nodrošināšanai un tieši saistīta ar medicīnas virsnieka atbildības 
jomu, gatavojot komandiera pavēles par medicīnisko sadaļu, atbilstoši situācijai pildot dažādus mi-
litāros uzdevumus.

Kurss notiek angļu valodā. Tas ir izaicinājums dalībniekiem pārbaudīt savu valodas prasmi, risinot 
specializētus medicīniskā nodrošinājuma jautājumus, arī problēmas, kuras ir būtiskas karavīru vese-

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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lības nodrošinājumam gan krīzes un konfliktu situācijās, gan miera laikā. 
Pirmo Štāba vecāka medicīnas virsnieka kursu absolvēja astoņi klausītāji. 
Nākošajā – 2010. gadā – šis kopīgais Baltijas valstu militārais projekts tiks turpināts, un izveidotais 

Štāba vecākā medicīnas virsnieka kurss notiks otro reizi. Cerības tiek liktas uz Latvijas medicīnas 
dienesta virsnieku aktīvu dalību šajā kursā pēc veiksmīgi absolvētā Vecākā virsnieka speciālista kursa 
NAA. 

Kursa nozīme pieaug saistībā ar Baltijas valstu dalību NATO misijās. Latvijai kā NATO valstij ir pienā-
kums nodrošināt militāro medicīnisko izglītību medicīnas dienesta virsniekiem, kas ir pamats veik-
smīgai dienesta pienākumu un uzdevumu izpildei gan dzimtenē miera apstākļos, gan iekļaujoties 
daudznacionālajās misijās medicīnas speciālistu komandā. 

Štāba vecāka medicīnas virsnieka kursa pasniedzēji un klausītāji ar Igaunijas 
aizsardzības koledžas rektoru (centrā)

Štāba vecāka medicīnas virsnieka kursa klausītāji praktiskajās nodarbībās
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NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
Kapteinis Igors Harlapenkovs,
TK pasniedzējs

NOVĒROŠANA UN ANALIZĒŠANA (AFGANISTĀNA)

Veicot dienesta pienākumus, nākas pildīt 
uzdevumus ārpus Latvijas, tāpēc jāsaskaras ar 
atšķirīgām reliģijām, paražām un citādu dzī-
ves uztveri. Pirmais, ko var darīt komandieris, 
ir novērot un vērtēt, jo viss tālāk rakstītais, tika 
secināts un izmantots misijas rajonā. Šādu 
pieredzi esmu ieguvis, sadarbojoties ar Afga-
nistānas Meimenas (Meymaneh) provinces 
musulmaņiem. Galveno uzsvaru liku uz prak-
tiskām lietām, kuras būtu jāņem vērā, pildot 
uzdevumus, lai panāktu pēc iespējas labāku 
rezultātu. 

Būtiskākās vērtības:
Ģimene.•	

Afganistānas ziemeļos ģimenei ir liela nozīme, katrs ģimenes loceklis atbalsta viens otru. Ģimenē 
vecākais ir tēvs, viņš arī pieņem lēmumus. Dažkārt vairākas paaudzes dzīvo vienkopus – vienā terito-
rijā. Tad lēmumus pieņem un visas darbības nosaka vecākais vīriešu kārtas pārstāvis.

Vīrieši veic visus darbus ārpus mājas teritorijas: tirgojas, iepērkas, strādā savās darba vietās utt.
Sievietes veic visus darbus mājas iekšpusē: uztur pavardu, mazgā veļu un uzkopj māju, kopj bēr-

nus un vecus cilvēkus, retu reizi veic darbus ārpus mājas.
Ja dienesta laikā ir nepieciešams kontaktēties ar kādu no ģimenes locekļiem vai ievākt informāci-

ju, tas noteikti ir jādara ar ģimenes galvu un jāizvairās kontaktēties ar sievietēm. 
Piemērs: bērni patstāvīgi grieza žogu un zaga celtniecības materiālus no bāzes. Lai to pārtrauktu, 

šī informācija tika nodota vietējai policijai ar uzsvaru, ka bērns ar drātīm var savainoties un no savai-
nojumiem nomirt. Policijai neinteresēja, ka tiek griezts žogs un zagts, bet gan, ka viņa drauga bērns 
var savainoties un ciest, tāpēc policija apmeklēja ģimenes un izklāstīja problēmu. Zagšanas vairs 
nenotika. 

Parasti ģimenes savstarpēji ir saistītas cilts ietvaros. 
Cilts.•	

Musulmaņiem ciltij ir ļoti liela nozīme, jo atbalsts nav tikai ģimeņu ietvaros, bet starp vairākām 
ģimenēm. 

Realizējot lielākus projektus, ir jāņem vērā cilts vecākā vēlmes vai viedoklis. Tas veicinās atbalstu 
tev un tevis vadītajai misijai. 

Iepriekš cilts nozīmīgums tika ignorēts un visi projekti realizēti ar oficiālām varas iestādēm, bet 
labus rezultātus sasniegt nevarēja, jo nebija pietiekams vietējo iedzīvotāju atbalsts. 
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Ticība.•	
Svētvietas, lūgšanu laiki, svētku dienas un piektdienas ir jāzina katram komandierim un karavīram, 

un ir jāievēro elementāras uzvedības principi.
Svētvietas cilvēks, kurš nav musulmanis, apmeklēt bez atļaujas nedrīkst, par patvaļu var nākties 

dārgi samaksāt.
Lūgšanu laikos jāizvairās bez vajadzības braukāt garām mošejām vai lūgšanu vietām, tā respek-

tējot ticību.
Svētku dienās jāapsveic un jāsamazina aktivitātes, jāizvairās no kompromitējošām darbībām, pie-

mēram, ūdens dzeršanas, ēšanas, kad musulmaņiem reliģiski tas aizliegts. To var darīt mašīnās tā, lai 
neredz vietējie iedzīvotāji.

Piektdienas musulmaņiem ir brīvdienas, tad viņi satiekas ar draugiem ģimenē, rīko spēles, svinības 
utt. Respektējot to, samazinājām aktivitātes un savu klātbūtni, ja tas nebija nepieciešams. Pilsēta to 
novērtēja, un mēs ieguvām atbalstu un cieņu.

Komunikācija: 
Verbālā un neverbālā saskarsme.•	

Liela nozīme ir komunikācijai uz ielas ar vie-
tējiem iedzīvotājiem. Ja esi formas tērpā, tad 
tam ir jābūt tīram un sakārtotam, jo viņi paši 
ir karavīri, un viņi respektē disciplinētus un 
kārtīgus karavīrus. Pirms uzsākt sarunu, nopēti 
savu sarunas biedru, iespējams, ka viņš nemaz 
nevēlas ar tevi sarunāties. Kā to pateikt? Ar 
viņa attieksmi un acu skatienu. Ja esi nolēmis 
sarunāties, noņem saulesbrilles un sarunu sāc 
ar sasveicināšanos. Ir ļoti labi, ja esi iemācījies 
pāris pieklājības vārdus viņu valodā un žestus, 
piemēram, šodien laba diena, kā sokas, paldies, 
uz redzēšanos utt. Sarunas laikā, ja vietējais ie-
dzīvotājs izklāsta problēmas, tad ļoti labi būtu, 
ja tās redzami tiktu pierakstītas blociņā.

Bieži vien vietējie iedzīvotāji nevēlas iesaistīties sarunās, tad ir jāmeklē metodes, kā to izdarīt. Var, 
piemēram, nopirkt arbūzu un turpat uz vietas sadalīt un apēst kopā ar pārdevēju un apkārtējiem 
cilvēkiem. Iemesls parunāties ir gan par arbūza garšu, gan par ražu, un viņu problēmām. Tā sarunu 
laikā iespējams ievākt nepieciešamo informāciju un vēl iegūt draugus un atbalstu. Vietējie iedzīvo-
tāji respektē, ka tu esi spējīgs padalīties un ar laiku iegūsi uzticību.

Atbalsts un uzticība.•	
Musulmaņiem komunikācijā ir svarīgi uzticēties vienam otram mutiski bez rakstveida līguma un, 

protams, savstarpējs atbalsts darba jautājumos un problēmu risināšanā.
Karavīriem, pildot dienesta uzdevumus, ir jāņem vērā iepriekš minētais un jāveicina atbalsts un 

uzticība pret koalīcijas spēkiem. Kā to izdarīt? Ne tikai ar sveicināšanos un runāšanu var panākt labu 
attieksmi un atbalstu savā rajonā. 

Sadarbība, atbalsts un uzticība ir īpašības, ko respektē musulmaņu valsts iedzīvotājs. Neuzvedies 
kā okupants un neesi gļēvs, kad situācija saasinās. Ja būsi bailīgs un nespēsi pieņemt lēmumus, zau-
dēsi visu. Atbalstu un uzticību nav grūti iegūt un tas nemaksā neko, bet tev jābūt karavīram plecu 
pie pleca ar viņiem. Vietējie iedzīvotāji respektē, kad tu strādā kopā ar viņiem un vienā ierakumā vei-
do pozīcijas, izliec drātis utt. Tev nav jābūt ierakumā visu laiku, esi kopā kaut dažas stundas dienā, to 
viņi novērtē, un tu iegūsi atbalstu un uzticību. Šo atbalstu un uzticību musulmaņi uztver nopietni. 
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Uzvedība.•	
Afganistānas musulmanis ir cēls un lepns par to, kas viņš ir. Vecs vai jauns, nabags vai bagāts – viņš 

darīs to, ko uzskata par pareizu. Viņš nedos ceļu, ja pats to nevēlēsies. Kaut brauc ar mašīnu virsū, tu 
būsi spiests bremzēt un palaist viņu.

Saskarsmē tev viņš jārespektē, bet pats nedrīksti būt vājāks. Neko uzspiest vai uzstāt nevajag, 
vienīgais veids ir pārliecināt. Uzspiežot vai uzstājot, viņi vienkārši ignorēs un neievēros tavus laikus 
vai noteikumus.

Veids, kā panākt sev vēlamo rezultātu vai pārliecināt, ir dažreiz, neiesaistot viņu, darīt pašam tā, lai 
viņi redz labumu, ko dod tava darbība. Tad viņi iesaistīsies, bet neteiks, ka kļūdījās.

Dzīvība un nāve.•	
Mums eiropiešiem ir pilnīgi cits uzskats par nāvi nekā musulmaņiem. Viņi ar nāvi saskaras katru 

dienu (ļoti augsta mirstība) un uztver to kā pašsaprotamu dzīves ciklu. 
Pildot dienesta uzdevumus, ir jāņem vērā, ka viņi bieži ir pārdroši un pārgalvīgi, tā riskējot ar savām 

un kolēģu dzīvībām.
Lasot grāmatas un īsu brīdi dzīvojot musulmaņu zemē, mēs nevaram pilnībā izprast šos cilvēkus. 

Mēs varam novērot un censties izprast, kā viņu vērtības un tradīcijas var palīdzēt mums iz-
pildīt uzdevumus un pabeigt uzsākto misiju. Vislabākais veids ir novērošana un analizēšana. Kā 
es to varu izmantot? Komandieru darbs visos līmeņos.
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Majors Aivars Leicāns,
NAA Taktikas katedras vecākais pasniedzējs

MANEVRĒJOŠĀS PIEEJAS APMĀCĪBA LATVIJAS NACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS

Priekšvārds
Šis darbs ir tapis, autoram studējot Baltijas aizsardzības koledžā (BDCOL) Tartu Army Intermediate 

Command and Stuff kursa laikā. Tā kā tēma ir aktuāla šā brīža situācijai Latvijas Nacionālajos bruņo-
tajos spēkos (NBS), tad autors piedāvā to plašākai auditorijai. Lasītājiem ir iespēja pašiem izmantot 
šos principus savā dienestā, jo gandrīz katrs karavīrs agri vai vēlu sastopas ar apmācībām, esot ins-
truktors. Iespējams kādam radīsies lielāka interese par Manevrējošo pieeju un Deleģēto vadību – pa-
pildus informāciju iespējams atrast tālāk minētājos literatūras avotos, kā arī meklējot informāciju 
internetā.

Ievads
Manevrējošā pieeja (Maneuver Warfare) ir militārā doktrīna, ko ieviesa vācieši Otrā pasaules kara 

sākumā. Tā parādīja sevi kā ļoti veiksmīgu un tāpēc tika aizgūta citu valstu armijās, arī NATO. Taču 
praksē tā izrādījās sarežģīta, jo šī doktrīna drīzāk atbilst domāšanas veidam, nevis karošanas metodei. 
Ir šaubas par pareizu šīs doktrīnas ieviešanu un lietošanu bruņotajos spēkos. Kaut gan mēs vadāmies 
pēc rokasgrāmatām, kur šīs doktrīnas lietošanas principi ir definēti un Latvija ir ratificējusi STANAG 
2014 par pavēļu sagatavošanu, balstoties savā pieredzē NBS, esmu novērojis daudzas problēmas 
Manevrējošās pieejas praktiskai ieviešanai. 

Tādas problēmas kā 5 punktu pavēles nelietošana miera laikā (Deleģētās vadības (Mission com-
mand) vietā Detalizēta vadība (Datailed command1)) neļauj praktiski ieviest šo doktrīnu. Kāpēc mums 
ir šādas problēmas? Daudzi faktori, kas ietekmē šīs doktrīnas ieviešanu, šobrīd ir saistīti ar miera laika 
dienestu. Tas ir iemesls, kāpēc mums sākumā ir jāizvērtē apmācību un izglītības joma. Mācību laikā 
karavīri tiek iepazīstināti ar Manevrējošo pieeju, tiek veidota attieksme šim domāšanas veidam un 
vēlāk tā izmantošana dienesta vietās ir atkarīga tieši no atbilstošas apmācības.

Tātad mans problēmjautājums šai izpētei: kas armijai ir jādara dažādu līmeņu karavīru apmācībā, 
lai ieviestu Manevrējošo pieeju Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos? 

Lai atbildētu uz šo jautājumu, pirmkārt, jāidentificē Manevrējošās pieejas atšķirīgās pazīmes, lai iz-
prastu iespējamās grūtības šīs doktrīnas saprašanā un apmācībā. Otrkārt, jāatrod visi izglītības līme-
ņi, kur šī doktrīna būtu jāmāca. Un visbeidzot – ir jāzina, kādiem mācību metodiskajiem principiem 
mums ir jāseko, lai mācītu Manevrējošo pieeju?

1. Manevrējošās pieejas atšķirīgās pazīmes
Manevrējošai pieejai ir virkne atšķirīgo pazīmju un principu. Tos izmantojot, mēs varam runāt par 

karošanu atbilstoši šai doktrīnai. Martins van Krevelds (Martin van Creveld) identificējis 6 principus:
1. Temps (tempo).
2. Smaguma centrs (center of gravity (Schwerpunkt)).
3. Pārsteigums (surprise).
4. Kombinētie ieroči (combined arms).
5. Elastība (flexibility).
6. Deleģētā vadība (decentralized command).2

Aplūkojot iepriekš minētos principus, varam secināt, ka katrs no tiem ir samērā komplicēts, un 
nav iespējams tieši izprast, ko temps nozīmē šajā kontekstā, nemaz nerunājot par smaguma centru. 

1  Headquarters department of the army (2003), FM 6-0 Mission command:

 command and control of army forces, p. 1.–15.
2  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
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Tas parāda tālākas paskaidrošanas nepieciešamību un prasa atbilstošu izglītību instruktoriem, kuri 
gatavojas šo tematu mācīt. 

Runājot par tempu, mums ir jāzina, ka tas nav viens un tas pats, kas ātrums. Kā definējis pulkvedis 
Džons Boids (Col. John Boyd), ir novērošana – noorientēšanās – lēmums – reakcijas aplis (observa-
tion – orientation – decision – action cycle), saukts par OODA apli. Ideja ir iekļūt «iekšā» aplī caur pār-
eju no viena posma uz nākamo pirms pretinieks spēj reaģēt. Tādējādi pretinieks pakāpeniski zaudē 
saikni savām darbībām.3

Galvenā problēma ar smaguma centru ir grūtības to identificēt. Īsti māksliniecisku pieskārienu 
veido vietas atrašana, kas vienlaicīgi ir vitāla un vāji aizsargāta, un uzbrukšana tai.4

Pārsteigums var tikt balstīts uz maldināšanu. Šajā situācijā iespējams realizēt aktivitātes, kas piešķir 
neskaidrības elementu pretinieka plāniem. Līdzko tas ir panākts, savi spēki uzbrūk pretiniekam ar 
negaidītu manevru.5

Kombinētie ieroči ir atšķirīgu ieroču veidu grupēšana tā, lai katra ieroča veida spēks izvirzīts priekš-
galā, lai atklātu pretinieka vājību citam ierocim. Kombinēto ieroču vērtība ir iegūstama no to dažā-
dības koordinēšanas, nevis uguns spēka summēšanas.6

Lai militāra organizācija būtu elastīga, tai jābūt «noslīpētai», pašpietiekamai un ne pārāk speciali-
zētai. Tam ir jāattur komponentu pārlieku standartizācija un dublēšanās, pat daļēja izšķērdība. Pat ja 
visi tās strukturālie elementi ir vietā, vienīgais faktors, kas garantē elastību, ir vingrināšanās, nodroši-
not dažādo elementu sadarbību.7

Lai saglabātu elastību un gatavību kaujai situācijās, kad padotie zaudē sakarus ar komandieriem, 
Deleģētā vadība ir ļoti efektīva.8 Vadības un kontroles (C2) koncepcija, saukta Deleģētā vadība, ku-
rai pašai ir savas iezīmes, kā savstarpējā uzticēšanās un sapratne (trust and mutual understanding) 
starp priekšniekiem un padotajiem, komandiera nodoms (commander’s intent), padoto iniciatīva 
(subordinate’s initiative), 5 punktu pavēle (mission orders) un resursu piešķiršana (resource allocation). 
Šie principi ļauj izmantot Deleģēto vadību un tādējādi atbalsta Manevrējošo pieeju.9

Šo teorētisko skaidrojumu ir ļoti grūti izmantot kādam militāram plānam vai darbības virzienam. 
Galvenais uzsvars militārajai izglītībai ir jāliek uz Manevrējošās pieejas ieviešanu praksē.

Nākamais autors, kurš izskaidro šīs doktrīnas iezīmes, ir Roberts Leonards (Robert Leonard). Pēc 
viņa domām galvenās Manevrējošās pieejas iezīmes ir tās, kas uzsver kustību (movement), prasmi 
(craft) un kara cilvēcisko dimensiju (human dimension of war).10 Sevišķi Manevrējošā pieeja meklē 
šādas iezīmes:

1. apsteigšanu (preemtion) – sakaut vai neitralizēt pretinieku, pirms kauja ir sākusies;
2. traucēšanu (dislocation) – padarīt pretinieka spēku nesvarīgu, novirzot pretinieku prom no izšķi-

rošā punkta vai labāk pārvietojot izšķirošo punktu prom no tā;
3. dezorganizācija (disruption) – pretinieka neitralizēšana, veiksmīgi uzbrūkot vai apdraudot tā 

smaguma centru.11

Šie trīs principi parāda trīs galvenos mērķus, plānojot uzdevumus vai operācijas ar mērķi ieviest 
Manevrējošo pieeju praksē. Bet ir jābūt uzmanīgiem, kam mēs mācām šos principus, iespējams kāda 
līmeņa komandieris nav spējīgs ietekmēt pretinieku šādā veidā. Labs piemērs tam ir, kad pasnie-

3  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
4  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
5  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
6  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
7  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
8  Martin van Creveld, Airpower and Maneuver Warfare, p. 3, 4, 5, 6, 7.
9  Headquarters department of the Army (2003) FM 6-0 Mission command: 

command and control of army forces, (Washington DC), p. 1.–17.
10  Robert Leonhard (1991), The Art of Maneuver, p. 79.
11  Robert Leonhard (1991), The Art of Maneuver, p. 79.
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dzējs lieto bataljona līmeņa piemēru nodaļas komandiera apmācībā. Ir jābūt atrastiem atbilstošiem 
piemēriem no kara darbības vēstures katram karavīru līmenim. Citādi apmācāmie neredzēs saikni 
starp Manevrējošās pieejas teoriju un praksi viņu līmenī.

Secinājumi
1. Manevrējošās pieejas komplicētības dēļ ir jāizvērtē, kuram karavīru līmenim mums tā ir jāmāca. Ir 

iespējams mācīt zemākajam karavīru līmenim dažus Manevrējošās pieejas principus, kas ir saistīti 
ar viņu atbildības jomu, demonstrējot tiem atbilstošu domāšanas veidu.

2. Manevrējošo pieeju ir jāmāca, sākot no jaunākajiem instruktoriem kā grupas un nodaļas koman-
dieriem, jo šo līmeņu karavīri jau sāk plānot uzdevumus un tiem ir jāvadās pēc augstāko koman-
dieru nodomiem.

3. Speciālistiem šinī jomā ir jāmāca teorija, un būtu ļoti vērtīgi, ja instruktori lietotu vēsturiskus 
piemērus labākai paskaidrošanai un kā pamatu doktrīnas pielietojamībai. Piemēriem jābūt at-
bilstošiem karavīru līmenim. Tātad, ja karavīrs ir vada komandieris, tad jāizmanto vada vai rotas 
līmeņa piemēri.

2. Izglītības līmeņi, kuros Manevrējošā pieeja būtu jāmāca
Pamatā visu karavīru apmācību var iedalīt piecos līmeņos:

1. Kareivji.
2. Instruktori.
3. Vadu komandieri.
4. Rotu komandieri un jaunākie štāba virsnieki.
5. Brigādes līmeņa, apvienoto štābu un augstākie virsnieki.

Kareivja līmenis armijas izglītības sistēmā nodrošina kareivjiem pamata militāro zināšanu un pras-
mju apguvi. Tas ir pamats instruktoru un virsnieku apmācībai, kas parāda šī līmeņa svarīgumu. Vai 
mums ir jāmāca kareivjiem Manevrējošā pieeja? Ja mēs esam droši, ka viņi to izpratīs, tad – jā. Taču 
mēs varam izmantot citu iespēju, trenēt viņus atbilstoši Manevrējošās pieejas principiem. Kareivji 
mācās pamatprasmes ar pamatapmācību, taču mūsu kā instruktoru pienākums ir arī mācīt šo ap-
gūto prasmju izmantošanu jaunās, dažādās situācijās un bez izskaidrošanas, kā paveikt attiecīgo 
uzdevumu. Vēl cita iespēja ir mācīt kareivjus atbilstoši manevrējošās kaujas darbības principiem. Šinī 
situācijā instruktoriem pašiem ir jāveic uzdevumi atbilstoši Manevrējošai pieejai un jāskaidro apmā-
cāmajiem, kāpēc viņi pieņēma tieši tādu lēmumu attiecīgajā situācijā.

Instruktoriem no nodaļas līmeņa ir jāmāca Manevrējošās pieejas principi, un arī mācības jāorganizē 
atbilstoši tiem, jo nodaļas instruktoriem ir jādarbojas ar iniciatīvu un jābūt spējīgiem labvēlīgu situā-
ciju kaujas laukā izmantot savā labā. Tas ir galvenais šīs doktrīnas mērķis, un, ja mēs gribam ieviest 
Manevrējošo pieeju Latvijas NBS, mums tā ir jāmāca jau pirmajam armijas komandieru līmenim. Vēl 
jo vairāk, mūsu karavīri piedalās starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās un dažreiz pieņem lē-
mumus viņiem jaunās situācijās, kas var rasties misijas laikā. Jaunā koncepcija – stratēģiskais kaprālis 
(strategic corporal)12 – uzsver augstāku zināšanu un iemaņu esamību zemāka līmeņa komandierim, 
jo to lēmumi dažreiz var ietekmēt operācijas, kas ir augstākas par taktisko līmeni.

Vada komandieri vairāk ir plānotāji, un plāniem jābūt sagatavotiem atbilstoši Manevrējošai pieejai, 
jo tas garantē zināmus panākumus. Turklāt, lai panāktu augstāko komandieru lēmuma izpildi ar 
iniciatīvu, vada komandierim jāizprot šī doktrīna.

Rota ir zemākā vienība, kas var veikt uzdevumus patstāvīgi, tādējādi rotas komandierim ir iespēja 
izmantot jebkuru izdevību kaujas laukā. Savukārt, lai šīs iespējas saskatītu un izmantotu ar mērķi 
dezorganizēt pretinieku, ir jāstudē Manevrējošā pieeja.

Jaunākajiem štāba virsniekiem pamatīgi jāsaprot to vienību karavīru spējas un potenciāls, kuriem 

12  http://smallwarsjournal.com/documents/liddy.pdf, p. 2.
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tie plāno deleģēt uzdevumus. Līdzīgi ir, ja rotas komandieris grasās veikt uzdevumus atbilstoši Ma-
nevrējošai pieejai, bet augstākie komandieri kopā ar saviem štābiem gatavo «vājus» plānus, kas var 
ietekmēt savstarpējo uzticēšanos starp priekšniekiem un padotajiem. Tas nozīmē to, ka gan jaunā-
kajiem štāba virsniekiem, gan rotu komandieriem jābūt apmācītiem Manevrējošai pieejai.

Brigādes līmeņa, apvienoto štābu un augstākie virsnieki ir galvenā auditorija Manevrējošās pie-
ejas studijām, jo viņiem ir iespēja savā līmenī izmantot visus šīs doktrīnas principus un ietekmēt vai 
plānot no stratēģiskā un operacionālā līmeņa uz taktisko. Tas nozīmē, ka plāniem jābūt saskaņā ar 
Manevrējošās pieejas principiem jau no pašas «augšas». Atrast pretinieka smaguma centru jau stra-
tēģiskajā līmenī ir ļoti svarīgi ātras krīzes vai konflikta izbeigšanai, kā arī pakārtotiem mērķiem jābūt 
virzītiem uz pretinieka smaguma centra ietekmēšanu. Turklāt šī līmeņa virsnieki var izmantot visus 
Manevrējošās pieejas principus salīdzinājumā ar zemākiem komandieriem, piemēram, izmantojot 
gaisa spēkus panākam kombinēto ieroču principa īstenošanu.

Secinājumi
1. Ir ļoti svarīgi sākt Manevrējošās pieejas apmācību jau kareivja līmenī, tādējādi veidojot pareizus 

pamatus turpmākajam izglītības procesam.
2. Zemākā līmeņa komandieriem kā instruktoriem arī ir jābūt apmācītiem šai doktrīnai, jo tiem 

jābūt gataviem izmantot labvēlīgu situāciju kaujas laukā, un dažreiz operācijas, kas ir augstāka 
līmeņa nekā taktiskās, kļūst atkarīgas no instruktoru atbilstoša lēmuma.

3. Vada, rotas komandieri un jaunākie štāba virsnieki ir plānotāji un uzdevumu izpildītāji, tādējādi 
pamatīga Manevrējošās pieejas izpratne ir ļoti svarīga taktisko metožu lietošanai kaujas laukā.

4. Taču galvenā auditorija šīs doktrīnas izmantošanai ir un paliek brigādes līmeņa, apvienoto štābu 
un augstākie virsnieki, jo tie var ietekmēt un plānot operācijas, sākot no stratēģiskā līmeņa līdz 
pat taktiskajam.

3. Manevrējošās pieejas apmācības principi
Kareivju apmācības principi
Iesākumā gribētu uzsvērt, ka, atbilstoši «Kājnieku vada kareivja pamatapmācības kursa mācību 

programmai»,13 kareivji apgūst mācību priekšmetus, kas paredzēti galvenokārt praktisko zināšanu 
un prasmju iegūšanai. Manuprāt, ir ļoti sarežģīti ietekmēt vai mainīt šī līmeņa karavīru apmācību, jo 
vispārēja lietu izpratne par to, kas šim līmenim ir jāzina, ir ļoti nabadzīga. Jebkurā gadījumā mums ir 
jāuzlabo mācību programmas un jāmāca kareivjiem dažādas zināšanas un prasmes:

1. Galvenais, kas mums ir jāmāca kareivjiem, ir iniciatīva. Instruktoriem, kuri māca kareivjus, vai viņu 
komandieriem, dodot uzdevumus, jāmēģina neteikt kareivim, kā uzdevums izpildāms, bet tikai, 
kas ir jāizdara un kāpēc tas ir jāizdara, atstājot lēmuma pieņemšanu kareivja ziņā. Nedrīkst sodīt 
tos, kuri dara kaut ko ar iniciatīvu, bet ne tik precīzi, jo ir ļoti vienkārši iznīcināt labo attieksmi 
paveikt kaut ko ar uzņēmību;

2. Otra lieta, ko instruktori var mācīt kareivjiem, ir Manevrējošās pieejas domāšanas veids. Šajā gadīju-
mā uzdevumiem, kurus ir jāpaveic kādā vingrinājumā, ir jābūt atrisinātiem atbilstoši šīs doktrīnas 
principiem. Pavēlēm ir jābūt dotām tā, lai padotie zinātu arī divu līmeņu augstāku komandieru 
nodomus. Arī izskaidrojot kareivjiem, kāpēc grupas vai nodaļas komandieris ir izvēlējies tieši 
šādu risinājumu, tam jābūt pamatotam tā, lai padotie kareivji var mācīties domāšanas veidu.

Instruktoru apmācības principi
Kā tika minēts 3. nodaļā, mums ir jāsāk mācīt Manevrējošā pieeja jau instruktoru līmenī. Galvenais, 

kas jāievieš instruktoru apmācībā, ir:
Teorētiski jāmāca 1. Manevrējošās pieejas principi. Tā ir pirmā reize, kad karavīrs tiek iepazīstināts ar 
šī jautājuma teorētisko pusi. Apmācāmajiem ir jāizprot šie principi un to saikne ar lietām, kuras 

13  LR NBS MVP (2004) Kājnieku vada kareivja pamatapmācības kursa mācību programma.
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instruktoriem būs jādara savā dienestā. Piemēram, kaujas pavēles sagatavošana ar Manevrējošās 
pieejas principu – decentralizēta vadība.

2. Jāmāca Manevrējošā pieeja, izmantojot vēsturiskus piemērus. Ir ļoti svarīgi izmantot vēsturiskos 
piemērus, mācot šo doktrīnu, jo ar tiem mēs parādam Manevrējošās pieejas vērtību.

3. Vēsturiskajiem piemēriem ir jābūt saistītiem ar to līmeni, kurā ir apmācāmie, piemēram, gadījums 
par nodaļas kaujas operāciju. Ja mēs izmantosim bataljona līmeņa piemēru nodaļas komandieru 
apmācībā, mēs neparādīsim to lietderību izmantošanai. Jo nodaļas komandieri neredzēs tā vēr-
tību un tādējādi neradīsies pozitīva attieksme pret doktrīnu.

4. Taktisko uzdevumu plānošana un izpilde ir jāizvērtē atbilstoši Manevrējošās pieejas principiem. 
To ir ļoti grūti izdarīt, jo nodarbību vadītājiem, kuri māca instruktorus, ir jābūt plašām zināšanām 
par Manevrējošo pieeju, bet par spīti visam, tas ir jādara.

Vada komandieru apmācības principi
Latvijas NBS vadu komandieri ir mācīti, balstoties uz vada un rotas līmeņa rokasgrāmatām. To ap-

mācības principi ir līdzīgi, kā apmācot instruktorus. Rokasgrāmatā «Kājnieku rotas vadības pamati»14 
tomēr nav minēti daži Manevrējošās pieejas principi, piemēram, smaguma centrs. Tas nozīmē, ka pa-
sniedzējiem, kuri māca manevrējošo pieeju vada komandieriem, ir jāizmanto papildus informācijas 
avoti, lai apmācība būtu kvalitatīvāka.

Princips, ko papildus var mācīt vada komandieriem, ir iespēja izmantot Manevrējošās pieejas prin-
cipus arī miera laika dienestā un problēmu risināšanā. ASV jūras kājnieku «U.S. Marine Corps» rokas-
grāmata «Warfighting»15 pamato šo domu. Jo ir ļoti svarīgi, ka karavīri veic miera laika uzdevumus 
atbilstoši doktrīnai, piemēram, lietojot 5 punktu pavēli, tādējādi veicinot iniciatīvu un decentralizētu 
vadību.

Tas nozīmē, ka miera laikā ir jāpraktizē šo principu izmantošana pēc iespējas vairāk, citādi nevar 
gaidīt to pareizu izmantošanu arī konflikta vai krīzes laikā.

Rotas komandieru un jaunāko štāba virsnieku apmācība
Šinī līmenī Manevrējošās pieejas apguvei jābūt labākai, jo šī līmeņa virsnieki jau ir ieguvuši praktis-

ko pieredzi, dienot vienībās no vada komandiera līdz rotas komandiera un štāba virsnieka līmenim. 
Papildus Manevrējošās pieejas mācību principi būtu šādi:

1. Veids, kā uzlabot doktrīnas apguves kompetenci, ir veikt dažādu bruņotu konfliktu, kas notikuši 
jebkur pasaulē, analīzi. Tas ļauj saskatīt konflikta laikā izmantotās metodes un izvērtēt tās atbil-
stoši Manevrējošajai pieejai.

2. Cits veids ir lietot doktrīnas principus šajā līmenī praktisko vingrinājumu laikā, vienalga, vai tie ir 
ar vienību piedalīšanos vai bez tām. Tas ir ļoti svarīgi, jo mācību laikā blakus ir vecākie komandieri 
vai instruktori ar pieredzi un zināšanām doktrīnas izmantošanā. Tie var parādīt īsto virzienu un 
uzlabot virsnieku pieredzi, jo dažreiz vislielākā nozīme ir detaļām.

Brigādes līmeņa, apvienoto štābu un augstāko virsnieku apmācību principi
Ja šī līmeņa virsnieki ir apguvuši Manevrējošo pieeju iepriekšējā dienesta gaitā un kursos, tad tas 

nerada problēmas plānot un vadīt operācijas atbilstoši doktrīnas principiem. Miera laikā šīs doktrī-
nas lietošana ir labs palīgs organizācijas vadīšanai. Šī līmeņa virsnieku sagatavošanā ir nepieciešamas 
starptautisko attiecību studijas, jo te var runāt jau par operacionālā un stratēģiskā līmeņa uzdevumu 
izpildi. Šis līmenis ir visatbilstošākais Manevrējošās pieejas izmantošanā, jo te var lietot visus tās prin-
cipus un vadīt operācijas atbilstoši doktrīnai jau no konflikta sākuma.

14  LR NBS MVP (2005) Kājnieku rotas vadības pamati.
15  U.S. Marine Corps (1997) Warfighting, p. 81.
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4. Secinājumi
Analizējot problēmu par Manevrējošo pieeju Latvijas NBS, atradu vairākus mācību principus. Lai 

apmācītu šai doktrīnai dažāda līmeņa karavīrus, mums jāvadās pēc šādiem principiem:
1. Kareivjiem ir jāmāca Manevrējošajai pieejai atbilstoša iniciatīva un domāšanas veids.
2. Reglamenti un programmas par kareivju apmācību ir jāadaptē atbilstoši doktrīnai un jāuzlabo, 

lai mācītu iepriekš minētos pamatprincipus.
3 Instruktori ir pirmie, kuriem ir jāmāca Manevrējošās pieejas teorētiskie aspekti ar virzību uz viņu 

dienesta pienākumiem.
4. Manevrējošo pieeju ir jāmāca speciālistiem šinī jomā, lai uzlabotu mācību kvalitāti.
5. Instruktoru apmācībā ir jāizmanto vēsturiskie piemēri, un tiem jābūt tādiem, lai apmācāmie tos 

uztvertu.
6. Uzdevumu plānošanas fāzei un izpildei ir jābūt izvērtētai atbilstoši Manevrējošās pieejas princi-

piem, par ko tiek runāts uzdevuma izvērtēšanā.
7. Papildus minētajiem principiem vada komandieriem ir jāmāca doktrīnas principu lietošana mie-

ra laikā un problēmu risināšanā.
8. Ir nepieciešams lietot papildus literatūru Latvijas NBS reglamentiem un rokasgrāmatām vada un 

rotas līmenī, kad tiek apmācīti vada komandieri.
9. Rotu komandieri un jaunākie štāba virsnieki var studēt Manevrējošo pieeju, analizējot bruņotos 

konfliktus.
10. Rotu komandieriem un jaunākajiem štāba virsniekiem ir jāmācās doktrīnas izmantošana no 

augstākiem komandieriem dažādos kursos, mācībās un misiju laikā.
11. Starptautisko attiecību studēšana ir nepieciešama brigādes līmeņa, apvienoto štābu un aug-

stākajiem virsniekiem, jo šāda līmeņa virsniekiem ir jāzina kā pareizi vadīt operācijas operacio-
nālā un stratēģiskā līmenī.

12. Brigādes līmeņa, apvienoto štābu un augstāko virsnieku līmenim ir iespēja lietot visus Manev-
rējošās pieejas principus.
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Atv. brig. ģen. Kārlis Krēsliņš,
NAA AZPC vadītājs

AIZSARDZĪBAS STRUKTŪRAS PAMATVĒRTĪBAS UN KĀ VEIDOJĀS GRĒKĀŽI 

Ievads
Pamatvērtības ir svarīgs jēdziens gan cilvēcei kopumā, gan vienas ticības cilvēkiem (kristiešiem, 

musulmaņiem, budistiem u.c.), gan atsevišķai valstij, partijai, valsts struktūrai, ģimenei un beidzot – 
cilvēkam.

No bērnības ir prātā bērnu grāmatā uzdotais un skaidrotais jautājums „Kas ir labi un kas ir slikti?” 
Šķiet dīvaini, bet fakts, ka pasaulē nav vienotas izpratnes par to, kas ir labi un kas ir slikti. ASV prezi-
dents B. Obama savā uzrunā Kairā teica, ka vairumā reliģiju ir viens kopējs pieņēmums: „Nedari citam 
cilvēkam to, ko negribētu, lai viņš darītu Tev.” 

Aizsardzības ministrija (AM) ir izstrādājusi un publicējusi Ētikas kodeksu1, kur noteikts, ka darbinie-
kiem savā rīcībā un uzvedībā jābalstās uz noteiktajām demokrātiskajām, profesionālajam, ētiskajām 
un cilvēciskajām vērtībām. 

Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), kā jebkurā militārajā struktūrā, nav pieļaujama dažāda NBS 
pamatvērtību izpratne. Karavīram, kam uzdevumu izpildē nākas riskēt gan ar savu un, galvenais, ar 
padoto dzīvībām, ir jābūt skaidri un nepārprotami formulētam gan pienākumu, atbildības un tiesību 
līmenim, gan jābūt līdzsvaram starp tiesībām un pienākumiem. Kā pamatoti veidot un noteikt NBS 
pamatvērtības? 

Loģiski to varētu darīt šādi: pirmkārt, noteikt NBS vietu Latvijas drošības sistēmā, no kā izrietētu 
NBS galvenie uzdevumi un būtu iespējams loģiski noteikt NBS struktūru, kas nepieciešama galveno 
uzdevumu izpildei.

Otrkārt, pamatojoties uz NBS veicamajiem uzdevumiem un struktūru, var noteikt NBS pamatvēr-
tības. Piemēram, dienests Speciālo uzdevumu vienībā, kur glābt citus, pat ziedojot savu dzīvību, ir 
loģiski pamatotā vērtība. 

I Teorētiskā bāze
Pasaules līmeņa politiķi un politika balstās uz Nikolo Makjavelli vēl 15. gadsimtā izstrādātiem prin-

cipiem2, kad valdnieks drīkst rīkoties nodevīgi, likt lietā viltu un vardarbību, būtībā izmantot principu 
– mērķis attaisno līdzekļus. Tagad to sauc realpolitik – reālā politika. Pēc II pasaules kara daži politiķi 
izteica vēlmi mainīt principu politikā – mērķis attaisno līdzekļus, bet reālas izmaiņas politikas vidē 
bija minimālas.

Daži piemēri no nesenas vēstures. Nirnbergas process, ko īstenoja Nirnbergas Starptautiskais kara 
tribunāls (to veidoja četru sabiedroto valstu nozīmēti tiesneši), lai tiesātu nacistiskos noziedzniekus. 
Trīs dienas tika diskutēts par to, kas vainīgs vairāku desmitu tūkstošu poļu virsnieku nogalināšanā. 
Neskatoties uz to, ka visi zināja īstos vaininiekus šajā slepkavībā, tie oficiāli netika nosaukti, jo PSRS 
bija sabiedrotais karā pret Hitlerisko Vāciju un tās pārstāvji bija Nirnbergas Starptautiskā tribunāla 
sastāvā.

Minhenes vienošanās, Ribentropa – Molotova pakts un slepenie pielikumi, kuru esamību noliedza 
PSRS varas struktūras un kuru kopijas pēc dažu vēsturnieku domām ar savu izlūkdienestu palīdzību 
saņēma ASV, netika publiskots un netika uzrādīts, kad Baltijas valstis un PSRS diskutēja par šo pieliku-
mu esamību. Mihails Gorbačovs paziņoja par jaunās domāšanas nepieciešamību pasaules politikā, 
par perestroiku. Tas skanēja pozitīvi, un atkal radās cerības pasaules politikā ieviest jaunas pamat-
vērtības, kas būtu balstītas uz likumu un tiesībām. Krievijas prezidents Boris Jeļcins un parlaments 
atzina gan Ribentropa – Molotova pakta amorālo pusi, gan atvainojās par PSRS vadības noziedzīgo 

1  http://www.mod.gov.lv/Ministrija/Etikas_kodekss.aspx
2  http://lv.wikipedia.org/wiki/Nikolo_Makjavelli
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rīcību, nogalinot Polijas virsniekus Kātiņā.
Krievijā mainījās valsts vadība, un tur jau tika diskutēts par Staļina atzīšanu par efektīvu menedžeri, 

viņš pretendēja uz visu laiku populārākā Krievijas nācijas cilvēka godu. Tiek veidota pat speciālā 
komisija, lai cīnītos ar vēstures faktu falsifikāciju, bet daudzi vēsturnieki uzskata, ka komisija vēstures 
notikumus izvēlas subjektīvi un kopumā izmaina notikumu būtību. Viņu darbības pamatvērtība ne-
mainās – mērķis attaisno līdzekļus. 

Krievijas Gruzijas 2008. gada karš. Vai tad mūsdienu izlūkošanas sistēmas precīzi nenoteica kur, 
kad un kādas vienības atradās? Noteica, bet mūsdienu diplomātija balstās uz Realpolitik principiem, 
tāda informācija plašsaziņas līdzekļos netiek sniegta un neviens lieku reizi saasināt attiecības ar Krie-
viju negrib. 

Irānas kodolprogramma, autora redzējumā, var kļūt par draudu ES valstīm. Rietumvalstis cenšas 
pierunāt Irānu pārtraukt kodolieroču programmu. Papildus tiek radīts spiediens uz Irānu, un šajā 
jautājumā ir divi galvenie virzieni: pirmkārt, pieņemt ANO līmenī ekonomiskās sankcijas pret Irānu 
un, otrkārt, nepieļaut Irānai iegādāties pretgaisa aizsardzības (PGA) sistēmu, kas ļaus tai nosacīti droši 
izstrādāt un realizēt kodolieroču programmu.

Krievija plānoja pārdot Irānai PGA kompleksu S-300. Amerikāņi cenšas ar Krieviju nekonfliktēt un 
tādēļ, pirmkārt, dod mājienu, ka ASV izskata alternatīvos variantus savai PGA sistēmai Polijā un Če-
hijā, neiejaucas Krievijas konfliktos gan ar kaimiņiem, gan cilvēku tiesību neievērošanu Krievijā utt., 
otrkārt, nekomentē Krievijas jaunās PGA sistēmas S-400 izvietošanu Krievijas austrumos. Krievijas 
skaidrojums par aizsardzību no iespējamo Ziemeļkorejas raķešu kļūdainu lidojumu virs Krievijas te-
ritorijas neiztur kritiku. Toties ir zināmas prasības balansam ASV – Krievijas līgumos starp spējām 
uzbrukt un spējām sevi aizsargāt no pretuzbrukuma. Vai PGA kompleksu S-400 izvēršana Krievijas 
austrumos neizjauc šo vienošanos?

Izraēla pārdod Krievijai bezpilota lidaparātus un Arābu emirāti gatavi nopirkt ieročus no Krievijas 
par aptuveni 2 miljardiem dolāru, bet tikai ar noteikumu Krievijai – nesadarboties ar Irānu militārajā 
jomā, galvenais – nepārdot Irānai S-300. Pastāv gan iespēja neoficiāli nogādāt Irānai S-300 caur tre-
šajām valstīm. Izraēlai ir pieredze kodolieroču ražotņu iznīcināšanā dažās valstīs, un tagad tā spēj to 
izdarīt arī Irānā, ja tur ir (būs) tādas ražotnes un nebūs mūsdienīgas PGA sistēmas.

Notikums ar kravas kuģi “Arctic Sea”, kas reģistrēts Maltā un pārvadāja kokus no Somijas uz Alžīriju 
un kas it kā tika nolaupīts Baltijas jūrā un ko vēlāk Krievijas kara kuģi arestēja kopā ar cilvēkiem, kuri 
atradās uz kuģa. Kuģa komanda ir Krievijas pilsoņi, bet pirāti – Igaunijas, Latvijas un Krievijas pilsoņi.

Krievijas galvenais interneta redaktors – biļetena “Морской бюллетень – Совфрахт” Mihails Voi-
tenko, kurš izteica pieļāvumu, ka uz kuģa “Аrctic Sea” ir bijuši ieroči, tagad ir saņēmis brīdinājumu 
un spiests pamest Krieviju3. Ļoti iespējams, ka kuģī remonta laikā Kaļiņingradā tika iekrauta militāra 
krava, piemēram, S-300, un vēlāk krava tika papildināta ar oficiāli minētajiem kokmateriāliem. Kādas 
valsts slepenais dienests izveidoja pirātu komandu, kurai bija piedāvāta savas darbības leģenda un 
dots uzdevums neoficiāli apsekot kuģi, un kas, iespējams, nezināja sava uzdevuma gala mērķi. No-
kļūstot uz kuģa, viņi gan uzzināja par slepeno kravu, bet to saprata arī kuģa komanda, un tādēļ tā 
nevarēja viņiem atļaut nokāpt no kuģa.

Starptautiskie likumi atļauj jebkurai valstij arestēt kuģi, kuru sagūstījuši pirāti. Tādēļ bija organizēta 
piesegšanas operācija, kad tika paziņots, ka pirāti sagūstījuši kuģi, bet kuģa koordinātes tika slēptas 
līdz tam laikam, kamēr tajā rajonā ieradās KF kara kuģis un nolaupīto kuģi arestēja. Pēc tam Izraēlas 
prezidenta vizīte pie KF prezidenta un citi notikumi, paziņojumi liek domāt, ka, ja mērķis ir sasniegts 
– Irāna nesaņēma S-300 –, tad, balstoties uz rālpolitikas principiem, Rietumvalstu specdienesti un 
politiķi neievieto paziņojumus plašsaziņas līdzekļos, jo neviens negrib skandālu ar Krieviju4. 

Šo piemēru sarakstu varētu turpināt, analizējot dīvainos sprādzienus dzīvojamās mājās Krievijā, 

3  http://www.echo.msk.ru/news/617406-echo.html 
4  Raksts tika sagatavots 2009. gada 2. septembrī, bet 6. septembrī Lielbritānijas avīzē „Sundy Times” ir daļēji šīs versijas 

apstiprinājums.
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kad kā oficiāli atbildīgie par terora aktiem tika paziņoti čečenu teroristi, bet viņi neuzņēmās atbildī-
bu. Kad iedzīvotāji pieķēra cilvēkus, kas ieveda maisus ar spridzekļiem un tajos ieliktu detonatoru, 
kas uzstādīts uz laiku 5.00, un saņēma dīvainus skaidrojumus, ka ir novērsts jauns terora akts, un 
vēlāk, kad tika noskaidrots, ka personas, kas ieveda spridzekli, ir Krievijas specdienesta pārstāvji, tika 
paziņots, ka tās ir specdienesta mācības. Turklāt daļa cilvēku, kas šos jautājumus aktualizēja, ir no-
galināti, un tagad raksti par šo tēmu tiek aizliegti. Piemēram, amerikāņu uzdevēju nams Conde Nast 
izņēma rakstu par Vladimiru Putinu «Владимир Путин – темное восхождение к власти», kur tiek 
izteikta versija par Krievijas specdienestu iesaisti dzīvojamo māju spridzināšanā5. Tas ir saprotams 
no Realpolitik viedokļa, jo ASV dažādās jomās sadarbojās ar Krieviju, piemēram, saņēma Krievijas 
vadības piekrišanu par kravu tranzītu caur Krieviju uz Afganistānu. 

Tas ir pasaules politikas līmenī, tādas ir tās pamatvērtības, bet kā ir Latvijā? Kad izveidojās partija 
Jaunais laiks un kad tā nokļuva Saeimā, izskanējs paziņojumi, ka visa partijas darbība būs sabiedrībai 
zināma un pieejama. Vai tas tā ir šodien?

Latvijas Republikas (LR) nacionālā drošība ir valsts pamatvērtība, kuras garants ir arī NBS. Latvi-
jas Republikas nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības spēja aizsargāt, nostiprināt LR Satversmē 
noteiktās pamatvērtības: valstisko neatkarību, valsts demokrātisko iekārtu, teritoriālo integritāti, cil-
vēktiesības, valsts iekšējo drošību un iedzīvotāju labklājību, sabiedrības brīvas attīstības perspektīvu, 
politisku un ekonomisku stabilitāti.

NAA Aizsardzības zinātņu pētniecības centrs (AZPC) ir organizējis vairākus seminārus, konferen-
ces un diskusijas par NBS vietu Latvijas drošības sistēmā, bet pamatota un normatīvajos aktos ofi-
ciāli apstiprināta viedokļa par šo jautājumu nav. Patiesībā jau oficiālie jautājumi, kas ir saistīti ar NBS 
pamatvērtībām, ir deklarēti (ierakstīti) NBS karavīra zvēresta tekstā. NBS kā valsts institūciju veido 
karavīri, kuru darbība ir stingri reglamentēta ar Militārā dienesta iekārtas reglamenta (AMR 14-1) 
prasībām, kuru pamatā ir NBS pamatvērtības. 

Precīzi formulējis NBS uzdevumus un pamatvērtības ir NBS komandieris6: „Mana kā komandiera 
vīzija – bruņotie spēki, kas vienmēr gatavi kvalitatīvai uzdevumu izpildei noteikto spēju ietvaros. 
Nākotnē Latvijas bruņotos spēkus es redzu kā salīdzinoši nelielas, taču augsti profesionālas un efek-
tīvas vienības, kas ir atradušas savu nozīmīgu nišu gan alianses kolektīvās aizsardzības sistēmā, gan 
ir spējīgas efektīvi pildīt nacionālos aizsardzības sistēmai izvirzītos uzdevumus.

Jau stājoties amatā, esmu deklarējis un izvirzījis piecas galvenās NBS pamatvērtības, uz kurām visa 
līmeņa komandieriem ir jābalstās lēmumu pieņemšanas gaitā. Pirmā un galvenā pamatvērtība ir 
karavīrs. Tas nozīmē – svarīgākais ir cilvēks, viņa spējas un iemaņas, labklājība, moderns ekipējums 
un augsta morāle. Nākamās NBS pamatvērtības – profesionalitāte un kompetence, lojalitāte, 
vienotība un – piektā, bet ne mazāk nozīmīgā – uzticamas partnerattiecības ar alianses un sa-
darbības partneriem.”

II Normatīvā bāze
Nacionālo bruņoto spēku likuma 6. pantā ir skaidri formulēti NBS uzdevumi: 
(1) Nacionālo bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir šādi: 
1) nodrošināt valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību; 
2) piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā; 
3) nodrošināt personālsastāva un militārā dienesta rezervju apmācību; 
4) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Tā tas pamatoti tika formulēts 1999. gadā, un tad likumā pakāpeniski tika ieviesti tikai daži gro-

zījumi, galvenokārt saistībā ar pāreju uz profesionālajiem NBS un atteikšanos no obligātā militārā 
dienesta (OMD). 

Kādi konceptuāli grozījumi likumā notika saistībā ar iestāšanos NATO, ES un pārejot uz kolektīvās 

5  http://www.echo.msk.ru/news/618015-echo.html 
6  NBS komandiera raksts „NBS attīstības redzējums” žurnālā „Tēvijas Sargs”, 2006., nov.
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aizsardzības konceptu? Nekādi – ne likumā, ne Latvijas Valsts aizsardzības koncepcijā un, galvenais, 
aizsardzības struktūras darbībā un valsts vadībā esošo cilvēku domāšanā. Vai tagad nebūtu īstais 
laiks precizēt un skaidri formulēt NBS uzdevumus, kas ļautu pamatoti noteikt NBS prioritātes un at-
tiecīgi noteikt sarkano līniju, kuru nedrīkstētu pārkāpt, neapdraudot valsts drošību militārajā jomā?

Parasti par valsts drošības un aizsardzības stratēģijas jautājumiem plaši diskutē sabiedrībā, piemē-
ram, Francijā tika organizētas vairāk nekā 40 atklātas diskusijas par šiem jautājumiem, pirms tika iz-
dota Francijas „Baltā grāmata”. Tas bija pamats pieņemt un īstenot lēmumu par Francijas atgriešanos 
NATO militārajās struktūrās. Francijas Bruņotie spēki (BS) ir noteikuši apvienoto spēju prioritātes vai 
galvenos attīstības virzienus: plānošana un komandvadība – C2, kosmosa apvienotā pavēlniecība, 
kiberkarš, speciālās operācijas, apvienotā loģistika (nodrošinājums), militārā izlūkošana.

Francijas BS uzdevumos tiešā veidā neparādās savas valsts teritorijas aizsardzība. Par savas valsts 
teritorijas aizsardzību daudz runā Krievija, bet tam ir citi iemesli. Krievijā informatīvā telpa ir jāaizpilda 
ar diskusijām par ienaidniekiem, kas apdraud valsti, lai mazāk diskutētu par valsts iekšējām problē-
mām. Tas ļauj konsolidēt sabiedrību cīņā ar iedomātiem ienaidniekiem un samazināt dažādas brīvī-
bas, jo katru, kas uzdrošinās kritizēt valsts vadību, var saukt pie atbildības kā „ienaidnieku” atbalstītāju 
vai aģentu. Vienlaikus Krievijas neatkarīgie pētnieki un publicisti ir izdarījuši un publicējuši savus 
secinājumus, ka Krievijai ne tuvākajā, ne tālākajā nākotnē nevar būt kara ar NATO valstīm.

No otras puses gan ES drošības stratēģijā, gan esošajā NATO stratēģiskajā koncepcijā un beidzot 
mūsu kaimiņu – Lietuvas – militārajā stratēģijā ir izdarīti vienādi secinājumi, ka karš Eiropā vismaz 
tuvākajos desmit gados nav iespējams. Vienmēr atradīsies cilvēki, kas izteiks šaubas un uzdos jautā-
jumu „Vai kara varbūtība ir vienāda ar nulli?” Nav vienāda ar nulli, bet varbūtība, ka zemē ietrieksies 
meteorīts vai, mainoties zemes vidējai temperatūrai, notiks daudzu valstu appludināšana un bojā-
eja, ir lielāka nekā pilna mēroga atomkara varbūtība vai kādas valsts uzbrukums kādai NATO valstij 
(aliansei). 

Nevar matemātiski pamatoti aprēķināt atsevišķu politiķu domāšanu un kopumā izrēķināt gan mi-
litārā konflikta, gan liela mēroga kara varbūtību. Parasti ar militāro konfliktu viena vai otra puse grib 
sasniegt pamatotus ekonomiskus, politiskus vai citus mērķus. Tas veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi tiek 
darīts un sasniegts. 

Karā ar NATO neviena valsts vai valstu alianse nevar neko sasniegt, izņemot cilvēces bojāeju. Tiek 
veikti aprēķini lokālā kara, piemēram, starp Indiju un Pakistānu ar atomieroču izmantošanu iespējas 
un sekas. Plānotās sekas ir drausmīgas visai cilvēcei un neatsver nevienas iespējamo ieguvumu. Tie 
ir teorētiskie jautājumi, par kuriem var diskutēt, bet kurus ir grūti matemātiski pamatoti pierādīt.

Papildus ir praktisks arguments, kas izriet no Krievijas – Gruzijas 5 dienu kara. Gruzijas opozīcija 
norāda: bezjēdzīgi zaudēts apmēram viens miljards dolāru, pozīcijas secinājums – lai izveidotu BS, 
kas spētu līdzvērtīgi cīnīties ar Krievijas BS, vajadzētu 6 – 8 miljardus eiro un apmēram tikpat, lai tos 
uzturētu. Igaunija pagaidām neatsakās no obligātā militārā dienesta un plāno desmit gadu laikā 
iepirkt ieročus par 2,7 miljardiem latu. Tie ir reāli resursi, kad valsts var sākt plānot savas valsts patstā-
vīgu, vismaz īslaicīgu aizsardzību pret BS, kādi tika izmantoti militārajā konfliktā Gruzijā. 

Vai Latvija ir gatava tādus resursus tērēt aizsardzībai? Kāds tam ir loģisks pamatojums un kādēļ 
Latvija iestājās NATO?

III Kā veidojas grēkāži
Mūsu sabiedrībā ir iestājies morāles pagrimums, kas brīžiem robežojas gan ar bezatbildību, gan 

visatļautību – tā savā uzrunā Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā sa-
cīja Valsts prezidents Valdis Zatlers. Valsts prezidents atzīmēja, ka gandrīz ik dienas kāds no mums 
ignorē tās pamatvērtības, kurās balstās kristietība un mūsu valsts. Kā zāles pret šīm kaitēm Valsts 
prezidents minēja vairāk labu domu, vairāk labu darbu un ticības. “Tāpēc esam kopā, lai stiprinātu 
ticību Dievam, sev, savai valstij,” teica Latvijas prezidents – NBS vadonis.

Neviena tauta vai nācija nevar būt juridiski atbildīga par noziegumiem, kuros ir piedalījusies tās 
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valsts, valsts vadītāji vai atsevišķi cilvēki, bet nācija ir morāli atbildīga par to, ka ir pieļāvusi tādu valsts 
vadītāju nākšanas pie varas. Dažās valstīs cilvēkus pieradina pie domas, ka viņš jau neko nevar izdarīt 
vai ietekmēt pasaules un savas valsts notikumus, ka viņa tiesības ir kritizēt valsts vadību un pasaules 
kārtību šaurā draugu pulciņā vai virtuvē, ka teica PSRS laikos. Mainīt situāciju uz labo pusi var tikai 
brīvi un demokrātiski plašsaziņas līdzekļi vai daļēji arī informācija internetā. Tas ir ilgstošs un sarežģīts 
process, jo ir jāmaina cilvēka domāšana un viņa vērtību skala.

Viens piemērs, pēc notikumiem Beslanā, kad, iznīcinot teroristus vai it kā atbrīvojot ķīlniekus, iet 
bojā vairāki simti skolnieku. Vairākus gadus nav detalizētu izmeklēšanas rezultātu ar notikumu un 
pieļauto kļūdu analīzi, bet valsts vadības vai atbildīgo personu popularitātes reitingi nesamazinās, 
un šīs valsts cilvēki ar to samierinās. Toties, piemēram, Lielbritānijā notiek dievkalpojums, kur par 
nogalinātajiem bērniem lūdz Dievu. Dievkalpojums notiek uz ielas, jo baznīcā cilvēkiem pietrūkst 
vietas. Divas dažādas valstis un pasaules. Kā ir Latvijā?

Pareizi teica aizsardzības ministrs Imants Lieģis: „Zivs pūst no galvas”. Valsts aizsardzības sistēmā ir 
savas problēmas un, galvenokārt gan struktūras, gan atsevišķi vadītāji neievēro balansu starp atbil-
dību un tiesībām. Karavīrus ne vienmēr pamatoti nosauc vai var nosaukt par vainīgajiem dažādās 
konfliktsituācijās. Daži piemēri: 

1. Nacionālo bruņoto spēku likumā noteikts, ka NBS pamatuzdevums ir nodrošināt valsts sausze-
mes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību. Kā NBS komandieris to var nodroši-
nāt? Kādi resursi tam ir atvēlēti un cik tie ir atbilstoši šī uzdevuma izpildei?

Tāds uzdevums vispārīgi un visās situācijās nav izpildāms. Tas nozīmē, ka jebkurā laikā NBS koman-
dierim var pieprasīt šī uzdevuma izpildes plānu, demonstrēt NBS gatavību šī uzdevuma izpildei un 
nosacīti pamatoti atbrīvot no amata par savu pienākumu sliktu izpildi. 

Aizsardzības ministrijas (AM) amatpersonas ierosināja noslēgt vienošanos ar IeM par ZS izman-
tošanu policejisku uzdevumu veikšanai, bet iedomājieties situāciju, kad masu nemieru laikā nejau-
ši aiziet bojā cilvēks un konfliktā piedalījās ZS, kuru sūtīja palīdzēt policijai. Notiek izmeklēšana un 
varbūt pat tiesa ES līmenī. Tad rodas jautājums „Kas deva pavēli? Vai likumā ir paredzēti tādi NBS 
uzdevumi, ja ZS ir NBS sastāvā? Kas atbildēs?”

2. 2009. gada 18. augustā MK tiek ierosināts jautājums par Jūras spēku komandiera atbrīvošanu 
no amata. Tas izraisīja plašas diskusijas plašsaziņas līdzekļos. Kas gatavo starptautiskos līgumus, kas 
tos saskaņo? Kādas tiesības un pienākumi ir Aizsardzības ministrijas Juridiskajam departamentam 
un daudzajām padomēm, kas izskata gan militārās infrastruktūras attīstības, gan dažādu NBS iegāžu, 
gan militārās izglītības u.c. jautājumus? Karavīri to zina, bet daudzi neuzskata par pareizu un taisnī-
gu. Vai nevajadzētu sakārtot tiesību un atbildības balansu un paskaidrot dažādu struktūru darbības 
konceptuālos principus Latvijas nodokļu maksātājiem?

3. NAA Satversmē kā katrai augstskolai ir noteiktas tiesības, piemēram, 12. punkts: „NAA nosaka 
studiju saturu un formu, patstāvīgi veido savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, komplektē 
personālu, nosaka darba samaksu civilajiem darbiniekiem, bet ne mazāku par normatīvajos aktos 
noteikto”. Tas ir noteikts MK apstiprinātajā NAA Satversmē. Kādēļ tas netiek pildīts? Kādēļ darba 
grupas sanāksmēs par NAA reorganizāciju neļauj piedalīties NAA rektoram vai kādam citam NAA 
pārstāvim? Kādēļ lēmumus pieņem gan AM Personāla un augstākās izglītības padome (PAIP), gan 
AM Izglītības nodaļa, gan Mācību vadības pavēlniecības štābs utt., bet par izglītības kvalitāti jāatbild 
NAA?

4. Aizsardzības sistēmas problēmas neradās tagad. Divtūkstošo gadu sākumā avīzēs bija raksts, 
ka NBS štābs pērk ļoti dārgu apvidus automašīnu. NBS štāba priekšnieks parakstīja iepirkuma do-
kumentus, un bija nosaukts par vainīgu – bija atrasts grēkāzis. Notika izmeklēšana utt. Lietas būtība 
bija šāda: Kartogrāfijas nodaļa, kas saņēma naudu no NBS, bet atradās un darbojās Zemes dienesta 
struktūrās, pasūtīja darbam vienkāršu un lētu apvidus automašīnu. AM sāka pasūtījuma izpēti, vairā-
kas reizes tika mainītas iepirkuma prasības, tad tika organizēts iepirkums, kura procedūras akceptēja 
vai organizēja Valsts sekretāru sanāksme (VSS). NBS štāba priekšniekam atnesa jau VSS akceptēto 
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lēmumu un dokumentu par automašīnas samaksu. Uz viņa jautājumu, kādēļ tik dārgi, bija pret-
jautājums: „Vai neuzticaties VSS lēmumam?” Maksājums tika parakstīts, bet NBS štāba priekšniekam 
komandieris aizliedza presē sniegt komentārus un paskaidrojumu par šo gadījumu.

Tādus piemērus varētu turpināt rakstīt, bet tas nav šī raksta mērķis. Aizsardzības sistēmas pamat-
vērtības ir arī morāles jautājumi un taisnīguma principi, kas ir svarīgi karavīru dienesta motivācijai. 
Cilvēkam, un it sevišķi karavīram, nedrīkst radīt situāciju, kad nav balansa starp tiesībām un atbildību, 
kad karavīram ir jāatbild par citu amatpersonu nekvalitatīvo darbu, kad karavīrs tiek padarīts par 
grēkāzi.

Karavīri nav politiķi, un viņu darbības kvalitāti ir jāvērtē viņu komandieriem. Neloģiska ir viņu dar-
bības izvērtēšana slēgtajās koalīcijas partiju sēdēs. Nav pieļaujama reālpolitikas principu attiecināša-
na uz karavīriem. Tādas nevar būt aizsardzības sistēmas pamatvērtības. 

Vai šajā jautājumā var sakārtot aizsardzības sistēmu? To var izdarīt, ja, pirmkārt, ir precīzi formulēti 
uzdevumi un to izpildei ir doti nepieciešamie resursi, otrkārt, pieņemtie lēmumi un esošie normatī-
vie akti ir jāsakārto, un tie ir jāpilda. 

IV Priekšlikumi
Secinājums Latvijai – Latvijas ģeopolitiskās nākotnes analīze vēlreiz apstiprina mūsu valsts pa-

reizo lēmumu kļūt par NATO un ES dalībvalsti, un Latvijas Valsts militārās stratēģijas (VMS) pama-
tā jābūt kolektīvajai aizsardzībai. Tam visi piekritīs, bet tas jāfiksē arī normatīvajos aktos. Piemēram, 
2006. gadā tika izstrādāts VMS-2006 projekts, kas tika prezentēts gan vairākos semināros, gan publi-
cēts 2006. gada žurnālā „Militārais Apskats”. VMS-2006 5. punktā ir precīzi noteikti NBS uzdevumi.

5. Militārie uzdevumi. Lai īstenotu valsts drošības intereses, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki 
pilda šādus uzdevumus:

5.1. Nodrošina Latvijas Republikas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību:
a) sadarbībā ar sabiedrotajiem attīsta ievērojamas valsts aizsardzības spējas;
b) miera laikā nodrošina valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli un 

neaizskaramību;
c) iebrukuma gadījumā aizsargās Latvijas suverenitāti, teritoriju, teritoriālos ūdeņus un gaisa telpu, 

sadarbībā ar NATO sabiedrotajiem dos prettriecienu militārajai agresijai.
5.2. Palīdz saglabāt reģionālo un globālo stabilitāti:
a) nodrošina kolektīvo aizsardzību – saistības, kuras Latvija uzņēmusies;
b) piedalās NATO, ES un ANO vadītajās operācijās, kā arī īpašās koalīcijās, kas īsteno šo organizāciju 

mērķus;
c) piedalās drošības un aizsardzības pasākumos, kā arī ieroču kontrolē;
d) dod ieguldījumu valsts un sabiedroto drošības nodrošināšanā, atbildot uz terorisma un masu 

iznīcināšanas ieroču izplatīšanas draudiem.
5.3. Rūpējas par mieru un labklājību valstī:
a) piedalās ārvalstu izlūkdienestu darbības neitralizēšanā un nodrošina klasificētās informācijas 

aizsardzību;
b) sniedz palīdzību valsts un pašvaldību varas iestādēm, atbildot uz nemilitārajiem un terorisma 

draudiem. 
VMS-2006 ir izteikti konceptuāli NBS uzdevumi, kurus vajadzētu iestrādāt likumā. Nacionālo bru-

ņoto spēku likums ir jāmaina, jo fundamentāli ir mainījusies Latvijas aizsardzības sistēma, kad no 
valsts pašaizsardzības koncepta mēs pārējam uz kolektīvas aizsardzības konceptu. Vienlaikus tikai 
kolektīvās aizsardzības koncepts ļauj pamatoti pāriet uz profesionāliem NBS.

Jaunais likums ļaus NBS pamatoti noteikt savas prioritātes un struktūru. Dažus punktus no šī VMS-
2006 projekta tiek plānots īstenot no 2010. gada 1. janvāra, piemēram, 15.1. Nacionālo bruņoto 
spēku komandierim ir vietnieks – Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba (NBS AŠ) priekšnieks 
(..). NBS AŠ priekšniekam ir divi vietnieki: operatīvajos, kā arī vienību atbalsta, nodrošinājuma jautāju-
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mos. Aizsardzības sistēma tiek iedalīta trīs līmeņos: stratēģiskajā, operatīvajā un taktiskajā līmenī. Tas 
ir noteikts VMS-2006 projektā, un tas tika piedāvāts 2003. gadā Militārajā padomē. Labi, ka beidzot 
tiek uzsāktas procedūras, lai vismaz daļa loģiski pamatotu priekšlikumu tiktu ieviesta dzīvē.

Pēc 2009. gada 6. jūnija vēlēšanām valdība ir aktīvi uzsākusi izvērtēt ministriju darbību, 2009. gada 
budžeta otrajā pusgadā par aptuveni 500 miljoniem latu samazināja budžeta izdevumus. Tagad tiek 
uzsākta 2010. gada budžeta projekta izstrāde, kur papildus ir ievērojami jāsamazina izdevumu sada-
ļa. Daudzi eksperti ieteica sākumā noteikt ministriju darbības mērķus un tad izvērtēt un salīdzināt 
esošo un nepieciešamo struktūru šo mērķu sasniegšanai. Tas attiecas arī uz aizsardzības struktūru 
un, pirmkārt, NBS. Paziņojumi par NBS dalības samazināšanu NATO un ES kolektīvajos spēkos liecina 
par situācijas nopietnību valsts aizsardzības struktūrās. Tādēļ ir skaidri un nepārprotami jāformulē:

Pirmkārt, plānošanas pieņēmumi. Gan NATO, gan Eiropas Savienībā ir izdarīti līdzīgi secinājumi: 
pirmkārt, kara draudi Eiropā ir likvidēti. Otrkārt, neviena atsevišķa valsts nespēj pati saviem spēkiem 
risināt mūsdienu sarežģītās problēmas drošības jomā. Treškārt, krīzes pārvaldīšanas sistēmas izveide 
un pilnveidošana kļuvusi par galveno šo organizāciju mērķi. 

Otrkārt, politiskās vadlīnijas. Pamatā tās ir noteiktas Latvijas normatīvajos aktos aizsardzības 
jomā, tās tikai jāprecizē un skaidrāk jāformulē. Latvija iestājās NATO, jo, pirmkārt, tic kolektīvajiem 
aizsardzības principiem, otrkārt, Latvijai nav alternatīvas, lai saglabātu savu neatkarību. 

Vadlīnijās var atzīmēt, ka atturošs faktors potenciālajam agresoram ir Latvijas dalība starptautis-
kajās organizācijās NATO un ES. Latvija gatavo NBS, pirmkārt, dalībai kolektīvajos spēkos. Mums jā-
būt gataviem vajadzības gadījumā piedalīties NATO teritorijas aizsardzībā, ieskaitot Baltijas valstu 
teritoriju. Papildus var minēt NBS dalību starptautiskajās operācijās un iekšējās drošības jautājumu 
risināšanā.

Treškārt, Latvijas ambīciju līmenis. ES darba grupa aizsardzības jautājumos ieteica katrai ES 
valstij noteikt savu ambīciju līmeni. Pavisam ir definēti seši līmeņi, un augstākajā līmenī, kad valsts 
uzņemas atbildību par drošības jautājumiem visā pasaulē, darbojas tikai ASV. Latvija un daudzas 
citas valstis darbojas zemākajā līmenī, kad uz starptautiskajām operācijām (SO) nosūta atsevišķas 
vienības un apakšvienības bez kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma vienībām. Galvenais šeit ir 
valsts ambīciju līmeņa atbilstība pieejamajiem resursiem valstī. Tās jau arī būtu sarkanās līnijas.

Papildu pieņēmumi. Pirmkārt, Latvijā krīzes apstākļos pieaug masu nekārtību varbūtība (līdzī-
gām 2009. gada 13. janvārī) un kriminālo noziegumu skaits7. Otrkārt, globalizācijas laikmetā ir liela 
varbūtība emigrantu skaita pieaugumam, palielinās iekšējās drošības riski. Treškārt, policijas kapaci-
tāte nav pietiekama. Ceturtkārt, NBS nedrīkst veikt policejiskās funkcijas, ja nav ieviesta ārkārtēja si-
tuācija valstī. Igaunijas parlaments pieņēma likumu par BS izmantošanu masu nekārtību gadījumos, 
bet Igaunijas prezidents pamatoti neapstiprināja vai neparakstīja tādu likumu. Piektkārt, ir jādiskutē 
par jauno Zemessardzes likuma projektu. Jāveic analīze un skaidri jāatbild uz jautājumu – ko iegūst 
un ko zaudē Latvijas drošības sistēma, ja ZS ir NBS sastāvā? Daži cilvēki uzdod pamatotu jautājumu: 
„Kas traucē ZS piedalīties iekšējās drošības jautājumu risināšanā, piemēram, 13. janvāra notikumos? 
Kādēļ jaunsargi tiek nodalīti no ZS? Kādēļ ZS nepalīdz pretvalstisko gājienu ierobežošanā?” Nevar 
likt vienlīdzības zīmi starp zemessargiem, kuri iesaistās ZS darbā patriotiski un morāli motivēti, un 
karavīriem, kas dien ZS un saņem profesionāla karavīra atalgojumu.

Demokrātiskajās valstīs BS palīdz civilajām struktūrām plūdos, ugunsgrēku, dažādu dabas un cil-
vēku izraisīto katastrofu u.tml. gadījumos, bet, kamēr valstī nav izsludināta ārkārtēja situācija, tos 
nevar izmantot pret saviem iedzīvotajiem, piemēram, mītiņu ierobežošanai vai pārtraukšanai. 

Plašsaziņas līdzekļos diezgan detalizēti tika pasniegta informācija par nekārtībām Francijā, kad 
notika grautiņi uz ielām, kad dedzināja mašīnas, kad policijai bija problēmas kontrolēt un slāpēt 
masu nemierus, bet BS netika izmantoti pret nekārtību organizētājiem. Francijas žandarmērija ir 
Aizsardzības ministrijas sastāvā, bet neietilpst BS.

Var pieņemt galvenos principus: pirmkārt, NBS galvenais uzdevums ir dalība kolektīvajā aizsardzī-

7  Līdz rudenim Zemessardzei jākļūst rīcībspējīgai, Imants Vīksne, 2009., 17. jūn., 7. lpp., http://www.nra.lv
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bā. Otrkārt, ZS galvenais uzdevums ir palīdzēt garantēt valsts iekšējo drošību, veikt uzņēmējvalsts 
noteiktos uzdevumus un Latvijas iedzīvotāju patriotisko audzināšanu. Latvijā ir labs piemērs valsts 
iekšējās aizsardzības nodrošināšanai un iedzīvotāju patriotiskajai audzināšanai – Aizsargu organizā-
cija8. Vai ZS, esot NBS sastāvā, šajos jautājumos dara vairāk nekā to darīja Aizsargu organizācija, kas 
nebija pat Kara ministrijas sastāvā?

Šajā sakarā loģiski izriet šādi priekšlikumi: NBS ir divas galvenās prioritātes, pirmkārt, dalība kolek-
tīvajos spēkos – SO, NRF un ES Kaujas grupā – un, otrkārt, kvalitatīvs NBS personāls – ir jāpilnvei-
do militāro mācību un izglītības sistēma. Piemēram, jāveido Latvijas Nacionālās drošības akadēmija 
(LNDA), kas būtu valsts akadēmija un pildītu AM un IeM pasūtījumus. Akadēmijā ietipltu vai meto-
diskā pārraudzībā būtu gan Aizsardzības, gan Robežsardzes, gan Policijas koledžas.

Aizsardzības ministrijai ir jāoptimizē sava struktūra, par stratēģisko mērķi izvirzot šo divu galveno 
NBS prioritāšu nodrošināšanu. Aizsardzības struktūrās jāuzsāk teorētiski noteikto pamatvērtību ie-
viešana praktiskajā vai ikdienas dzīvē visās aizsardzības sistēmas struktūrās un jāatsakās no grēkāžu 
meklēšanas prakses.

Secinājums: piedāvāto priekšlikumu īstenošana dotu atbildi par NBS vietu Latvijas drošības sis-
tēmā, par NBS attīstības stratēģiskajiem mērķiem, ļautu loģiski sakārtot NBS uzdevumus pēc prio-
ritātēm, optimizēt NBS struktūru, ievērojami ietaupīt NBS resursus un loģiski pamatot NBS pamat-
vērtības.

8  Kārļa Krēsliņa prezentācija 2009. gada 12. jūnijā „Aizsardzības struktūras restrukturizācija”.
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Kapteinis Gunārs Bērziņš,
Tehnisko zinātņu katedras pasniedzējs

Prasme aktīvi atpūsties jeb kā četrās dienās iekarot Itāliju
Pēc ilgām pārdomām par Latvijā iesākušos dižķibeli, kā arī apsverot visus „par” un „pret”, tiek no-

lemts nezaudēt sen iegādātās un vairākkārt pārrezervētās aviobiļetes uz Bergamo Itālijā – apdzīvotu 
vietu netālu no Milānas. Sākotnējais maršruts Bergamo – Venēcija – Milāna. Piza tā kā nedaudz par 
tālu. Nē, Pizu tomēr jāapmeklē, gribas redzēt to sašķiebušos torni. Bet kā tad paliek ar Romu? Tās 
apmeklējums būtu vērtīgāks par komercializēto Venēciju. Kas vēl Itālijā nozīmīgs? UNESCO kultūras 
mantojums – Pompeja! Varbūt tad sākam ar tālāko punktu Pompeju, un pārējās vietas apmeklēsim, 
cik atliks laika.

Rezervējam auto – Peugeot 308 ar stikla jumtu, lai laba fotografēšana un filmēšana, atbilstoši izmēri 
un dinamika, kā arī iekļaušanās vietējā mentalitātē. Auto rezervēts, un maršruts vispārēji saplānots, 
tāpēc pārējais tiek atstāts intrigai. 

Pēc trīs stundu lidojuma ierodamies nelielā lidostā Bergamo. Pirmais pārsteigums ir tas, ka noīrētā 
mazās – vidējās klases auto vietā tiek piedāvāts džips NISSAN X-Trail. Vēlāk izrādās, ka šim bezceļnie-
kam ir regulējama pilnpiedziņa, tāpēc iekļaujamies 7 litros degvielas uz 100 km, un sākotnēji šķieta-
mais zaudējums vēlāk kļūst par ieguvumu.

Nesteidzoties sakravājamies un do-
damies ceļā. Vispirms vēlamies sasniegt 
Vidusjūras piekrasti, dodoties tieši uz 
D, un arī saprast, kā tad itāļi īsti dzīvo, 
tāpēc tiek baudīta lauku ainava. Katrā 
ciematā ir celtne ar skaistiem, maziem 
zvanu tornīšiem, lauki ir apstrādāti jau 
agrā pavasarī. Apdzīvotība ir tik blīva, 
ka, vienam ciematam beidzoties, uzreiz 
sākas nākošais, tāpēc saprotam, ka tāda 
braukšana būs lēna un ilga, un jau pēc 
pirmajiem 50 km izšķiramies par labu 
maksas autostrādei. 

Braucot tuvāk Vidusjūras piekrastei, 
pamanām pirmos sniegotos kalnus. 

Sasniedzam arī savu pirmo orientieri La Spezia, kas nozīmē, ka esam jau pavisam tuvu piekrastei. 
Vēl pēc nedaudziem kilometriem jau esam Lerici ar gleznainu piekrasti un ārkārtīgi blīvu apbūvi. 
Subtropiskais Vidusjūras klimats ir izjūtams pat agrā pavasarī. No šejienas piekrastes joslu uz zieme-
ļiem sauc par Ligūriju, tur arī slavenā pilsēta Dženova, kas kādu brīdi vēsturē ar diženumu bija pat 
aizēnojusi Venēciju – no turienes nācis gan izcilais admirālis Adrea Doria, gan 15. gs Amerikas pēt-
nieks Kristofors Kolumbs. Pēc ilgas līkumošanas pa šaurajām ieliņām nonākam līdz pašam ūdenim, 
kur līcī noenkurotas jahtas, bet netālajā piekrastes kalnā senlaicīga pils. Tomēr viss ir kā izmiris, jo 
esam atbraukuši siestas laikā. Mūsu ceļš aizvijas uz dienvidiem, tur sākas labiekārtota pludmale, kur 
palmas un viesnīcas mijas ar greznām izklaides vietām. Braucam pa kūrorta zonu, kas ir vairāk nekā 
50 kilometrus gara un noslēdzas tieši pie Pizas – mūsu nākošā ceļa mērķa.

Iebraucot Pizā, redzam torni, kas nepavisam nav līdzīgs Pizas tornim – tas ir četrkantains ūdens-
tornis. Piza ir pavisam vienkārša pilsēta, kas ne ar ko slavenu neizceļas, kā vien ar sašķiebušos torni – 
Torre Pendente, kas visiem tik ļoti iepaticies. Tas, protams, ir jāredz un pirmajā mirklī pat samulstam, jo 
virziens, no kura pietuvojamies tornim, liek tam izskatīties pilnīgi taisnam. Bet par laimi viss ir kārtībā, 
piecpadsmit stāvu mājas augstumā esošais tornis ir tikpat šķībs kā iepriekš, vien nodilušās marmora 
kāpnes neļauj līdz galam izjust torņa sānsveri. 

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ

Raksta autors ar uzticamo ceļabiedru NISSAN X-Trail
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Blakus esošā katedrāle ar sarežģītajiem ģeometriskajiem rotājumiem piesaista ne mazāk, tā ir arābu 
celtniecības mākslas ietekme. Izmantojot vakara rietošo saulstaru spēli veicam pirmo nopietnāko 
fotosesiju. 

Izrādās tūrisma apskates vietas šeit tiek slēgtas vienlaicīgi ar saules norietēšanu, tāpēc mūsu ne-
steidzīgās gaitas dēļ Pizas tornī tiekam ar pēdējiem tūristiem. Nonākot augšējā skatu platformā, 
vieglāk pārvietoties pieturoties, jo zemes gravitācija dara savu. Labi, ka vizuāli no augšas neredzam 
5 metru novirzi, kas katru gadu vēl palielinoties vēl par milimetru. Pamanām arī melnās drēbēs tēr-

ptus drošības uzraugus, tie ir šeit, ja nu gadījumā kādam 
apmekletājam iešaujas galvā turpināt veikt Galileja iesāk-
tos pētījumus.

Patīkamo iespaidu valdzināti neļaujam sev atslābt, jo 
pirmās dienas nobrauktais attālums neatbilst plānotajam, 
tāpēc turpinam ceļu. Nakts iestājas strauji un apkārt ir ab-
solūts melnums, tāpēc ainavas baudīšana izpaliek. Vienos 
naktī sasniedzam Orbetello un, izmantojot izbūvēto ceļu 
uz šaurās zemes strēles, dodamies uz Ardžentārio kalnu, 
kas agrāk ir bijusi sala. Mums nākas daudz līkumot, pacel-
ties un nolaisties pa ļoti stāvām nogāzēm, vienlaicīgi vei-
cot straujus pagriezienus. Pasaules autorallisti droši vien 
būtu par to sajūsmā.  Nakts melnumā tik tikko atrodam 
rezervēto viesnīcu, kur tiekam laipni sagaidīti.

Kad ataust otrās dienas rīts, izrādās, ka atrodamies uz 
burvīgas kalnainas salas. Skats no viesnīcas terases ir vien-
līdz jauks gan uz Vidusjūru, gan arī uz kalniem. 

Labprāt te uzkavētos visu dienu! Un tad dzimst doma – 
mums taču ir džips, braucam izpētīt salu. Šaurs kalnains celiņš, katrs pagrieziens nes ne tikai pārstei-
gumus, bet arī vilinājumu tikt arvien augstāk un augstāk. Drīz vien asfaltēto ceļa segumu nomaina 
vien itāļiem zināms dolomītu javas maisījums, līdz beigās vairs nav nekāda ceļa seguma, tāpēc pār-
ejam bezceļa braukšanas režīmā. Sajūsmu izraisa arī braucamo daļu šķērsojošs kalnu strauts. Kaut arī 
šīs salas augstākais punkts sniedzas tikai nedaudz vairāk par 600 metriem v.j.l., auto te vairs nemana, 
vien tūristi ar mugursomām un kāds vientuļš motobraucējs. Brīžiem vienā pusē kalnu ceļam ir stāva 
klints, bet otrā stāva krauja. Arī ceļa pacēlums, kas brīžiem sasniedz 45o un mijas ar 180o pagriezie-
niem, nav ikdienišķa parādība. Džipa dzinējs sāk citu dziesmu, un arī deniņos sāk pulsēt. Galvenais 
nesākt slīdēt atpakaļ – apstāties nevar un apgriezties ne tik. 

Kad esam uzkļuvuši vienā no tādām 
augstienēm, pamanām mazas, vientu-
ļas mājeles. Izrādās arī te – kalnos to-
mēr kāds dzīvo, tikai nav skaidrs, kā viņi 
ziemā ar saviem mazajiem fiatiem šeit 
uzbrauc? Pēc pāris tādiem pacēlumiem 
jau viss sāk iet no rokas un nolemjam 
sasniegt salas augstāko punktu. Tomēr 
ceļu aizšķērso pamatīgi vārti un priekš 
mums neko neizsakoša zīme itāļu valo-
dā. Pēc visa spriežot, tālākais ceļš atļauts 
tikai autorizētam personālam.

Kopumā esam neplānoti daudz laika 
veltījuši salas apskatei, vairāk kā puse 
dienas jau paskrējusi, tāpēc pametam 

Pizas torņa pakājē

Skats no viesnīcas Torre di Cala terases
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šo salu, lai dotos uz Romu – Itālijas galvaspilsētu pie Tibras. Laika taupīšanai uzreiz izvēlamies auto-
bāni un piebremzējam tikai tad, kad parādās paziņojumi par autoradariem vai arī degvielas uzpildes 
stacijā. 

Sākumā, iebraucot pilsētā, kas dibināta uz viena no 7 Romas pakalniem – Palatīna – nekas nelieci-
na par šīs pilsētas izmēriem. Visur karstasinīgie itāļi uz rolleriem, nez no kurienes uzradies bariņš mū-
ķeņu un nerimstoša tūristu masas plūsma. Pirmo gribam redzēt Kolizeju – Romas lielāko amfiteātri, 
kas paredzēts 55 000 skatītāju un kura celtniecību 72. gadā noorganizēja imperators Vespasiāns, lai 
iegūtu popularitāti. Te asinsizliešana notika milzīgos apmēros.

Tāpat kā citur Eiropā viss ir ārkārtīgi komercializēts, dažs labs lētu suvenīru tirgotājs pelna vai-
rāk nekā patiesa kultūras mantojuma uzturētājs. Staigājam pa pilsētu, baudot arhitektūru un senās 
drupas. Ievērojamās vietas ir diezgan koncentrētas vienuviet: baznīcas, muzeji un mākslas galeri-
jas, vēsturiskie laukumi, senās vietas un celtnes. Kapitolijs ar saviem trim ievērojamākajiem Romas 
tempļiem veido romiešu pasaules simbolisko centru, kas vienlaicīgi ir arī augstākais punkts Kapito-
lija kalna dienvidos, kur viegli var aiziet kājām no Venēcijas laukuma. Ieklīstam arī kādā pārtikas vei-
kaliņā, kas atrodas pašā pilsētas centrā, pamatpreces šeit ir siers, vīns, makaroni un dažādas olīveļļas. 
Itāļu ēdienkartē ir iekļautas jūras veltes, skatlogā pamanām dažāda lieluma un sugas zivis, arī haizivis, 
kuras pēc pieprasījuma tiek pagatavotas.

Pastaigājoties pa pilsētu, secinām, ka itāļi ir īsti auto novietošanas meistari – paveiks to visos ie-
spējamos veidos, pat ja mašīna jānoliek šķērsām ielai. Arī mums ir savas atziņas, piemēram, ka iekļūt 
un izkļūt no lielpilsētas vislabāk nakts stundās, tāpēc pametam Romu un, ja pietiks spēka, brauksim 
līdz ceļojuma galamērķim Pompejai – pilsētai ko 62. gadā satricināja zemestrīce, bet 79. gadā pilnībā 
nopostīja Vezuvs.

Pompeja tiešām tiek veiksmīgi sasniegta, bet šai vietai ir liela piekrišana, vismaz pāris pirmajām 
nakstmītnēm ir piekarināta plāksnīte „COMPLETO”, kas nozīmē, ka viss ir aizņemts. Ar pēdējiem spē-
kiem atrodam kādu privātu naksmītni, kur arī uzreiz aizmiegam.

Agrs trešās dienas rīts ir patīkami dzestrs, uz privātmājas balkona podiņā aug maza palmiņa, bet 
pagalmā, kur esam novietojuši mašīnu, mandarīni un citroni. Neraugoties uz lielo apmeklētību un 
nedēļas nogali, vietējais informācijas centrs ir slēgts, tāpēc paļaujamies uz savām zināšanām un 
iepriekš iegādāto karti. Raugoties apkārt, nespējam ieraudzīt Vezuvu, kamēr saprotam, ka tas ir tas 
kalns bez baltās spices. Gandrīz pirms 2000 gadiem Vezuva nodarītais posts ir skatāms īpaši nožogo-
tā pilsētas daļā, kur iespējami saglabāts tas, kas palicis.  Ieejot brīvdabas muzejā, saprotam, ka izprat-
ne par to, kas ir pareizi un nepareizi divu gadu tūkstošu gaitā ir stipri mainījusies, tomēr kultūra tur 

ir bijusi augsti attīstīta. Ejot pa akmens 
bruģētajām ieliņām, redzam savdabīgā 
veidā no akmeņiem veidotas gājēju 
pārejas un ūdens akas. Šai pilsētai ir 
bijusi pat sava ūdens apgādes sistēma, 
par ko liecina viens no ūdenstorņiem, 
kas uzstcelts ielu krustojumā.

Starp sakusušajām akmens sienām 
vēl saglabājušies interesanti sadzīves 
priekšmeti, sienu gleznojumi un cilvē-
ku ēnas. Katrā ziņā šīs senās pilsētas 
aura dzīvo caur gadu tūkstošiem. Daļa 
arheologu zem 6 metru biezās Vezuva 
putekļu un pelnu kārtas atrasto lietu 

ir novietota speciālā glabātuvē, kas caur metāla režģi labi apskatāms tepat, bet pārējais atrodas 
Neopoles Nacionālajā arheoloģijas muzejā. Atlejot iedobes lavā, iegūtas vairākas cilvēku statuetes. 
Iespaidojoties no redzētā, prom dodoties iegādājamies senās pilsētas amforas miniatūru kopiju.

Senās pilsētas Pompejas ielās
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Ne mazāk svarīgs mūsu maršrutā ir pieturpunkts pie Vezuva, kas nav nemaz tik tuvu. Esam kļū-
dījušies, programmējot navigācijas iekārtu un uzstādot to nevis auto, bet gan gājēju režīmā, un 
gandrīz iesprūstam ar džipu šaurā ieliņā. Pēc ilgākas maldīšanās sekojot zīmēm vietējā valodā, aptu-
ram garāmbraucošu auto, kuras smaidīgais itāļu saimnieks enerģiski žestikulējot mēģina savā valodā 
izskaidrot ceļu un beigās pat pavada mūs līdz autostrādei. Tā mēs veiksmīgi sasniedzam Vezuvu. Ir 
tikai viena nelaime – svētdienās plkst. 16.00 tas tiek slēgts. Tas nozīmē, ka apmeklējuma biļetes vairs 
nepārdod, un vienu kilometru garais kājāmgājēju ceļš ir slēgts. Īsti neizprotot, kā Vezuvs ticis priva-
tizēts, nospriežam, ka žogam nevajadzētu būt visapkārt. Un tiešām – jau pēc pāris simtiem metru 
sākas mežonīga daba, krūmājs un sniegoti akmeņi. Pacēluma slīpums un nestabilā zemes virskārta, 
kura katru brīdi varētu sākt slīdēt un stindzinošais vējš  pārvietošanās ātrumu samazina līdz minimu-
mam, tāpēc brīžiem nākas katram solim veidot pakāpienu. Katrs krūms, kas parādās, tiek izmantots 
par nākamo atbalsta punktu. 

Pēc stundu ilgas kāpšanas sev priekšā ieraugām seismologu uzstādītu mērierīci un krātera malu, 
kas ir tik stāva, ka uzreiz atkāpjamies, un tikai tad pamanām tūristu apskates platformu pretējā pusē, 
kas atrodas krietni zemāk par mums. 

Vēl viena augstiene ir iekarota. Sākam fotografēties, bet drīz vien lielākā daļa foto barošanas ele-
mentu aukstuma dēļ ir izlādējušies. Vulkāns nav gluži nedzīvs, tas tomēr elpo, par to liecina garaiņi 
un sēra smaka. Palielinoties seismiskajām aktivitātēm pasaulē, aktuāls ir kļuvis jautājums saistībā ar 
šo vulkānu. Franču un itāļu zinātnieki pēc jaunākajiem pētījumiem ir secinājuši, ka var notikt jauns 
izvirdums, 700 000 cilvēku dzīvības, kuri dzīvo kalna tuvumā, ir apdraudētas. To mēs pamanījām – 
dažs labs bezbailīgais mājeli uzbūvējis ne tikai vulkāna pakājē, bet arī uz paša vulkāna nogāzes.

Ar pēdējiem saules stariem atgriežamies kalna pakājē, kur mūs sagaida auto un siltums. Mūsu 
diena ar to nenoslēdzas, jo vēlamies 
līdz galam apskatīt Romu, tāpēc mēro-
jam ap 250 km un apmetamies Romas 
priekšpilsētā. 

Ceturtās dienas rīts. Dienas plāns: 
ātri līdz pusdienām apskatīt Vatikānu 
– pasaules katolisma centru un valsti 
– un doties uz Venēciju. Ņemot vērā 
pilsētas transporta plūsmas un stāv-
vietu noslogotību, auto atstājam citu 
ceļotāju ieteiktā stāvvietā netālu no pil-
sētas centra un tālāk dodamies kājām, 
izmantojot navigācijas iekārtu. Pilsētai 
raksturīga specifiska apbūve, multi-
nacionāla vide un daudz mazās klases 

auto. Jau esam sapratuši, kā jānovieto auto – brauc, kamēr ir kontakts ar priekšā esošo mašīnu. Uz 
māju jumtiem dažkārt izveidoti dārzi. Pa ceļam nejauši nonākam mākslinieku kalniņā, kur sastopa-
mas visdažādākās lietas – no reprodukcijām līdz patiesi īstiem autordarbiem.

Kad sasniedzam Vatikānu, tūristu plūsma strauji pieaug, kas apgrūtina mūsu pārvietošanos. Skat-
logos un uz ielām ļoti daudz reliģiska rakstura priekšmetu. Bez tūristiem daudzviet manāmi svēt-
ceļnieki, lai kaut kur piekļūtu, visur jāstāv garās rindās. Sākumā apmeklējam marmorā darināto Sv. 
Pētera katedrāli – lielāko katoļu katedrāli pasaulē, kas aizņem 1,5 ha – un tās kupolu, no kura paveras 
slavenais skats uz Vatikāna centrālo laukumu. Baznīcas dizaina veidošanā savu ieguldījumu devuši 
ļoti daudzi izcili renesanses un baroka laika arhitekti. Vatikānā dzīvo tikai ap 500 cilvēku, bet tūristu 
škiet ir krietni vairāk. Laiks rit ļoti ātri un jāizšķiras: Vatikāna muzejs vai Venēcija. Izšķiramies par labu 
pirmajam. 

Šeit ir noteikta sava kārtība iekļūšanai Vatikāna muzejā, tāpēc, lai aplūkotu pasaules slavenu māks-

Uz Vezuva krātera ZR malas
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linieku darbus, mērojam ceļu gar Vatikāna Viduslaikos celtā mūra ārpusi. Arī šoreiz laimīgi muzejā 
iekļūstam tikai 15 minūtes pirms pēdējo apmeklētāju ielaišanas. Un tad arī saprotam, kāpēc tāda 
kārtība – lai izietu caur šo muzeju, jāšķērso vairāk nekā 60 zāles. Katra no tām ir īpaša, bet dažas 
tiešām liek elpai aizrauties, sevišķi zāles ar skulptūrām un gobelēniem. Siksta kapella ir noslēdzošā. 
520m2 lielo griestu gleznojumu slavenais mākslinieks Mikelandželo pabeidzis 4 gadu laikā, glezno-
jot Pirmās Mozus grāmatas sižetu. Šajā zālē ir organizēta pastiprināta uzraudzība, pūlī neatpazīstami 
uzraugi pienāk un pieprasa izdzēst uzņemto. 

Viss mūs tā nogurdinājis, ka ātrāk steidzamies prom no centra un drūzmas, meklējam kādu noma-
ļāku ielu un ēstuvi, kur uz brīdi piestāt, lai ieturētu itāļu nacionālo maltīti un atgūtu spēkus. Tādu arī 
atrodam. Strauji satumst, sēžot pie vīna glāzes apsveram plānus nākošajai dienai, kas ir noslēdzošā. 

Pusdeviņos vakarā nolemjam, ka tomēr nebūtu slikti pa ceļam piestāt Venēcijā. Pēc kartes ska-
toties, viss maršruts tikai autostrādes, bet liepilsētas apbraucamas – kopumā ap 530 km. Šo ceļa 
posmu nolemjam pieveikt uz miega rēķina. Pilsētas satiksme ir pierimusi, un mēs viegli izkļūstam no 
pilsētas. Kaut arī braucam ar maksimāli atļauto ātrumu un nedaudz ātrāk, nakts izrādās gara. Ap pus-
nakti no satiksmes pazūd arī smagās mašīnas, kas redzamas stāvlaukumos gar ātrgaitas ceļa malām. 
Ap pusdiviem naktī jau esam 30 km no Venēcijas, tikai jauna autobāņa būvniecība sajauc galvu gan 
mums, gan navigācijas iekārtai, un mēs vajadzīgajā brīdī nenogriežamies. Līkums nav pārāk liels – 
ap 40 km, ko ātri pieveicam. Ņemot vērā Venēcijas dārdzību, piestājam apdzīvotā vietā Mestre un 
apmetamies vienkāršā motelī ceļa malā.

Ceturtās dienas rīts, ceļamies agri – gulēsim, kad būsim mājās. Uzreiz dodamies uz Venēciju – Ad-
rijas jūras pērli, ko veido 122 salas. Mūs pārsteidz ūdenstransporta daudzums , kas šeit darbojas vi-
siem mērķiem: pasažieru satiksmei, preču piegādei, pakalpojumu sniegšanai un  pilsētais vispārējai 
uzturēšanai. Pirmais, ko izmēģinām, ir ūdens sabiedriskais transports. Braucam pa kanāliem Fusina, 
Giudecca un San Marco no Dorsoduro līdz Lagūnas salai un atpakaļ uz San Marco, kas lieliski der 
kopējai pilsētas aplūkošanai no ūdens puses. 

Pieturvietas ir veidotas kā peldoši pontoni, tāpēc kuteriem iespējams ātri piebraukt un noparkoties. 
Kuteru kustība šeit ir tikpat intensīva kā 
metro. Nākošais, ko izvēlamies aplūkot, 
ir Marka laukums, kur uzkavējamies un 
fotografējamies. Tālāk ir pastaiga pa pil-
sētas šaurajām gājēju ieliņām. Gondol-
jeri – vīri ar specifiskām platmalēm – uz 
katra stūra piedāvājas kā ielasmeitas, 
bet atsakām, jo šī pakalpojuma cena 
mums neliekas vilinoša. Pēc 4 stundu 
pastaigas secinām, ka ieskats ir gūts, un 
arī suvenīri iegādāti, bet līdz lidmašīnai 
vairs tikai dažas stundas.

Pēdējos 240 km pieveicam 2 stun-
dās un nomāto auto nododam stundu 
pirms izlidošanas.

Ir patiess gandarījums par paveikto. Kopā ceļojumā tika pavadītas 3,5 dienas, nobraukti vairāk 
nekā 2000 km un gūts milzum daudz emociju. Papildus tam vēl ir neskaitāms daudzums fotogrāfiju 
– cita par citu labāka. Ja vēlreiz būtu iepēja, darītu tieši tāpat, noteikti nezvilnētu kūrorta pludmalē. 

ARRIVEDERCI  ITALIA!

Skats uz Lagūnas salas apbūvi
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Kadete Marika Tkačuka,
Gaisa spēku 4. kurss

CEĻŠ UZ ZVAIGZNĒM IR NOSLĒDZIES

Ir atkal pagājis gads akadēmijas paspārnē. Kopš iepriekšējā žurnāla  „Kadets” iznākšanas mūsu 
kurss ir pilnveidojies – izaudzis.

Mūsu zināšanas ir papildinātas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), kurā mums bija atlicis pēdējais 
mācību gads. Diviem Jūras spēku un septiņiem Gaisa spēku kadetiem 2008. gada septembrī sākās 
mācību noslēguma posms. Dažreiz bija sajūta, ka tas tomēr nav priekš manis, bet spēki atgriezās 
un varēja turpināt iesākto. Bija palikušas divas sesijas, rudens sesija bija viena no sarežģītākajām 
visā studiju posmā. Tās laikā bija jāizvēlas bakalaura darbu temats un jāsāk apkopot informācija par 
izvēlēto tēmu. Pēdējais semestris nebija lekciju noslogots, bet katram paralēli bija jāstrādā pie sava 
noslēguma darba. Jūnijs bija bakalaura darbu aizstāvēšanas laiks. Tā sākumā mēs visi veiksmīgi sa-
vus darbus aizstāvējām, atlika tikai nokārtot visas formalitātes ar RTU un varējām gatavoties izlaidu-
mam. 

Šā gada 1. jūlijā visi saņēmām bakalaura grādu. Viens ceļa posms bija beidzies.
Atgriežoties no atvaļinājuma, sākās mācības Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā (NAA). Šeit sākās 

finiša taisne mūsu kursam. NAA mums vēl bija jāapgūst šādi priekšmeti: taktika, kaujas inženier-
atbalsts, sakari, strēlnieku ieroču uzbūve, ierindas mācība, kara tehnika, kara topogrāfija, fiziskā 
sagatavošana un aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII). Ar šo priekšmetu apguvi 
mūsu ceļš uz zvaigznēm būs noslēdzies. 

Šo četru gadu laikā mums ir nomainījušies četri kursa priekšnieki, bet tas mūs neietekmēja. Mums 
bija nosprausts mērķis, uz kuru mēs arī tiecāmies – sākotnēji sekmīgi pabeigt RTU un noslēgumā 
NAA, kad kļūsim par pilntiesīgiem Latvijas Republikas virsniekiem.

Per aspera ad astra!

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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Dižkareive Aleksandra Matusēviča,
GS VPK kadete

PAR MĀCĪBU PROCESU GS LIDOTĀJIEM

Profesija lidotājs ir viena no tām, kur nedrīkst apstāties, nedrīkst zaudēt savas iemaņas. Lidot ir 
mūsu sapnis un mūsu dzīves mērķis!

Tuvojas diena, kad mēs saņemsim savas pirmās virsnieka pakāpes, bet, ja atskatāmies uz ceļu, ko 
esam gājuši, tajā ir piedzīvots ne mazums notikumu, kas ietekmējuši mūsu dzīvi. Tagad mums ir ie-
spēja atgriezties šā ceļā sākumpunktā, iziet vēlreiz visu to pašu, kā arī izvērtēt ieguvumus un varbūt 
pat zaudējumus, un izdarīt secinājumus. Bieži karavīram pietrūkst motivācijas, jo mūsu motivācija ir 
atkarīga ne tikai no darba, ko strādājam un vides, bet arī no nodrošinājuma un karjeras iespējam. 

2006. gada beigās notika atlase studijām Ukrainas valsts lidotāju akadēmijā Kirovogradā un Ukrai-
nas lidotāju koledžā Kremenčugā. Jau pirms atlases vairāki no mums bija iesaistīti Jaunsardzē un Ze-
messardzē, līdz ar to nevienam nebija šaubas kā militārais dienests ir domāts tieši viņam. Pēc gandrīz 
2 gadu ilgām studijām Ukrainā dzimtenē atgriezās speciālisti, kuri bija gatavi pildīt viņiem uzticētos 
pienākumus. Nevar teikt, ka mūsu pirmie soļi aviācijā bija droši, bet tie ar katru reizi kļuva arvien sta-
bilāki un pārliecinošāki. Tas nenozīmē, ka mēs sasniedzam mūsu prasmju virsotni un ka var apstāties 
pie sasniegtā. Gluži pretēji – katram mūsu panākumam jākļūst par sākuma punktu nākamajam.

Tālāko apmācību turpinājām angļu valodas kursos valodas prasmes līmeņa paaugstināšanai. Vē-
lāk dienesta turpināšanai mēs tikām nosūtīti mācībām NAA, lai kļūtu par savas valsts virsniekiem un 
godam pildītu pienākumus. Neskatoties uz to, ka mūsu kursa apmācību ilgums ir tikai 8 mēneši, šajā 
laikā mēs piedalījāmies vairākos pasākumos, nesot NBS vārdu sabiedrībā. Piedalījāmies arī pasāku-
mā, kas bija veltīts Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kaujām. Tas bija interesants pasākums, kura 
laikā bija iespējams vēl tuvāk iepazīties ar Latvijas kara vēsturi. Metodika NAA, neskatoties uz lielu 
informācijas apjomu, neatbaida, bet piesaista, palielinot mūsu vēlmi mācīties un strādāt. Jāpiemin 
arī tas, ka pasniedzēji ir pretimnākoši un saprotoši. 

Mūsu dzīves ceļš ne vienmēr ir taisns, bieži vien tas ir līkumots, un mēs nezinām, kas mūs gaida 
aiz nākama līkuma. Izvēloties karavīra ceļu, mēs izvirzījām sev mērķi – iziet šo ceļu līdz galam. Bet ne 
visi to izdarīja. Savu ceļu traģiski noslēdza mūsu dienesta biedrs Andrejs Prokopovičs. Mūsu biedrs 
vienmēr būs mūsu sirdīs uz zemes un debesīs.  

No kreisās: Andrejs Prokopovičs, Igors Guzs, Linards 
Gurtiņš, instruktors A. Sorokins, Aleksandra Matusēviča 
un Aivars Apelis

Ukrainas valsts lidotāju akadēmijas absolventi, 
tagadējie GS VPK kadeti. No kreisas: Igors Guzs, 
Linards Gurtiņš, Andrejs Prokopovičs, Aivars Apelis 
un Aleksandra Matusēviča

NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
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NAA AKTIVITĀTES 2009. GADĀ
Kadete Dita Mākulēna,
NAA GS 2. kurss

GS 2. KURSA KADETU IKDIENA

2009. gads ir atnesis nozīmīgus svētkus Latvijas armijai. Arī mēs, Nacionālās Aizsardzības akadēmi-
jas (NAA) 2. kursa kadeti, dinamiski sekojam un piedalāmies organizētajos pasākumos. 5. septembrī 
brīvprātīgi piedalījāmies Brāļu kapu uzkopšanas talkā. Savukārt, lai izdotos NAA kā Kara skolas tra-
dīciju turpinātājas 90 gadu jubilejas svinības, tika izveidotas darba grupas, kurās piedalījās arī mūsu 
kursa pārstāvji. 

Mācoties civilajā augstskolā – Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) –, mums ir svarīgi, lai citi studenti 
– mūsu līdzgaitnieki – saprastu kadetu ikdienu, kuru pavadām un esam pavadījuši, ne tikai rēķinot fi-
zikas uzdevumus, slēdzot ķēdes un mācoties programmēšanu, bet arī iegūstot un papildinot militā-
rās zināšanas, piedaloties akadēmijai nozīmīgos svētkos, talkās un pilnveidojot savas fiziskās spējas. 
Mūsuprāt, lielisku ieskatu kadeta dzīvē ir radījusi un turpmāk sniegs Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministrijas mājas lapas (www.mod.gov.lv) sadaļa, kas veltīta NAA. Šeit ir atrodama informācija un 
attēli gan par mācību procesu, gan NAA tradīcijām, parādēm, sporta aktivitātēm un brīvo laiku. 

Mācoties RTU, esam ieguvuši uzticamus draugus arī no civilās grupas, no kuras reizēm var aizņem-
ties kādu materiālu, konspektu vai arī dalīties ar savām zināšanām. Tagad varam ar smaidu atskatī-
ties uz pirmā kursa rudens un pavasara sesijām, kuras mūsu kursam bija kā „ugunskristības”. It īpaši 
svarīgi pirmajā sesijā bija „pieveikt” fizikas eksāmenu, jo šī priekšmeta pasniedzējs, zinot NAA augstās 
prasības, ar īpašu uzmanību un aizdomām vērsās pret kadetiem. Ja rudens sesijā visvairāk prātu 
nemierīgu darīja fizika, tad pavasara sesijā viss apgriezās otrādi – nu mums bija vēl grūtāki priekš-
meti – elektrība un magnētisms, elektrotehnikas teorētiskie pamati u.c. –, un uz fizikas lekciju gājām 
atpūsties. Mācoties RTU, mūsu kurss ir kļuvis vēl saliedētāks, jo visi laboratorijas darbi, mājasdarbi un 
pat kursa darbi ir kopīgās domāšanas rezultāts. 
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Sports ir neatņemama sastāvdaļa jebkura karavīra dzīvē, it īpaši kadetu. Tika izveidota NAA hand-
bola komanda, kuras starts notika pavasarī. Kadeti, pārstāvot NAA, pirmo reizi piedalījās Latvijas 
augstskolu turnīrā. Pieredzes trūkuma dēļ dažas augstskolas izrādījās pārākas, taču, laikam ejot, pie-
redze tiek uzkrāta un mēs ceram uz lielākiem panākumiem. Jauninājums NAA sporta dzīvē ir no 
mācībām civilajās augstskolās brīvās piektdienas, kad visiem kadetiem bija lieliska iespēja sanākt 
kopā draudzīgās sporta spēlēs, parādot savu daudzpusību komandu sporta veidos.

Kā jau katru pavasari, arī šogad notika vairākas skriešanas sacensības, vienā no iecienītākajām – 
kross –, kurā piedalījās arī mūsu 2. kursa kadeti. Uzvaras diemžēl netika izcīnītas, taču tika uzkrāta 
pieredze turpmākajam dienestam. Šajā laikā arī basketbolisti piedalījās Nacionālo Bruņoto spēku 
(NBS) sacensībās un guva vērā ņemamus panākumus, iegūstot 2 godalgotās vietas. Starp komandu 
pārstāvjiem bija arī 2. kursa kadeti.

Arī dalība smagatlētikas sacensībās ir pierādījusi, ka NAA 2. kursā ir spēcīgi kadeti, kas dod lielu ie-
guldījumu akadēmijas vārda cildināšanā. Savukārt NBS spartakiādē kadetu komandas kopvērtējumā 
ieguva augsto 2. vietu, piedaloties dažādās sporta veidu disciplīnās. Savu patriotismu mūsu kursa 
kadeti pierādīja, augustā piedaloties par godu Baltijas ceļa 10 gadu jubilejai rīkotajā skrējienā.
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NAA KARAVĪRIEM PIEŠĶIRTĀS 
DIENESTA PAKĀPES 2009. GADĀ
NAA Administratīvās un personālsastāva daļas priekšnieks,
Majors Kaspars Gailītis

NAA KARAVĪRIEM PIEŠĶIRTĀS DIENESTA PAKĀPES 2009. GADĀ
 
28. janvārī piešķirta pirmā instruktora dienesta pakāpe „KAPRĀLIS”:

kareivim Aleksandram •	 NAUMOVAM

8. maijā sekojošiem NAA kadetiem piešķirta pirmā virsnieka speciālista 
dienesta pakāpe „VIRSLEITNANTS”:

Kaprālim Jurim •	 GAVARAM
Kaprālim Ingum •	 PUGAM
Kareivim Andrejam •	 ARĀJAM
Kareivim Valdim •	 BODNIEKAM
Kareivei Ivetai •	 NAMOVIRAI
Kareivei Raimondai •	 ŠMITEI

8. maijā sekojošiem NAA virsnieku pamatkursa kadetiem piešķirta pirmā virsnieka 
dienesta pakāpe „LEITNANTS”:

Kaprālim Normundam •	 DAIZIM
Kaprālim Jānim •	 GAVRILOVAM
Kaprālim Dmitrijam •	 SĻESARENOKAM
Kaprālim Andrejam •	 ZIŅĢIM
Dižkareivei Evijai •	 MATISONEI
Dižkareivim Jānim •	 VIŠKURAM
Kareivim Kārlim •	 SUDĀRAM

11. jūnijā piešķirta dienesta pakāpe „DIŽKAREIVIS”:
kareivim Igoram •	 SVARINSKIM
kareivim Jānim •	 KURSĪTIM
kareivim Rūdolfam •	 DREIMANIM

1. augustā piešķirta instruktora dienesta pakāpe „SERŽANTS”:
kaprālei Gerdai •	 GRANTIŅAI

11. augustā piešķirta dienesta pakāpe „DIŽKAREIVIS”:
kareivim Kristapam •	 KANČAM
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LVA biedrs
atv. pulkvežleitnants Aivars Pētersons

LATVIEŠU LEĢIONS – SKARBĀ ĪSTENĪBA

Savus pētījumus par latviešu karavīriem Otrā pasaules karā esmu apkopojis militāri dokumentā-
lajā darbā Otrais pasaules karš Latvijā, kurš iznāca ar nosaukumu Krustugunīs 2007. gadā, un kurā 
izmantoti pieejamie dokumenti desmit valodās.

Kā liecina mani pētījumi, tad iespējami objektīvi materiāli par Latviešu leģionu ir pieejami vienīgi 
profesora Andrieva Ezergaiļa 1998. gadā izdotajā pētījumā Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri?, 
kurā savukārt ir izmantotas vēsturnieka Kārļa Kangera 1998. gadā rakstītās Piezīmes pie jautājumu 
kompleksa «Latviešu leģions». Visi pārējie darbi šajā jomā, no kuriem par galvenajiem būtu jāuzskata 
pulkveža Artūra Silgaiļa 1962. gadā izdotais Latviešu leģions (Imanta, Kopenhāgenā) un seriāls Latvie-
šu karavīri Otrā pasaules kara laikā (Vesteros, Zviedrijā, 1970 – 1984) – jāvērtē kā subjektīvi, kuros būtībā 
nav pat saskatāms un analizēts īstais pretinieks. Pie tam tikai divus pēdējos ir sastādījuši profesionāli 
karavīri.

Lai atbildētu uz galveno jautājumu, tas, pēc maniem uzskatiem, būtu jāsadala vairākos apakšjau-
tājumos, kuri iespējamās robežās šeit tiek analizēti.

 
1. Apstākļi, kas radīja cittautiešu leģionus vācu armijas sastāvā

Vācijas nacistiskā vadība veiksmīgi realizēja četras zibenskara kampaņas – Polijā (1939), Dānijā 
un Norvēģijā (1940), Francijā (1940) un Balkānos (1941). Vācu zibenskara princips būtībā paredzēja 
īslaicīgu aktīvu karadarbību, pāris mēnešos sagraujot kārtējā pretinieka bruņotos spēkus, okupējot 
tā teritoriju un izlaupot okupēto zemju nacionālās bagātības savās interesēs. Visas tās bija īslaicīgas 
un balstījās uz teorētiskiem aprēķiniem, ka karadarbību iespējams plānot maksimāli uz trīs – četriem 
mēnešiem. Viss tas daudzkārt ir apstiprināts pēdējo gadsimtu karos, t. sk., arī Lielajā pasaules karā, 
vēlāk nosauktā par Pirmo pasaules karu, līdz laikam, kad karš pārgāja pozicionālā, dažreiz sauktā arī 
par pozicionālo strupceļu. (XX gs. vidus ir raksturīgs ar plānotu mobilu darbību īslaicīgā periodā, kas 
raksturīgs modernā kara iezīmēm).

Šajā sakarā jāatzīmē, ka arī Latvijas un Somijas aizsardzības plāni bija aprēķināti tikai 3 – 4 mēne-
šiem. Pie tam Somija savu plānu izpildīja, bet Latvijas politiskā vadība izrādījās absolūti nespējīga 
izpildīt savu galveno pienākumu – aizstāvēt savu valsti un tautu! Šajos, un ne tikai šajos, jautājumos 
Somijas rīcība ir pamācoša arī šodien. 

Runājot ar tiem, kas nav iedziļinājušies karamākslas problēmās, samērā bieži tiek uzsvērts poten-
ciālā pretinieka spēku pārsvars. Uz šo jautājumu izteiksmīgi atbild Ziemas kara pieredze, ar fatāliem 
agresora zaudējumiem somu frontē, sākot ar 1939. gada novembri, un somu armijas aizsardzības 
plāna izpildi (!). Sarkanarmijas zaudējumi bija tik satriecoši, ka par tiem Krievijā nemīl pieminēt pat 
šodien. Taču padomju propaganda ir bijusi tik nomācoša, ka tās formētai sabiedrības domai tic pat 
šodien un ne tikai Krievijā. Tajā pat laikā objektīvi Krievijas karamākslas vēsturnieki Sarkanarmijas 
iebrukumu Baltijas valstīs 1940. gada jūnijā jau sāk vērtēt kā ambiciozu (!), ko apstiprina ar reālo kau-
jasspējīgo spēku aprēķiniem, pie kā patlaban strādā arī mūsu militārzinātņu speciālisti.

Pēc Vācijas neveiksmēm Austrumfrontē, un it sevišķi pie Staļingradas un vācu pārejas uz totālo 
karu, visas okupētās valstis arī bija spiestas rīkoties pēc okupanta diktāta. Vācu plāni neatbilda reāla-
jiem resursiem un vāciešiem, pirmkārt, trūka dzīvā spēka.

Kā zināms, Vācijas bruņotie spēki kārtējā “blickrīga” plānu pret Padomju Krieviju (Vācijas – PSRS 
karš 1941. – 1945. g. faktiski bija Vācijas – Krievijas karš) nespēja izpildīt, un jau 1941. gada oktobrī 
karš pieņēma pozicionālā kara raksturu. Izmaiņas frontē tieši iespaidoja arī kara sākumā vācu pusē 
saformētos latviešu brīvprātīgos kārtības dienesta (vēlāk nosaukti par policijas) bataljonus.

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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2. Latviešu karavīri Austrumfrontē

Jau 1941. gada oktobrī uz fronti austrumos pārsvieda pirmo – 16. latviešu brīvprātīgo kārtības die-
nesta bataljonu. Saformēto bataljonu steidzoši papildināja ar smagiem ieročiem un frontei steidzoši 
formēja jaunus bataljonus (18. un 20. Rīgā). Decembra sākumā formēja kārtējo – 19. bataljonu, bet 
mēneša vidū – 17. bataljonu, kuru jau 27. decembrī pārveda uz fronti.

 Tālāk izrīkojās augstākais SS un policijas vadītājs Ostlandē (Austrumzemē) un Ziemeļkrievijā – 
ģenerālis F. Jekelns (1895. – 1946.). Nacistu vadība paredzēja saformēt 40 baltiešu bataljonus, t. sk., 
15 lietuviešu (nr. 1 – 15), 13 latviešu  (nr. 16 – 28) un 12 igauņu (nr. 29 – 40). Īstenībā līdz 1942. gada 
vasarai Latvijā saformēja bez minētajiem 5 (nr.16-20) vēl 14 bataljonus. Visu 1942. gadu latviešu 
vienības Vācijas vadība izmantoja Austrumfrontē un tās tiešajā aizmugurē. Jau jūnijā 21. bataljons ie-
ņēma patstāvīgu kaujas iecirkni Ļeņingradas frontē Krasnoje Selo rajonā. Gada beigās Armiju grupas 
Nord vācu internacionālās 2. motorizētās SS brigādes sastāvā pusi veidoja latviešu kaujas vienības. 
Lai stingri kontrolētu un nepieļautu latviešu nacionālās domas izpausmes, jau no sākuma visām 
kaujas vienībām piekomandēja nacistu kontrolierus, sauktus par sakaru virsniekiem, bet patiesībā – 
komandieru izsekotājus un traucētājus. Rezultātā divu bataljonu komandierus (kapt. G. Praudiņu un 
pltn. T. Rutuli) nomainīja vācu virsnieki, un bojā gāja pulkvedis R. Kandis1.

Pēc traģēdijas Staļingradā kardināli mainījās arī situācija vācu aizmugurē. Jau oktobrī vācu aizmu-
gurē sākās 22 aviācijas lauku divīziju formēšana un paplašināta Ieroču SS vienību izvēršana. 1943. g. 
janvāra vidū, kad vācu Staļingradas grupējums vēl nebija kapitulējis, pēc Berlīnes norādījumiem 
sarosījās vācu vadība Rīgā. 27. janvārī vācu drošības policijas un drošības dienesta vadītājs Latvijā 
brigādenfīrers V. Šrēders (1902. – 1973.) paziņoja, ka Vācijas vadonis atļāvis latviešiem formēt leģio-
nu, bet vietējā latviešu pašpārvalde to noraidīja. Vācijas spiediens turpinājās, un 1943. gada februāra 
sākumā kļuva zināms, ka totālā kara ietvaros vācu policijas kontrolē, caur darba pārvaldēm militāram 
dienestam un darbam militārās darba vienībās un kara rūpniecībā iesauc 1919. – 1924. g. dzimu-
šos latviešu jaunekļus2. Iesaukšana skāra latviešu tautas militārā ziņā visvērtīgāko daļu – ap 90 000 
vīru!

1943. gada 10. februārī pienāca arī Hitlera parakstītā pavēle: ”Pavēlu izveidot Latviešu SS brīvprātī-
go leģionu. Vienības lielums un veids atkarīgs no rīcībā esošā latviešu vīru skaita”.

Īstenie vācu nodomi kļuva zināmi mazliet vēlāk, kad noskaidrojās patiesais vācu pieprasījums: 
vācu vienību papildinājumam – 25 000 vīru, leģionam – 17 000 vīru, papildinājums policijai – 6000 
vīru un darba dienestam – 10 000 vīru. Nekādi iebildumi netika ņemti vērā3.

Tādā situācijā steidzoši nācās risināt otro galveno jautājumu: kas komandēs latviešu karavīrus? 
Vai latviešu ienīstie augstmanīgie nacisti ar karavīru dresētājiem, vācu feldfēbeļiem, vai latviešu virs-
nieki ar nacionālu stāju un cerību kādreiz pagriezt savus zēnus pret zili pelēkajiem? Domas dalījās, 
taču pārsvaru guva lēmums – latviešu vienības jākomandē latviešu virsniekiem. Šo kompromisa 
lēmumu nācās pieņemt arī vācu vadībai. Viss komandējošais sastāvs, pulku komandierus ieskaitot, 
būs latvieši. Divīziju vadība, komandpunkti – vācu, un sakaru vienībām obligāta vācu valoda. Starp 
šiem leģionā iesaistītajiem virsniekiem – latviešu kaujas vienību komandieriem, izcēlās Čehoslovāki-
jas Kara akadēmiju absolvējušais pulkvedis Vilis Janums (1894. – 1981.).

Neiztika arī bez nacistu kontroles. Pirmkārt, visus cittautiešu sastāva formējumus tieši pakļāva 
vācu SS vadībai. Tādi formējumi tika izveidoti praktiski no visām Eiropas valstīm, ieskaitot divas krie-
vu Ieroču SS divīzijas. Taču visstabilākās no šīm kaujas vienībām bija latviešu. To apstiprina arī 12 
ar Bruņinieku pakāpes Dzelzskrustiem apbalvotie latvieši – vislielākais nevācu skaits starp izciliem 
karavīriem – latviešu karavīri vienmēr bija neatvairāmi triecienā un stabili jebkurā aizsardzībā.

Vācu okupētajās zemēs ar 1941. gada 19. decembra likumu ieviesa obligāto darba klausību, kuru 

1  A. Silgailis, Latviešu leģions, 18. lpp.
2  A. Silgailis, Latviešu leģions, 22. lpp.
3  A. Silgailis, Latviešu leģions, 22. lpp.
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turpmāk izmantoja arī frontes vienību formēšanai. Tādējādi, no 1942. gada maija nekādu brīvprātīgo 
vairs nebija. Bija arī vēl viens nozīmīgs apstāklis. Turpinot latviešu mobilizāciju, tika propagandēta 
Latvijas aizstāvēšana no boļševisma, kas 1944. gadā pārvērtās bargā realitātē. 1943. gada 8. martā 
jebkāda izvēle dienestā tika vispār atcelta. 1943. gada 25. novembrī izdeva pavēli par vispārēju mo-
bilizāciju 1916. – 1924. gadā dzimušajiem. No 1944. gada februāra līdz aprīlim ar dažādām pavēlēm 
iesauca 1906. – 1916. g. un 1919. – 1921. g., kā arī ar papildus pārbaudēm 1922. – 1924. gadā dzimu-
šos, kopskaitā 42 600 vīru, no kuriem tikai 1000 nosūtīja uz leģionu. Jūlijā Latvijā izsludināja totālo 
mobilizāciju, kuras laikā tika pārbaudīti visi gadagājumi, sākot ar 1910. gadu, kā arī pilnīgi aptverti 
1924. – 1926. gadā dzimušie, bet 1927. – 1928. g. dzimušos iesauca gaisa spēku izpalīgos. Līdz sep-
tembrim bija iesaukti aptuveni 19 000 vīru. Daļa no tiem tika izvesti uz Rietumprūsiju un iekļauti 
atjaunojamā 15. latviešu Ieroču SS grenadieru divīzijā. Tāpat leģionam tika pievienoti ap 1200 jau-
niešu no darba dienesta vienībām, kuriem bija apsolīta iestāšanās augstskolās un kas savā būtībā 
jau bija tautas izlase. Leģiona sastāvā pakāpeniski iekļāva visas latviešu policijas un robežapsardzes 
vienības4. 1944. gada februārī ģenerālis Jekelns vispār aizliedza jēdzienu Latviešu leģions, atstājot 
tikai Hitlera pavēlē minēto brīvprātīgo SS. 1944. gada 7. janvārī Berlīnē SS Galvenās pārvaldes priekš-
nieks SS obergrupenfīrers Bergers ģenerālim R. Bangerskim paziņoja, ka jēdziens Latviešu leģions 
vairs nepastāv. 1944. gada jūnijā divīzijas (15. un 19.) nosauca par Ieroču SS grenadieru divīzijām. Vācu 
kājniekus par grenadieriem dēvēja jau no 1943. gada.

Ar līdzīgiem paņēmieniem un SS diktātu zem leģiona izkārtnes bija izvērsti: 
15. SS rezerves brigāde Jelgavā (no 1943. g. 21. dec.), kaujās – no 1944. g. jūlija;•	
latviešu policijas pulki un vairāki bataljoni;•	
latviešu robežsargu pulki;•	
būvpulki;•	
būvbataljoni;•	
506. zenītartilērijas divizions (VI SS korpusa pakļautībā), izmantots arī kā prettanku;•	
leģiona lazarete - pirmos ievainotos no Jelgavas frontes pieņēma 1944. g. jūlijā.•	

Jāpiezīmē, ka šis sastāvs vairākkārt mainījās un no robežsargu pulkiem VI SS korpusa pakļautībā 
Kurzemē tika saformēts 106. grenadieru pulks.

Galvenās latviešu kaujas vienības no 1944. g. 2. marta tika iekļautas vācu VI SS brīvprātīgo korpusā 
(līdz kara beigām korpusā bija arī 23. un 93. vācu kājnieku divīzija). Korpusu no 1944. gada 25. jūlija 
komandēja SS obergrupenfīrers F. Krīgers.

Papildinājuma un apgādes nodrošinājums ar rupju SS vadības diktātu tika uzdots Latviešu leģiona 
ģenerālinspekcijai ģenerāļa R. Bangerska vadībā.

Kā atsevišķs latviešu formējums vācu aviācijas sastāvā (reihsmaršala Gēringa pakļautībā) jāatzīmē 
Latviešu aviācijas leģions – Lettland, kura sastāvā, bez latviešu naktskaujas eskadriļām, bija arī zenī-
tartilērijas formējumi un aviācijas palīgdienestā iesauktie latviešu skolnieki.

Šeit noteikti jāpiebilst, ka līdzīgi rīkojās arī pretējā – staļinistu pusē.
Pēc pulkveža V. Januma pētījumiem frontē vācu pusē nonāca ap 165 000 latviešu (V. Januma 

arhīvs). Savukārt pulkvedis A. Silgailis savā pētījuma uzrāda 146 000, taču jebkurā gadījumā šie skaitļi 
pārsniedz 1940. gadā Latvijas aizsardzībai ar mobilizācijas resursiem gatavo Latvijas armiju – 135 000 
vīru.

3. Kas diktēja tādu notikumu norisi Otrajā pasaules karā Latvijā?

Pirmkārt, Latvijas ģeopolitiskais izvietojums.
Otrkārt, mūsu politiskās vadības nevarība, kas noveda pie visai dramatiskām sekām. Rezultātā arī 

šodien Latvija ieņem pirmo vietu pasaulē, kur sieviešu dzimums dominē pār vīriešu.

4  sīkāk Krustugunīs 246.–249. lpp.
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Treškārt, Otrajā pasaules karā uzvarēja Sabiedrotie un nevis kāda atsevišķa valsts. Atklājot Otro 
fronti rietumos, frontē jau bija daudzu valstu (nacionālās) kaujas vienības. Taču šajā izšķirošajā mo-
mentā Latvijas sūtnis ASV Ā. Bīlmanis un vēstnieks V. Salnais Zviedrijā nebija nedz gatavi, nedz spējī-
gi tur organizēt kaut vienu latviešu rotu, atstājot savus tautiešus vēstures mēslainē. Šāda jautājuma 
nostādne arī atbild uz dažreiz nekompetenti definētu jautājumu – vai mēs varējām karā uzvarēt, jeb 
bija jāiet padoties (kā tas īstenībā notika).

Tajā pat laikā jautājuma nostādne – “par vai pret” ir strikti melnbalta, un nevar dot objektīvu atbildi. 
Nevar ignorēt to, ka līdzdalību tajā vai citā slaktiņā nenoteica cilvēka brīva griba ne vienā, ne otrā 
frontes pusē, tāpat kā nav diskutējams jautājums – kurš no okupantu režīmiem bija labāks un kurā 
no okupantu armijām dienests bija prestižāks. Par šiem jautājumiem tiek diskutēts arī šodienas pre-
sē, un te ievērību pelna profesora Ineša Feldmaņa pieeja minētajiem jautājumiem, un, pirmkārt, tas, 
ka latvieši vāciešus uztvēra kā mazāku ļaunumu.

Pie tam iespaidīga bija arī vācu karotmāka – šajā ziņā raksturīgs un pamācošs ir krievu militār-
zinātnes speciālistu komentārs visā pasaulē atzītā vācu stratēģa Ē. Manšteina grāmatai Zaudētās 
uzvaras: – galu galā par Otrā pasaules kara labāko armiju nākas atzīt vācu. Armiju - Eiropas iekarotāju. 
Armiju – trīs gadus pilnīgi bezcerīgā situācijā cīnījušos pret visas pasaules bruņotajiem spēkiem5. Tikpat 
iespaidīgs ir arī otrais vērtējums – vācu sauszemes spēku ģenerālštābs, acīmredzot, bija vienīgais štābs 
karā, kurš tiešām vadīja karaspēku6.

Viennozīmīgi latviešu leģionāru stabilā aizsardzība 1944. – 1945. g. pie Daugavpils, Aiviekstes, Ces-
vaines, Mores, Iecavas, Jelgavas un Kurzemes frontē nenoliedzami bija savas tēvu zemes aizstāvēša-
na pret iebrucējiem no austrumiem, kurai vajadzēja notikt jau 1940. gada jūnijā.

Daudzi kara laikā bojā gājušie atdeva savas dzīvības ne par “Jauno Eiropu”, kuru mums solījās uz-
dāvināt Ādolfs Hitlers, bet, aizstāvot savu Tēvzemi, kā to uzskatīja visi latvieši, kuriem nebija zināmi 
Hitlera īstie nolūki.

Viens no galvenajiem secinājumiem – Latviešu karavīru iekļaušana svešzemnieku formējumos, 
un izmantošana mums svešās interesēs, kas noveda pie neattaisnojamiem zaudējumiem, ir nepie-
dodama mūsu politiskās vadības noziedzība, kam nevar būt cita vērtējuma un nav nekāda attais-
nojuma.

Ar Latviešu leģionu vācu nacistiskā vadība apzīmēja ar noziedzīgiem paņēmieniem visus vācu 
armijā mobilizētos latviešus. Nacistu vadība izmantoja latviešu ārkārtīgi negatīvo attieksmi pret sta-
ļinistu agresiju, nacionālās valsts iznīcināšanu un  zvēriskām izdarībām pret latviešu tautu, iznīcinot 
tās nacionālo potenciālu (inteliģenci).

Tika izmantoti arī kompromitējoši paņēmieni, nosaucot mobilizētos par latviešu SS, ko izmantoja 
ne tikai Gebelsa propagandisti, bet vārdu vārdā  atkārtoja staļinistu propaganda, un viņu pēcnā-
cēji turpina izmantot šos nacistu un staļinistu zemiskos paņēmienus arī šodien. Bez tam, objektīvi 
veidojās situācija, kad latviešiem pienāca laiks aizstāvēt savu ģimeni, tēva sētu un tēvu zemi pret 
atkārtotām staļinisko agresoru tieksmēm.

Latviešu  karavīru un kaujas vienību varonība frontē – kaujās aizstāvot savu tēvu zemi – apstiprina 
vienīgi latviešu karavīru patriotismu, augsto pienākuma apziņu, atbildības sajūtu, profesio-
nālo sagatavotību un gatavību izpildīt savu galveno pienākumu, kas tiem 1940. gadā netika 
ļauts.

Jebkurā gadījumā mūsu paaudzes un nākošo paaudžu atmiņā tiks saglabāti tie vīri, kuri to dienu 
pretrunīgajā un reti dramatiskajā situācijā nešauboties tvēra ieroci, lai aizstāvētu savu māti, ģimeni, 
tēva sētu un tēvu zemi.

5  Ē. Manšteins, Zaudētās uzvaras, M., 1999., 776. lpp., krievu val.
6  Ē. Manšteins, Zaudētās uzvaras, M., 1999., 758. lpp., krievu val.
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Kartoshēmas:

1. 15. un 19. grenadieru divīzijas atiešana uz Latvijas teritoriju 1944. gada vasarā

2. Latviešu karavīri Latvijas aizstāvēšanā no 1944. gada 4. jūlija līdz kara beigām
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3. Latviešu karavīru iziešana pie Sabiedrotajiem 1945. gada pavasarī
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LVA biedrs
atv. virsleitnants Gunārs Kramiņš

16. MARTS, TĀ PRIEKŠVĒSTURE, KOALĪCIJAS VALSTU ZIŅOJUMI
UN STARPTAUTISKIE TIESĪBU AKTI

Ja piemin 16. martu, tad nedrīkst nerunāt par Otrā pasaules kara sākumu un ar to saistītajiem 
notikumiem. Otrais pasaules karš nesākās 1941. gada 22. jūnijā, kā to apgalvoja PSRS un tagad ap-
galvo tās tiesību pārmantotāja, bet gan 1939. gadā, kad divas noziedzīgas lielvaras – hitleriskā Vācija 
un staļiniskā PSRS noslēdza vienošanos “Molotova – Ribentropa paktu” ar slepenajiem protokoliem, 
1939. gada 23. augustā, tādejādi sadalot Eiropu ietekmes sfērās. Sākās vienādi scenāriji rietumos un 
austrumos. Vācija izteica ultimātu Čehijai, Austrijai un citām valstīm, bet PSRS – trijām Baltijas valstīm 
un Somijai. Baltijas valstis pakļāvās ultimātam par ierobežota PSRS armijas kontingenta ievešanu. 
Latvija uzspiesto savstarpējas palīdzības līgumu ar PSRS parakstīja 1939. gada 5. oktobrī [3]. Šis lī-
gums bija agrāk noslēgta 1920. gada miera līguma un 1932. gada Latvijas – Krievijas neuzbrukšanas 
līguma pārkāpums [2].

Tā pienāca 1940. gada 17. jūnijs, kad Latviju okupē PSRS karaspēks. Tam seko sistemātiska pastā-
vošās valdības un Latvijas armijas likvidēšana [3]. Tiek sastādīts PSRS simpatizējošas valdības kan-
didātu saraksts; noteiktas Tautas saeimas vēlēšanas 14. un 15. jūlijā. Tajās izvirzīts tikai viens, darba 
bloka, saraksts. Piedalīšanās vēlēšanās visiem obligāta. Jaunā valdība ar prof. Augustu Kirhenšteinu 
priekšgalā tiek apstiprināta 1940. gada 20. jūlijā un Tautas saeimas uzdevums – ierosināt 1940. gada 
21. jūlijā uzņemt Latviju PSRS sastāvā [3]. Latvijas valsts kā tāda beidza pastāvēt.

Ar 1940. gada augustu Latvijas armiju pārdēvēja par Tautas armiju, bet ar 1940. gada oktobri – 
par 24. Teritoriālo korpusu [7]. Ar 1940. gada 21. jūliju sākās aresti, parasti naktīs, un turpinājās līdz 
1941. gada 14. jūnijam. Kā pirmie tika aizsūtīti uz Maskavu, it kā apmācībā, Latvijas armijas augstākie 
virsnieki; tur viņi apcietināti un iznīcināti. Sākās virsnieku atvaļināšana no armijas, pēc tam arests, spī-
dzināšana un iznīcināšana [6, 7]. Pēdējā akcija bija Litenes un Ostroviešu vasaras nometnē, kad ap-
mēram 560 virsnieki tika apcietināti un preču vagonos nosūtīti uz Sibīrijas vergu nometnēm, kuras 
bija līdzvērtīgas, ja ne vēl briesmīgākas par vācu koncentrācijas nometnēm [5]. 1941. gada 14. jūnijā 
sākās arī pirmā civiliedzīvotāju deportācija preču vagonos, necilvēcīgos apstākļos.

Periods 1940. gada 17. jūnijs – 1941. gada 14. jūnijs ieguvis apzīmējumu “Baigais gads”, kad tika 
noslepkavoti un aizvesti verdzībā 34000 Latvijas iedzīvotāju [3]. Latvijas armija no aptuveni 2200 
virsniekiem zaudēja apmēram 1200 virsnieku (šie skaitļi tiek precizēti, izmantojot arhīvu materiālus). 
Palika dzīvi tikai tie, kuri atradās ārzemēs, kuriem izdevās izbraukt, slēpties, aiziet partizānos. Me-
žos virsnieku vadībā veidojās partizānu grupas; cilvēku skaits grupās, sākot ar dažiem partizāniem, 
partizānu desmitiem un pat vairākiem simtiem, kā tas bija Alūksnes – Gulbenes pusē pltn. Aperāta 
vadībā. Partizānu grupas uzbruka atejošām Sarkanās armijas daļām, aizsargāja pilsētas un ciemus no 
marodieriem – atejošajiem sarkanarmiešiem. Partizāni uzņēma sakarus ar vācu karaspēka priekšē-
jām grupām, atviegloja to virzīšanos uz priekšu.

Tauta sagaidīja vāciešus kā atbrīvotājus no padomju briesmām, tikai tālākā notikumu gaitā vīlās. 
Sākumā vācu armijas vadība atbrīvotajās pilsētās un apdzīvotās vietās atļāva blakus vācu koman-
dantūrām veidot latviešu komandantūras. Tūlīt pēc krievu karaspēka aiziešanas no Rīgas Dr. prof. 
Mālmanis uz savu iniciatīvu 1941. gada 1. jūlijā organizēja brīvprātīgo reģistrāciju, vienību formēša-
nu un izsūtīšanu uz apdraudētām vietām. Šo vienību komandēšanu uzņēmās pltn. Voldemārs Veiss. 
Jūlija sākumā Rīgā ieradās SS ģenerālis Štālekers, kurš izdeva pavēli likvidēt visas pašaizsardzības 
vienības, aizliegt nēsāt Latvijas armijas formas tērpus. Kārtības dienestu ierobežoja līdz 3000 vīriem 
ar sadalījumu: Kārtības policijas savrupdienestam 1500, cietumu apsardzei 400, Dzelzceļa policijai 
100, ostu policijai 260, Rīgas apriņķim 240, svarīgu objektu apsardzei 500 (slēgtās vienības) vīru. Par 
slēgto vienību komandieri iecēla pltn. V. Veisu. Viņš izveidoja 5 atsevišķas rotas, kuras vācieši nosauca 

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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par rekrutēšanas rezervi. Vēlāk ar vācu pavēli šīs rotas apvienoja bataljonā, ietērpa Latvijas armijas 
formas tērpos bez zīmotnēm, bet ar zaļu piedurknes apsēju, kur rakstīts Kārtības policija Rīga, uz 
kreisās rokas. Vēlāk saformēja vēl divus bataljonus, kurus nosūtīja ārpus Latvijas. Kārtības dienestu 
šķiroja savrupdienestā un slēgto vienību dienestā. Savrupdienests pildīja policijas funkcijas, bet slēg-
to vienību dienests bija paredzēts kara vajadzībām. Ieilgstot karam, vāciešiem bija vajadzīgs papil-
dinājums. Tika pieņemts lēmums papildus vēl saformēt bataljonus, piešķirot tiem numurus Latvijā 
no 16 līdz 28; pieteikšanās tajos brīvprātīga. Bez šiem bataljoniem tika formētas vienības ar citiem 
numuriem. Vācu vadībai pakļautas brīvprātīgo vienības tika izvietotas no Baltijas līdz Melnajai jūrai. 
Ļeņingradas frontē bija izvietoti 19. un 21. bataljons, vēl arī citas mazākas vienības. Latviešu vienības 
veiksmīgi cīnījās pret padomju armiju. 1942. gada otrajā pusē vācu nievājošās attieksmes dēļ pret 
latviešu vienībām, to virsniekiem un arī pret latviešu tautu, pārtrauca brīvprātīgo pieteikšanos. Stā-
voklim austrumu frontē pasliktinoties, vāciešiem bija nepieciešami papildinājumi.

1943. gada 23. janvārī Ļeņingradas frontē ieradās Henrihs Himlers, kurš, iepazinies ar stāvokli fron-
tē, pavēlēja no 2. motorizētās internacionālās SS brigādes, kuras sastāvā bija 19. un 21. bataljons, 
saformēt 2. latviešu brigādi, pārdēvējot 19. bataljonu par 1. leģiona bataljonu, bet 21. bataljonu – par 
2. leģiona bataljonu. 1943. gada 10. februārī Hitlers izdeva pavēli: “Es pavēlu izveidot latviešu SS brīv-
prātīgo leģionu”; lielums atkarīgs no latviešu karavīru skaita. Ar 1943. gada marta mēnesi vācu vadī-
ba nolēma sākt iesaukšanu leģionā, tāpēc griezās pie latviešu ģenerāldirektoru padomes izsludināt 
mobilizāciju. Ģenerāldirektoru padomes pirmais lēmums bija noraidošs un tika iesniegtas prasības: 
1) nav iemesla formēt latviešu vienības, jo nav noteikts Latvijas statuss; 2) pārtraukt latviešu nacio-
nāli noskaņoto iedzīvotāju vajāšanu; 3) atgriezt īpašniekiem nacionalizētos īpašumus; 4) latviešiem 
sociālās garantijas, algas, apgādi līdzvērtīgu kā vāciešiem. Šīs prasības tika noraidītas, bet padome 
redzēja, ka vācieši neatteiksies no sava nodoma. Lai pasargātu latviešu dzīvā spēka izkliedi pa vācu 
daļām, nolēma piekrist formēt, izvirzot prasības: 1) leģiona divīzijas un to daļu komandieri – latviešu 
virsnieki; 2) pirms nosūtīšanas uz fronti, 6 mēnešu apmācība. Vācieši sākumā tam piekrita. Latviešu 
pašpārvalde par leģiona komandieri izvirzīja ģen. R. Bangerski, bet par štāba priekšnieku – plkv. 
A. Silgaili.

Vēlāk izrādījās, ka vācieši nedrīkst atļaut vadīt divīziju cittautiešiem un ģen. Bangerskim piedāvāja 
kļūt par ģenerāinspektoru, tikai tā arī netika noformulētas viņa pilnvaras. Vēlāk tika pārkāpta arī 6 
mēnešu apmācība. 1943. gada martā tika iesaukti pirmie 1000 jaunieši un pēc zvēresta došanas, ne-
skatoties uz pašpārvaldes un ģen. Bangerska iebildumiem, nosūtīti uz Ļeņingradas fronti, solot aiz-
mugurē viņus apmācīt. Marta mēnesī sākās pirmās 15. leģiona divīzijas formēšana, kuras gaitā, pēc 
apmācības, dažas vienības tika nosūtītas uz fronti 2. brigādes papildināšanai. Vēlāk 2. brigāde tika 
pārdēvēta par 19. leģiona divīziju, papildinot to ar citām latviešu vienībām. Ļeņingradas frontē sākās 
atkāpšanās. 1943. gada novembrī 15. divīziju nosūtīja uz fronti un atkal izpaudās vācu nelietīgā iztu-
rēšanās – divīzija nebija pilnīgi nokomplektēta, ekipēta un apbruņota. Daļa ekipējuma tika izsniegta, 
sēžoties vilcienā, bet naktī, ierodoties dislokācijas vietā, izkraujot sabojāta. Atkāpšanās turpinājās un 
tā 1944. gada 16. martā abas divīzijas, 15. un 19., nonāca pie Veļikajas (Mudes) upes. Cīņas bija sma-
gas, bet latviešu vienības parādīja savas kaujas spējas pret padomju armijas pārspēku un izturēja. 
Zaudējumi bija lieli abās divīzijās, bet vislielākie 15. divīzijā [4]. Un 16. marts ir kritušo leģiona karavīru 
piemiņas diena, kuri cīnījās pret nīsto sarkano mēri pie Mudes upes. Laikam arī vāci baidījās no abu 
divīziju kopdarbības, tāpēc 15. divīzija tika pārvesta uz Vāciju it kā pārformēšanai un papildināšanai; 
arī šajā apstāklī izpaudās vācu nelietīgā rīcība. Latvijas teritorijā cīņas turpināja 19. divīzija.

Beidzoties karam, Nirnbergas prāvā tika tiesāti kara noziedznieki, bet ne latviešu leģionāri. Jāatzī-
mē koalīcijas valstu atzinumi:

Lielbritānijas Ārlietu ministrijas šifrētais dokuments Nr. 817/252/52 nosūtīts britu bruņoto spēku 
komandierim Vācijā 1946. gada 4. februārī ar Nr. 231. Atkārtoti uz Lībeku – Nr. 125. Tur lasāms. Jūsu 
telegrammā Nr. 84 18. janvārī Padomju prasībai nodot viņu rīcībā Baltijas valstu pilsoņus, kas bijuši 
SS vienībās.
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Mēs nevaram uzskatīt Baltijas valstu pilsoņus kā kara noziedzniekus vai nodevējus, kad vienīgā 
apsūdzība ir tā, ka viņi cīnījušies pret Padomju bruņotiem spēkiem.

Jums tādēļ vajadzētu katrā atsevišķā gadījumā neatlaidīgi pieprasīt uzrādīt pietiekamus pierādīju-
mus, ka attiecīgā persona ir vainīga kara noziegumos [1].

1950. gada 13. aprīļa ziņojumā ASV valsts sekretāram, ko parakstījusi ASV augstākā amatpersona 
Vācijā ģen. Frenks Maklojs, ir izskaidrota baltiešu leģiona pozīcija:

viņi nesaņēma nekādu nacistisku politisku apmācību;•	
viņiem neprasīja atzīt nekādas politiskas doktrīnas;•	
viņi nedeva SS zvērestu;•	
viņi nebaudīja nekādas SS privilēģijas;•	
viņi nenēsāja SS vienībām noteikto uniformu [1].•	

Literatūra:
1. Visvaldis Lācis “Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā”, Jumava, R. 2006, 7.-8. lpp; 25. lpp.
2. Autoru kolektīvs “Latvijas vēsture 20. gadsimts”, Jumava, R., 214. lpp.
3. Uldis Ģērmanis ”Latviešu tautas piedzīvojumi” I-IV, Stokholma 1998, 278-288. lpp.
4. Arturs Silgailis “Latviešu leģions”, R. 1960, 28.-110. lpp.
5. Roberts Gabris “Latvju virsnieks Nr.35473”, R.1990.
6. P. Kovaļevska, O. Norīša, M. Goppera redakcijā “Baigais gads”, Zelta ābele, R., 1942.
7. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs. Fonds 1515, Apraksts 1, Lieta 25; Fonds 628, Apraksts 1, Lieta 1; 6.
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LVA biedrs-veicinātājs
atv. virsniekvietnieks Eižens Skurupijs

DIVU SPIEGU KOPĒJĀS DIENAS PADOMJU SAVIENĪBAS CIETUMĀ7

[…] pirms 25 gadiem Peševaras [Pakistānā] vārds bija visas pasaules laikrakstu pirmajās rindās. 
Daudzi vēl atcerēsies, ka no Peševaras 1960. g. 1. maijā sākās bēdīgi slavenais CIA spiegu lidotāja 
F. G. Pauersa (Francis Gary Powers) lidojums ar U-2 spiegošanas lidmašīnu pāri Pad. [Padomju] Sa-
vienībai ar gala mērķi Bodo Ziemeļnorvēģijā. Bēdīgi beidzās šis spiegošanas pasākums. Mērķi ne-
sasniedzis, P. tika sagūstīts, jo viņa vadīto U-2 lidmašīnu pēc apm. 1600 jūdžu lidojuma virs Pad. 
Sav. [Padomju Savienības] notrieca pie Sverdlovskas. Ar šo brīdi sākās sensacionālākā spiegošanas 
prāva aukstā kara vēsturē. U-2 incidents deva toreizējam Pad. Sav. premjeram Hruščovam ieganstu 
izjaukt paredzēto galotņu konferenci Parīzē, un ASV prezidentam Eizenhaueram bija jāatzīstas par 
šāda spiegošanas lidojuma vajadzību. U-2 incidents ievadīja jaunu laikmetu tik vecai profesijai kā 
spiegošana. Kad Pauersam pēc 61 dienas pratināšanas un sensacionālas tiesas prāvas tiek piespries-
ti 10 gadi apcietinājumā, no kuriem pirmie trīs gadi jāpavada cietumā, bet atlikušie 7 gadi darba 
nometnē, viņu no Lubjankas cietuma pārved uz Vladimira cietumu apm. 150 jūdzes austrumos no 
Maskavas. Interesanti, ka šajā pirms ceturdaļgadsimta spiegošanas notikumā bez P. netiešā veidā 
bija iejaukts arī otrs spiegs. Ar P. ierašanos Vladimiras cietumā iesākās apcietinājums posms, kas dau-
dziem latviešiem ir maz zināms. Ieslodzījuma vieta Pauersam Vladimirā ir četrstāvu sarkana ķieģeļu 
cietuma ēka. Īsu brīdi pēc ierašanās šīs cietuma ēkas uzrauga kantorī, tur ienāk vēl kāds vīrs ar bereti 
galvā, augumā apmēram līdzīgs Pauersam, bet diezgan tievs un ar iekritušiem sejas vaibstiem, kas 
apgrūtināja noteikt viņa vecumu. “Mans vārds ir Zigurds Krūmiņš,” roku sniegdams, angļu valodā, 
sevi iepazīstināja ienācējs. Pauerss, mēģinādams atkārtot uzvārdu, atvainojās, ka viņam esot grūtības 
izrunāt krievu vārdus. “Neesmu krievs, bet latvietis,” asi noskalda Krūmiņš. Vairāk ar lepnumu nekā 
dusmās. Kad cietuma uzraugs ko saka, norādīdams uz Krūmiņa bereti, Krūmiņa atbilde ir dusmīga 
un izaicinoša. Kad P. jautā, ko uzraugs teicis, K. paskaidro, ka uzraugs gribējis, lai viņš noņem bereti, 
bet viņš to atsakās darīt, jo viņam nodzīti mati, un kamēr tie neataugšot, viņš sava pašrespekta dēļ 
valkāšot bereti. Par šādu nostāju Zigurds Pauersam tūlīt iepatīkas. Kamēr P. vēl bija Lubjankas cie-
tumā, viņam bija jautāts, vai viņš vēlas pēc pārvietošanas soda izciešanas cietumā apcietinājumu 
pavadīt vieninieka kamerā vai vēlas kameras biedru. Zinādams, ka vientulība ir viņa lielākais ienaid-
nieks, P. bija lūdzis kameras biedru, kas arī runātu angļu un krievu valodu. Viņa lūgumu apstiprināja, 
un Z. Krūmiņš bija Pauersa jaunais kameras biedrs. Zigurds ne tikai runāja un lasīja angliski un krievis-
ki, bet, protams, arī latviski, vāciski, pietiekami esperanto, mazliet franciski un mācījās spāniski.

Abus novietoja ēkas otrā stāva 31. kamerā. Šī kamera bija 12 pēdu gara un 8 pēdas plata ar koka 
grīdu. Sienu apakšējā daļa un griesti baltā krāsā. Vienā sienas galā pie griestiem bija logs, pa kuru 
varēja redzēt debesis, jo loga augšējā puse bija caurspīdīga, bet apakšējā necaurspīdīga. Aiz pirmā 
loga apm. puspēdas tukšums. Tad otrs logs ar caurspīdīgu stiklu un aiz tā dzelzs režģi un vēl apm. 
pusotras pēdas liela palodze. Tātad cietuma sienas bija vismaz divi pēdas biezas. Ja pakāpās uz gul-
tām vai skapīša, kas bija novietots tieši zem loga, varēja redzēt arī cietuma pagalmu. Skatīšanās pa 
logu, protams, bija aizliegta. Zigurds paskaidroja, ka skapītī zem loga var novietot maizes devu un 
pārtiku. Pie abām pretējām sienām atradās gultas. Katras gultas galā bija mazs skapītis un koka krēsls. 
Skapīšos varēja novietot veļu, zeķes, dvieļus, cigaretes, zobu pastu, suku, bārdas dzenamos rīkus. Tas 
arī bija viss, kas abiem bija īpašumā. Kameras vienā stūrī bija vecmodīgs radiators, bet otrā – Zigurda 
stūrī – piecu galonu kanna, par kuras vajadzību paskaidrojumi lieki. Kameras apgaismošanai bija 
divas spuldzes. Viena 100 vatu spuldze virs durvīm dega visu nakti, otra no griestiem bija domāta ap-
gaismošanai dienā. Uz maza plauktiņa pie sienas bija novietots skaļrunis, kas darbojās no 6-iem rītā 
līdz 10-iem vakarā ar klusuma periodu no 2:30 līdz 4:00 pp. Raidījumos no Maskavas varēja klausīties 

7  Raksts ar saīsinājumiem pārpublicēts no žurnāla Kadets Nr. 14, 1985, ASV. Lietota mūsdienu rakstība.

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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tautisku mūziku, operu, klasisko mūziku, ziņas un daudz propagandas. Bija iespējams regulēt skaļu-
mu, bet izslēgt skaļruni nevarēja. […] Pirmo vakaru vakariņas bija tikai vārīti kartupeļi. Zigurds […] 
paskaidro Pauersam, ka šajā cietuma ēkā ievietoti bīstamākie politiskie cietumnieki, tie, kas nopietni 
noziegušies pret valsti, kā piemēram rakstnieki, intelektuāļi, kas uzdrošinājušies atklāti kritizēt pa-
domju valsti. Arī tādi, kas mēģinājuši gāzt padomju varu. Zigurds pieder pie pēdējās kategorijas un 
notiesāts par nodevību. Par to saņēmis augstāko cietuma sodu – 15 gadus. Viņš jau nokalpojis vairāk 
nekā piecus gadus, pirmos trīs no tiem vieninieka kamerā. Sākumā Zigurds nelabprāt stāsta par sevi, 
bet ir sajūsmināts, ka var ar kādu sarunāties. Viņš jautā, ko P. zina par Latviju. P. atzīstas, ka gandrīz 
neko. Tad Zigurds viņam stāsta par Latvijas dabu, tās mežiem un laukiem, iedzīvotājiem un to nacio-
nālajām jūtām. Zigurds to visu stāsta ar lielu pārliecību un daiļrunību, tā ka P. par to vēlāk saka, ka tā 
var runāt tikai tāds, kas patiesi dziļi mīl savu zemi. Z. stāsta, ka 1940. gadā, kad krievi okupē Latviju, 
viņam ir tikai 13 gadu, tagad viņam ir 33 gadi. Viņš ir 2 gadus vecāks par Pauersu. […] Kad 1944. gadā 
krievi par jaunu sākuši ieņemt Latvijas zemi, Zigurds pret vecāku gribu brīvprātīgi iestājies vācu 
armijā, lai cīnītos pret krieviem. Sācies nemitīgs atkāpšanās ceļš cauri Polijai. Kad bijis skaidrs, ka Vā-
cija karu zaudējusi […] Tad daudzi dezertējuši, arī Zigurds. Zinādams, ka, krītot krievu gūstā, viņam 
draud nāves sods, Z. devies uz rietumiem, lai sasniegtu amerikāņu spēkus. Pirms viņš to spēja, viņš 
krita angļu gūstā un viņu ievietoja gūstekņu nometnē. Tur un vēlāk pārvietoto personu nometnē 
viņš iemācās angļu valodu, kas viņam atvieglo dabūt darbu par kādas angļu militāras nometnes ap-
sargu. Tur Zigurdu savervē angļu pretizlūkošanas dienests un pārsūta viņu uz Angliju speciālā aģen-
tu skolā, kurā viņu apmāca radio raidītāju lietošanā un labošanā. Pēc apmācībām viņu slepeni ar 
laivu nogādā uz Latviju, kur Z. iesaistās pagrīdes darbā, raidot ziņojumus, palīdzot cilvēkiem slepeni 
izkļūt no Latvijas un iekļūt Latvijā un veicot arī sagatavošanas darbus, lai gāztu Latvijā Pad. Sav. ielikto 
leļļu valdību. Grupa, kurā darbojas Zigurds, nenodarbojas ar sabotāžu. Tās galvenais uzdevums bija 
izlūkošana un ziņu piegādāšana par notikumiem un stāvokli aiz dzelzs aizkara. Otrs pagrīdes grupas 
uzdevums bija saformēt partizānu kodolu, kas varētu sniegt palīdzību kara gadījumā. […] 

Negribēdams vecākiem sagādāt briesmas savas darbības dēļ, Z. ļāva tiem ticēt, ka viņš kritis. Va-
saru Z. grupa slēpās mežos, bet ziemu bija atradusi paspārni kādā lauku mājā. Kādu nakti grupa 
saņēma brīdinājumu, ka čekas aģenti ir uz pēdām radio raidītājam. Ieradās kāds ceļvedis, lai aizvestu 
viņus drošībā. Kad bija kādu laiku pa mežu gājuši, ceļvedis atstāja grupu ceļa malā, lai pats aizietu 
pēc transporta. Zigurds, kam uz muguras bija radio raidītājs, negribēdams būt tik viegli ieraugāms, 
pagājies kādas 100 pēdas no ceļa malas mežā, kur apsēdies uz kāda nogāzta koka. Tas ir pēdējais, ko 
Z. atcerējies. Atvēris acis, Zigurds aptvēris, ka bijis gandrīz nosalis, un tagad sasildījies, saprata, ka ir 
sagūstīts un piesiets pie krēsla kādā nopratināšanas istabā. Z. daudz domājis, bet nav bijis drošs, cik 
ilgs laiks pagājis kopš viņa sagūstīšanas un kā tā notikusi, bet viņš bijis drošs, ka ticis nodots un ka 
ceļvedis bijis čekas ziņotājs. Pēc tiesas, kas bijis izsmiekls, Zigurdam pat nav atļauts aizstāvis, tiesnesis 
nolasījis viņam visas piedēvētās apsūdzības un piespriedis augstāko cietuma sodu. Noturējuši viņu 
3 gadus vieninieku kamerā, pratinādami mēģinājuši viņu salauzt, lai viņš nodotu pārējos pagrīdnie-
kus. Kad tas pratinātājiem nav izdevies, Zigurds pārvietots uz Vladimiru. Tur cietuma pārvalde viņam 
ieteikusi rakstīt saviem vecākiem. To Z. atteicies darīt, jo nevēlējies vecākus sagrauzt, labāk gribējis, 
lai uzskata viņu par mirušu. Cietuma pārvalde tad pati aizrakstījusi vecākiem. Tie mēroja garo ceļu, 
lai Zigurdu apciemotu. Pēc tam viņi regulāri sūtīja Zigurdam vēstules un paciņas. Tāds īsumā bija 
Zigurda stāsts. Tikai vēlāk Pauerss uzzināja, cik daudz Z. stāstā bija izlaidis. Z. atvainojās Pauersam par 
lauzīto angļu valodu, jo pagājuši vairāk nekā pieci gadi, kopš viņam bijusi izdevība runāt angliski.

Abi nolemj, ka P. palīdzēs Zigurdam ar angļu valodu un Z. mācīs Pauersam krieviski. […]
Pauersam iepatīkas jaunais kameras biedrs, bet viņš arī domā, ka gluži uzticēties Zigurdam nevar, 

jo varēja būt iespēja, ka viņš ir padomju ielikts spiegs. Dienas ritēja, un Pauersam viss bija jauns un 
savāds. Drīz tā kļuva rutīna, bet tad par daudz drīz tā sāka viņam likties monotona. Kad rītos sešos 
pienāca celšanās laiks, Z. Pauersam noteica palikt gultā, jo viņam mazais grīdas platums bija vaja-
dzīgs rīta vingrošanai. Pēc tam Z. izmēza kameru. Kaut P. piedāvājās to izdarīt, Z. uz to neielaidās, jo 
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tā esot daļa no rīta vingrošanas. P. drīz izprot, ka cietumā katra aktivitāte svarīga. Grīdas slaucīšana 
neprasīja vairāk kā pāris minūšu laika, un Z. grīdas slaucīšanas tiesības paturēja sev, kaut arī P. protes-
tētu. Pēc apģērbšanās, līdzi ņemot minēto spaini, abi sarga pavadībā gāja uz labierīcības telpām. Z. 
pēc spaiņa iztukšošanas to izskaloja ar spēcīgu dezinfektantu. Labierīcības apmeklēšana notika divi 
reizes dienā. Pārējās reizēs bija jāizlīdzas ar spaini. Arī spaiņa nešanu un skalošanu Z. gribēja paturēt 
sev, bet šoreiz P. neatlaidās, un abi nolēma to darīt pamīšus. Mazgāšanai bija tikai viena izlietne ar 
ledus aukstu ūdeni. P. sekoja Z. piemēram un, izģērbies līdz jostas vietai, kārtīgi noberzās ar auksto 
ūdeni. […] Z. un P. saņēma to pašu ēdienu, ko pārējie cietumnieki, parasti zupu vai putru no kopējā 
katla. Parasti bija divas dažādas zupas – vai nu zivju vai kaltētu zirņu zupa. Putras bija dažādas, parasti 
manna, auzu pārslu, miežu vai griķu. Pauersam vislabāk garšoja manna putra. Zivju zupu viņš nav 
varējis ieēst, pat degunu turot ciet. Brokastu laikā izsniedza arī dienas maizes porciju, pamatīgu ga-
balu rupjmaizes, apm. 5 collas garu un 3 collas biezu. Garšīgu svaigu baltmaizi varēja pirkt cietuma 
kantīnē, arī margarīnu un pa retai reizei pat sviestu, bet tam bija vajadzīga nauda. Pauersam piederī-
gie bija noguldījuši viņa kontā apm. 250 dolārus. Tā kā Pauersam sevišķi negaršoja rudzu maize, viņš 
savu dienas devu parasti atdeva Zigurdam. Pēc brokastīm apm. pusotras stundas varēja atlicināt 
lasīšanai. Z. priecājās kā mazs bērns, redzot visas grāmatas, kuras Pauersam bija atļauts paņemt līdz 
no Lubjankas cietuma uz Vladimiru. Apm. pulksten 10-os P. un Z. tika izvesti cietuma pagalmā pa-
staigai. Pagalms bija tikai apm. 20x25 pēdu plašs. Lai apietu vienu apli, vajadzēja tikai 10 sekundes. 
Tā kā šādai pastaigai bija paredzētas divas stundas, tad P. un Z. vai nu sēdēja saulītē vai vingroja. No 
pagalma bija iespējams redzēt dažus cietuma kameru logus. Kaut gan bija aizliegts kāpt uz gultām 
un skatīties pa logu, daudzi apcietinātie to neievēroja un sauca, vai pagalmā esošais ir P. Tad Z. at 
kliedza apstiprinošu atbildi, un apcietinātie izkliedza Pauersam visa laba vēlējumus. […]

Naktis Pauersam bija grūtākais laiks, jo mocīja bezmiegs, un viņš jutās pamests likteņa varā. Tomēr 
arī cietuma dzīvei bija savas pārmaiņas. Reizi nedēļā P. un Z. saņēma savu nedēļas gaļas devu, apm. 
1 collu kubā. Tāpat reizi nedēļā abus apciemoja ārsts ar žēlsirdīgo māsu un apprasījās par vispārējo 
sajūtu, vai nav vajadzības pēc tabletēm pret vēdera sacietējumu vai galvas sāpēm. Tā kā P. bija privi-
liģēta cietumnieka stāvoklī, arī Zigurds, būdams P. kameras biedrs, bija priviliģētā stāvoklī. Z. stāstīja 
Pauersam par apstākļiem Vladimira cietumā pirms viņa ierašanās. Daudzi cietumnieki nav varējuši 
panest cietuma apstākļus un izdarījuši pašnāvību, daudzi arī zaudējuši prātu. Drīz pēc ievietošanas 
Vladimiras cietumā Z. sācis rakstīt dienas grāmatu un ieteica arī Pauersam to darīt. […] Viena no 
lielākajām problēmām bija bezdarbs. Z. apjautājās cietuma priekšniekam par darba iespējām. Radās 
iespēja aust iepirkšanās tīklus. Zigurds atkal bija tas, kas apmācīja Pauersu, kā jāauž, kā jāsien mezgli 
utt. Šis darbs gan nevilkās ilgi, bet abiem cietumniekiem gadījās jauns darbs – aplokšņu izgatavoša-
na. Sargs piegādāja papīru, līmi un asu nazi. Pirmajās dienās nazis pēc darba bija jānodod, bet vēlāk 
sargs par naža nodošanu vairs nebēdāja. Materiālu trūkuma dēļ arī šis darbs drīz izbeidzās. Z. bija 
izstrādājis labus mācīšanās veidus, ko nevar teikt par Pauersu. Z. darīja visu iespējamo, lai uzlabotu P. 
nospiesto gara stāvokli. […]

Vienīgā reize bez dušas [duša bija katrā desmitajā dienā] reizes, kad varēja atstāt kameru, bija, ja 
pienāca sainīši. Tie pienāca regulāri reizi mēnesī. Pirms paciņu saņemšanas tās, cietuma personālam 
klātesot, bija jāatver. Ja atrada sekojošus žurnālus, kā Time, Newsweek, Life, tos konfiscēja kā neatļautu 
literatūru. Pārējo lasāmvielu, rakstāmlietas, cigaretes, zobu pastu, ziepes, drēbes un pārtiku varēja 
paturēt. Paciņu saņemšana bija kā svētku diena. Tās ievērojami uzlaboja abu cietumnieku uzturu: 
sešas kanniņas gaļas, četras kārbas zivju, viena burka gurķu, deviņas kārbas biskvītu, un kur tad vēl 
“instantā” kafija ar cukuru un krējumu. Arī Zigurds no saviem vecākiem reizi mēnesī saņēma sainīti. 
Saturā parasti bija kāda žāvēta gaļa.

Bija arī nepatīkamas dienas. Bieži nodzisa elektriskā gaisma. Šādās reizēs sargi izdalīja sveces, ku-
ras nodzēst bija stingri aizliegts. Par sveču nodzēšanu draudēja ieslodzīšana karcerī. Zigurds zināja 
stāstīt, ka šāds karceris atrodas pusi virs zemes un puse zem zemes, ar vienu koka solu gulēšanai, 
bez segām un jebkādām labierīcībām. […] viņi regulāri varēja saņemt Pravdu un franču L’Humanite, 
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dažreiz arī amerikāņu Worker un angļu Daily Worker. […] Kaut gan krievu cigaretes varēja iegādāties 
kantīnē, P. saņēma cigaretes sainītī no amerikāņu sūtniecības. Reizi nedēļā cietumnieki saņēma da-
žas unces rupjas tabakas, cigaretes bija jāuztin pašiem. Cietumā bija izplatīts teiciens, ka Pravda ir 
labākais cigarešu papīrs, bet L’Humanite labākais tualetes papīrs. Kā redzams, komunistu propagan-
dai ir arī savi labumi.

Nospiedošākais abu cietumnieku dzīvē bija bezdarbs un neziņa. Pauersu moka neziņa par piede-
rīgajiem, jo vēstules pienāk reti. […]

Gluži nemanot ir iestājusies ziema. 20. oktobrī uzsnieg pirmais sniegs un turpina snigt vairākas 
dienas. Arī temperatūra pamatīgi nokritusies līdz –200 C. Abiem kameras biedriem jaunas rūpes, 
kā lai sasildītos. Kad sākumā kameras atstāšana, lai ietu uz labierīcībām un mazgājamām telpām 
sagādāja mazliet pārmaiņas, tad tagad šāda rīta pastaiga sagādāja mocības, jo lielais aukstums un 
aukstais ūdens stindzināja miesu un padarīja locekļus nejūtīgus. […]

P. bieži, lai izvairītos no krievu valodas mācīšanās, daudz labprātāk klausās Zigurda stāstos. Viņš 
aptver, ka Z. ir dzīvojis raibu un notikumiem bagātu dzīvi. P. ievēro, ka Z. ļoti maz stāsta par laiku, kad 
apmācīts spiegošanā un par darbu un notikumiem pagrīdē. Tāpat P. ir uzmanīgs un mazrunīgs par 
savu spiegošanas lidojumu. Viņi arī viens otru par šiem jautājumiem neizprašņā un ar to iegūst res-
pektu un uzticību viens pret otru. Kādu rītu mazgājoties, P. pamana Z. rokas iekšpusē, tuvu padusei 
rētu. Kad P. apprasās, kā radusies šī rēta, Z. izskaidro par ietetovēto asinsgrupu, ka ar karsti nokaitētu 
dzelzi tetovējumu izdedzinājis, jo tajā laikā, kad pārgājis sabiedroto pusē, viņam varējušas draudēt 
briesmas. Sabiedrotie visus ar šādām ietetovētām asinsgrupām uzskatījuši par vācu SS vīriem.

Tā kā P. tagad rakstīja dienasgrāmatu tāpat kā Z., abiem ienāca prātā doma, vai viņiem, kameru 
atstājot, kāds nepārbauda rakstīto. Abi, atstājot kameru, bieži atstāja kādu sīkumu noteiktā, tikai 
viņiem zināmā veidā, pat kādu neredzamu matu, bet nekad nekas viņiem prom esot neesot ticis 
aiztikts vai pārbaudīts. […]

Sals pieņēmās, un abi kameras biedri sūdzējās, ka kaut kas nav kārtībā ar kameras radiatoru. Kad 
vējš pūta no rietumiem, aukstumu vēl varēja paciest, bet ja pūta no austrumiem, abiem klabēja zobi. 
Nelīdzēja ne garās apakšbikses, ne jērādas cepures ar nolaižamiem ausu sildāmiem. Sargs kamerā 
ienesa termometru, lai pārbaudītu temperatūru. Kad tas rādīja krietni zem nulles, nākošajā dienā 
ieradās elektriķi un piemontēja pie sienas durvju tuvumā kontaktu, un cietuma bloka priekšnieks 
personīgi atnesa no sava kantora elektrisko krāsniņu. Šādu cilvēcības izrādīšanu P. un Z. nekad ne-
aizmirsīs. […]

Pauersu bieži moka garlaicība, arī grāmatu lasīšanai viņš nespēj pievērsties ilgāku laiku. Abu kame-
ras biedru starpā bija izveidojusies laba saprašanās. Viņi zināja, kad vienam otru uzmundrināt, ja bija 
nonākuši neapskaužamā garastāvoklī.

Zigurds pirms P. ierašanās Vladimirā bija izšuvis vairākus paklājus. Redzot Zigurdu darbojamies ar 
adatu un diegiem, arī P. ieinteresējās. Zigurda māte kādreiz bija atsūtījusi viņam kādu latviešu žurnā-
lu, kur bija paraugi izšūšanai. Viņa arī atsūtījusi maisus, vilnas dziju un adatas. Kad P. vēroja, kā paklājā 
sāk veidoties latviešu raksti, viņa interese pieauga, un viņš apjautājās, vai Zigurdam neesot vēl kāds 
maiss. Tāds Zigurdam bija, un kad no Maskavas P. saņēma vilnas dzijas un adatas, darbs varēja sāk-
ties. Uz maisa uzzīmēja attiecīgo raksta paraugu un varēja sākt skaitīt dūrienus.

Viens no iemesliem, kas dara Pauersu ļoti nervozu, ir neziņa par savējiem un notikumiem Savie-
notajās Valstīs. No sievas Barbaras P. saņem vēstules ļoti reti, un dažreiz tās ir ceļā vairāk par mēnesi. 
Kādu dienu Pauersam ir garāka saruna ar KGB [kr. Комитет государственной безопасности; latviski 
Valsts drošības komiteja] ierēdņiem attiecībā uz krievu filmām. Čekisti apjautājas, kādās domās P. ir 
par krievu filmām. P. tās salīdzina ar amerikāņu otrās šķiras mežonīgo rietumu filmām, kas krievus 
briesmīgi satriec. Tie apgalvo, ka viņi taisa klasiskas filmas un vai P. vēlētos kādu redzēt. Šādu piedā-
vājumu P. pieņem. Kā visi cietumnieki P. un Z. šai piedāvājumā saskata cerības uz iespējami drīzu 
atbrīvošanu. Z. noteikti uzskata to kā labu zīmi, un P. allaž apgalvo, ka viņam nebūs jāizcieš pilns 
soda laiks.
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Abiem tiešām pēc neilga laika notiek filmas privātizrāde ar klasisko filmu Soldaschka, kas patiesi 
ir labas kvalitātes. Retajās vēstulēs, ko P. saņem, sāk pavīdēt pa cerību stariņam. Tiek pieminēts pulk-
vedis Rūdolfs Ābels, krievu spiegs, ko amerikāņi apcietinājuši un notiesājuši ar 30 gadu cietumsodu. 
Šāda Ābela pieminēšana izraisa domas par P. un Ābela apmaiņu, kas rada cerības. Interesanti piemi-
nēt, ka Z. par Ābelu neko nezina un viņa vārdu dzird pirmo reizi.

Nekādas turpmākas pārmaiņas cietuma dzīvē nenotiek, un abiem kameras biedriem nekas cits 
neatliek, kā samierināties ar parasto ikdienas rutīnu. Abi daudz lasa, un, pateicoties Zigurda neatlai-
dībai, P. iepazīstas ar Tolstoja Karš un miers, Anna Kareņina u.c. krievu klasiķiem. […]

Kad pienāk P. pirmie Ziemassvētki apcietinājumā, viņam atkal uznāk melnais. To mazliet atvieglina 
Hruščova 1961. g. Jaunā gada runa, ko P. un Z. noklausās kameras skaļrunī. Hruščovs runā par mieru, 
sadzīvošanu un arī izsakās, ka Pad. Savienība būtu ar mieru aizmirst U-2 incidentu. Pauersā atkal 
pamostas cerības uz atbrīvošanu. Tāds sīkums kā matu apgriešana pirms parastās, iepriekš noteiktās 
reizes, rada aizdomas par iespējamu agrāku atbrīvošanu. Bet tāpat kā iepriekš – nekas nenotiek.

Pa reizei P. un Z. ir arī jautrāki brīži. […] Viens no lielākajiem gandarījumiem Pauersam ir reizes, kad 
viņš uzvar Zigurdu šaha spēlē.

Ierodoties Vladimirā un iepazīstoties, viens no Zigurda pirmajiem jautājumiem bija, vai P. spēlē 
šahu. Dzirdot piekrītošu atbildi, Z. bija bezgala priecīgs. Pēc pirmās šaha spēles ar Pauersu, Zigurda 
prieki atslāba, jo P. izrādījās ļoti vājš šaha spēlētājs. Zigurdam nav pat grūtību uzvarēt Pauersu aklajā 
spēlē, sēžot ar muguru pret šaha dēli un tikai izsaucot vilcienus. Tomēr ar laiku, centīgi apmācot 
Pauersu šaha gājienos, P. kļūst Zigurdam pieņemams konkurents. Uzvaras reizēs, kuras gan Pau-
ersam gadās reti, viņa garastāvoklis uz laiku uzlabojas, kaut pēdējā laikā viņš bieži jūtas tuvu izmi-
sumam. Laiks velkas bezgala lēni, tuvojas 1961. gada pavasaris. Pauersam kopš krišanas gūstā un 
nopratināšanas un tiesāšanas ir sākusies neregulāra sirdsdarbība, kas pēdējā laikā stipri paātrināta 
(palpitations) un radušies arī redzes traucējumi. […] Abi pieņem, ka cēlonis tam ir vitamīnu trūkums 
uzturā. Zigurds nekavējoties raksta saviem vecākiem, lūdzot atsūtīt vitamīnus, jo cietuma ambulan-
cē vitamīnu nav. Pēc pāris mēnešiem tiešām pienāk Z. vecāku ar grūtībām sagādātie vitamīni. Pašu 
uzstādītā diagnoze izrādās pareiza, un pēc dažu dienu vitamīnu lietošanas Pauersa redzes traucēju-
mi izzūd. Arī izmisums, kas nomāc Pauersu, pakāpeniski sāk izzust, pateicoties galvenokārt Zigurda 
pūlēm. Zigurda māte bija atsūtījusi arī jaunus dzijas krājumus, un P. sāk izšūt otru paklāju. […]

Dzirdot ziņas no Maskavas radio par neizdevušos t.s. Bay of Pigs invāziju Kubā, P. atmet cerības par 
ātru atbrīvošanu. Vienīgi Z. pastāv, ka P. tiks atbrīvots pirms soda laika notecēšanas.

Pienāk 1961. gada 1. maijs ar vieglu sniegu. […] Būdams pārāk aizņemts ar savām problēmām, P. 
līdz šim nebija iedomājies, ka arī Zigurdam varētu būt pašam savas problēmas. Tikai tagad pēc vairāk 
nekā gada pavadīšanas kopā Z. sāk par tām runāt, kas viņu nomāc. Zigurda vecāki jau krietni gados, 
un Z. juta, ka šis ir laiks, kad viņam pienāktos sākt gādāt par vecākiem, bet viņi joprojām palīdzēja 
Zigurdam. […] Tikai tagad P. aptver, ka Z. ir nesavtīgākais cilvēks, kādu viņš līdz šim saticis. Tikai tagad 
P. nāk pie slēdziena, ka kādreiz bija no saviem vecākiem saņēmis mazliet konfektes un tās piedāvājis 
Zigurdam, viņš pēc pāris konfekšu nogaršošanas nav vairāk ņēmis, aizbildinoties, ka konfektes viņam 
sevišķi negaršo, bet gan vēlējies, lai P. tiktu vairāk. Arī kad Z. dažas dienas pirms P. ierašanās bija jau 
ievietots abu kamerā, P. sākumā nodomāja, ka Z. izvēlējies gultu labajā pusē, jo tā varētu būt ērtāka, 
tikai vēlāk P. saprot, ka Z. to izvēlējies, lai P. justos ērtāk – tālāk no zināmā spaiņa.

Zigurds bija izpratis un darījis visu, lai Pauersam kā ārzemniekam apcietinājuma laiks būtu vieglāk 
panesams un viņš spētu vieglāk pierast pie jaunajiem apstākļiem.

Laikam ritot, cerības mainās ar vilšanos. Pienākusi atkal vasara, laiks kļuvis karsts, lietus nav lijis vai-
rākas nedēļas. Abi saulē iedeguši brūni no ikdienas divu stundu pastaigas cietuma sētā. Lai īsinātu 
laiku, P. iesācis izšūt jau trešo latvisko paklāju, lietojot septiņus dažādu krāsu dzīparus. Arī vēstules 
īsina laiku. Tās ļoti maz tiek cenzētas. Dažreiz vēstulēs ir izstrīpoti vārdi vai kāds teikums. Tikai reizi, 
kad P. vienā no savām vēstulēm pieminējis Zigurdu un viņa tiesas spriedumu, viņam vēstule bijusi 
jāpārraksta, izlaižot teikumu par Zigurdu.
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Rudenim tuvojoties, P. nolemj iesniegt cietuma priekšniecībai lūgumu, lai viņu pārceļ uz darba 
nometni. P. saprot, ka šādā gadījumā viņš zaudētu daudzas cietuma privilēģijas, bet izšķiras par šādu 
lūgumu, jo ir dzirdējis, ka cietumniekus darba nometnē katru trešo mēnesi uz 10 dienām ir atļauts 
apciemot viņu sievām. Zigurds mēģināja Pauersu no šī lēmuma atrunāt, un lai arī pārāk necer, ka 
lūgumu ievēros. Z. to pamato ar krievu nevēlēšanos, ka Pauersam varētu kas notikt, jo darba nomet-
nēs bieži notiek nebūšanas, pat slepkavības. […] P. tomēr novembrī lūgumu iesniedz, bet jau pēc 
nepilna mēneša viņa lūgums tiek noraidīts. P. laiku pa laikam, ieslīgst pilnīgā depresijā. Pienāk otrie 
Ziemassvētki apcietinājumā, un P. svētku dāvanai saņem Zigurda mātes adītus skaistus latviskus 
dūraiņus. Klāt arī gadu mija, pienācis 1962. gads. Kādu vakaru P. un Z. cietuma rutīnu izjauc negaidīts 
notikums 7. februārī, abiem atgriežoties no kārtējā labierīcības apmeklējuma, viņi pamana sev pa 
priekšu ejot Vladimira KGB pulkvedi ar tulku un apstājamies abu kameras durvju priekšā.

Abiem ieejot kamerā, viņiem seko pulkvedis ar tulku. Pulkvedis bez ievada noprasa, kā Pauersam 
patiktos rīt ierasties Maskavā. Un kā piebilzdams, viņš saka: “Bez sargiem.” Zigurds sajūsminājās, jo 
viss tas nozīmēja, ka Z. pareģojums ir piepildījies un P. tiek atbrīvots priekšlaicīgi. Pēc pirmā satrau-
kuma P. tomēr ir noskumis, jo aptver, ka Z. netiek atbrīvots, ka viņam vēl no 15 piespriestiem gadiem  
cietumā jāpavada astoņi gadi un izredzes līdz parolei vēl gandrīz 3 gadi. Z. tomēr bija  tik priecīgs, it 
kā tā būtu viņa paša atbrīvošana. Lai sasaiņotos, Pauersam nevajag daudz laika. Viņš sasien sainī trīs 
izšūtos latviskos paklājus, kuru vidū viņš noslēpj savu dienasgrāmatu, bet tabaku, pīpi, grāmatas u.c. 
sīkumus viņš atdod Zigurdam. Par gulēšanu abiem nav ko domāt. Viņi pavada nakti runājoties. Viņi 
apsolās viens otram rakstīt, arī kādreiz vēl tikties, kaut abi saprata, ka šādai iespējai maz izredžu. Abi 
apmainās adresēm un fotogrāfijām. Uz savas fotogrāfijas mugurpuses Zigurds angļu valodā uzraks-
ta “Manam draugam un kameras biedram 9-9-60 līdz 8-2-62. Zigurds Krūmiņš.” Tātad no 1960. gada 
9. sept. līdz 1962. g. 8. februārim Pauerss bija Vladimirā pavadījis septiņpadsmit mēnešus. Nākošajā 
rītā agri ierodas Pauersa pavadoņi, un atvadīšanās P. un Z. starpā nav viegla, abiem asaras acīs, un viņi 
atvadās īsi. Pauerss jūt, ka viņš daļu sevis atstāj Vladimirā. Un zināmā veidā viņam taisnība, jo Zigurds 
tagad angliski runāja ar izteiktu Virdžīnijas akcentu.

Krustojot cietuma pagalmu, pie izejas vārtiem, P. atgriežas atpakaļ un pēdējo reizi uzmet skatu 
savas 31. n-ra kameras logam. Pretēji cietuma noteikumiem Zigurds bija uzkāpis uz skapīša zem 
kameras loga un caur logu nolūkojās draugam pakaļ.

Turpmākais risinājās samērā ātri. Vakarā P. ir jau Maskavā. Tur viņu informē, ka nākošajā rītā viņa 
ceļš turpināsies uz Austrumvāciju. Mums visiem zināms, ka Pauersu Berlīnē apmainīja pret krievu 
spiegu pulkvedi Rūdolfu Ābelu. Pauerss bija vēlējies, lai viņa kontā esošos 100 dolārus pārskaita 
Zigurda kontā, bet viņam paskaidroja, ka to nevarot.

Pēdējo nakti Austrumvācijā Pauersa pavadonis, čekas pulkvedis uzaicina P. uz šaha partiju. P. uzvar 
pulkvedi vairākas reizes. Varam iedomāties Pauersa gandarījumu, jo viņš saprata, cik daudz Zigurds 
viņam bija iemācījis.

Notikumi nebeidzās ar P. apmaiņu pret spiegu Ābelu. Pauersam bija jāstājas daudzu komiteju 
priekšā, viņu pratina un beigās nostāda grēkāža lomā. Viņam oficiāli aizliedz runāt un publicēt noti-
kumus, kas skar viņa lidojumu U-2, kā arī krišanu Pad. Sav. gūstā.

Tikai 1969. g. beigās Pauerss var publicēt atklātībā savus piedzīvojumus sakarā ar U-2 incidentu. 
Beidzot viņš var izpildīt savu pirms 7 gadiem cietumā doto solījumu rakstīt Z. Krūmiņam. Pauerss 
raksta:

“Mīļais Zigurd!
Ir pagājis ilgs laiks, kopš Tevi pēdējo reizi redzēju stāvam un skatāmies pa logu Vladimirā, kā es 

tieku aizvests. Lai gan biju priecīgs, atstājot Vladimiru, manī bija lielas skumjas, ka Tu paliec aiz šīm 
drūmajām sienām.

Esmu drošs, ka esi dzirdējis, ka mani apmainīja pret Pad. Sav. spiegu pulkv. R. Ābelu. Tu droši ne-
esi daudz dzirdējis par notikumiem, kas risinājās pēc manas atlaišanas. Viens notikums ir, ka rakstu 
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grāmatu par savas dzīves stāstu, ko izdos nākošā gada pavasarī. Pārskatot savu dienasgrāmatu, tā 
atsauca atpakaļ daudz atmiņu, no kurām daudzas esmu centies aizmirst.

Sūtu Tev šo vēstuli uz Tavu vecāku adresi, kuru man iedevi naktī pirms atstāju Vladimiru. Ja Tev ir 
atļauts rakstīt, es ļoti vēlētos no Tevis ko dzirdēt. Ja augšminētā adrese izrādīsies pareiza, nosūtīšu 
Tev savas grāmatas eksemplāru, tikko tā tiks izdota. No grāmatas Tu uzzināsi par daudzām lietām, kas 
notikušas, kopš Tevi pēdējo reiz redzēju.

Ceru, ka Tavi vecāki ir veseli un laimīgi. Tas man sagādātu gandarījumu, ja Tu viņiem nodotu ma-
nus labākos vēlējumus un manu patieso pateicību par palīdzību un sirsnību, ko viņi man parādīja, 
kad bijām Vladimirā.

Sirsnībā Tavs
Francis Gray Powers”

Pēc dažām nedēļām Pauerss saņēma ierakstīto atpakaļsūtāmo kvīti ar parakstu un varēja būt 
drošs, ka vēstule saņemta. Rokraksts bija pazīstams. Kvīti bija parakstījis Zigurds. Kaut gan līdz šai 
dienai no Zigurda nav atbildes, P. jūtas bezgala atvieglots, zinādams, ka Zigurds ir dzīvs un, kā liekas, 
neatrodas vairs cietumā.

No šīm trūcīgajām ziņām, varam secināt, ka bez Zigurda Pauersam apcietinājuma laiks nepārpro-
tami būtu bijis daudz grūtāks, varētu pat šaubīties, vai viņš to būtu varējis izturēt. Salīdzinot šo ame-
rikāņu un latviešu spiegu, mūsu tautietis kā fiziski, tā garīgi bijis labāk sagatavots spiega darbam, it 
sevišķi iekrišanas gadījumā Zigurdam bija lielākas izredzes izciest un pārdzīvot visus grūtumus.

Noslēgumā varu pieminēt, ka F. G. Pauerss, ar kuru saistās sensacionālākā spiegošanas prāva auk-
stā kara vēsturē, vairs nav starp dzīvajiem. Viņš nositās helikoptera avārijā 1978. gadā.

Kā veidojušies turpmākie notikumi, kāda bijusi Zigurda Krūmiņa dzīve, ir palicis nezināms.
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LVA biedrs
atv. flotiles admirālis Andrejs Mežmalis

KRIEVIJAS, KREMĻA UN KREISO (KKK) IZVĒRSTAIS ”PSIHOLOĢISKAIS KARŠ” – NO LATVIEŠU 
LEĢIONA LĪDZ NATO UN EIROPAS SAVIENĪBAI

Atskatoties uz Latvijas un Eiropas neseno vēsturi, mūsu kopējā tautas atmiņā varam skaidri saska-
tīt to baismīgo 50 gadu laika posmu – Otro pasaules karu un pēckara okupāciju, kas noveda latviešu 
tautu tuvu pilnīgai iznīcībai. Tajā laika posmā tā nebija tikai fiziskā varmācība, kas nospieda latvie-
šus un pazudināja vairāk kā 30% latviešu tautas, bet tik pat efektīvi tika izmantotas visas pieejamās 
amorālās un psiholoģiskās metodes, kas grāva latviešu kultūru, tradīcijas, valodu un pašapziņu, ka 
mēs esam latvieši; mums ir jāsaprot, ka Krievijas un Kremļa ilgtermiņa mērķis bija – pilnīga Baltijas 
valstu pārkrievošana un kā Krievijas guberņas iekļaušana Krievijas sastāvā. Tas arī KKK gandrīz izde-
vās, ja nebūtu sabrukusi Padomju Savienība (Abreni jau Krievija piesavinājās 1944. gadā). Daudzi no 
baltiešiem vēl šodien neizprot to, kā uz šo notikumu skatās Vladimirs Putins, kurš 2005. gada 25. ap-
rīlī, savā ikgadējā Krievijas Federācijas asamblejas uzrunā, teica: ”Prežde vsego sļedujet priznatj, čto 
krušeņije Sovetskogo Sojuza bilo krupņeišei geopoļitičeskoi katastrofoi veka.” (”Vispirms jāatzīst, ka 
Padomju Savienības sabrukums bija gadsimta lielākā ģeopolitiskā katastrofa.”). No šīs runas ir skaidri 
saprotamas, ka KKK nepriecājas par baltiešu un citu tautu brīvības atgūšanu, bet gan lej asaras par 
savas varas zaudēšanu un sava sapņa nepiepildīšanos – padarīt visu Baltijas jūras austrumu piekrasti 
par KKK pludmali, kur dominētu krievu valoda.

No nesenās vēstures mēs varam daudz ko mācīties, bet galvenā būtība šodien ir tā, ka redzam un 
izprotam metodiku, kādu pielieto totalitārās varas un ko joprojām KKK turpina izmantot arī šodien 
tieši pret mums. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt modriem un spējīgiem pretoties naidniekam ar cita 
veida ieročiem šādā psiholoģiskā karā, kas joprojām turpinās kopš Otrā pasaules kara gadiem. Ne-
vienam nevar būt šaubu, ka KKK turpina vērst psiholoģisko ieroču stobrus pret baltiešiem, poļiem, 
gruzīniem, čečeniem, ukraiņiem u.c., un, ka viņi joprojām nav atteikušies no savu sapņa – pakļaut 
Baltijas valstu teritorijas savu interešu sfērai (politiskai, ekonomiskai un kolonizācijas varai), ko tā ir 
piekopusi kopš Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas dienas 1939. gada 23. augustā; mums ir 
tikai jāpaskatās uz mūsu kādreizējiem tautas brāļiem prūšiem un viņu zemi Prūsiju – kas tur tagad 
valda un kur viņi ir palikuši? Un, kas notika Gruzijā!?!

Tagad paanalizēsim minētos psiholoģiskos ieročus – kas tie ir, kā tie strādā, kā tos pielieto un ko 
par tiem domā NATO alianse. Mums ir svarīgi saprast, ka Latvijai kā NATO dalībvalstij, ir arī pienākumi 
NATO aizsardzības jomā, ko mēs arī cenšamies pildīt. Alianses 5. paragrāfs nosaka, ka uzbrukums 
vienai valstij ir uzbrukums visām NATO alianses valstīm. Kaut arī tas pamatā attiecas uz fiziska uzbru-
kuma gadījumu, mums ir jāsaprot, ka kara darbības laukā tiek ietverti dažādi komponenti, kas ir tik 
pat svarīgi kā būtiskie kara lauka ieroči. Mums arī jāsaprot, kā ienaidnieks var uzbrukt un graut valsti, 
neizšaujot nevienu lielgabala lādiņu. Runa šeit ir par „uztveramo” vai ”psiholoģisko” kara darbības 
daļu, kas varbūt ir pat svarīgāka par aktuāliem fiziskiem ieročiem un kas joprojām tiek turpināts no 
Aukstā kara laika līdz šai dienai. Šos ieročus joprojām, pat varbūt pastiprinātā veidā, izmanto KKK – 
ārpus Baltijas valstu robežām, kā arī, liekot darbā piekto kolonu šo valstu iekšpusē.

NATO kaujas spējas specifiskie komponenti ir parādīti zemāk shēmā, kas definē NATO apvienoto 
doktrīnu. Šeit mēs redzam, ka psiholoģiskā daļa vai uztvere ir tik pat svarīga kā fiziskā daļa (ieroči, 
karavīri utt.). Vladimirs Iljičs Ļeņins reiz teicis – ”Ja meli tiek atkārtoti pietiekoši daudz reižu, tad tie 
paliek par patiesību.” 

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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NATO Kaujas spēju komponenti/daļas:
morālā daļa - laba morāle un pārliecība, ka 

NATO nodoms ir morāli un ētiski pareizs; tas pra-
sa labu vadību, menedžēšanu un motivāciju;

fiziskā daļa - spējas karot (cilvēku resursi, eki-
pējums, kolektīvais izpildījums, militārā gatavība 
un ilgstošas kaujas spējas);

perceptuālā/psiholoģiskā (uztveres) daļa - lē-
mumi balstīti uz pareizu informāciju; komandie-
ra fokusēšanās (novērojumi un reāla uztvere) uz 
vidi, pašu spējām utt.

Doktrīnas daļa - saliedē visus trīs augšējos 
komponentus kopā; NATO spējas darboties ko-
pienā.

Kopumā - labi individuāli un kolektīvi apmācī-
ti karavīri, kas pārzina doktrīnas, vidi un ieročus, 
pieturas pie morālām un ētiskām prasībām un 
vērtībām, ir labi apmācīti vadības un menedžē-
šanas principos.

NATO definē šo psiholoģisko komponentu kā miera un kara laika darbību, kas vērsta uz ie-
naidnieku un draudzīgām vai neitrālām audiencēm, lai ietekmētu viņu uzskatus un darbību, lab-
vēlīgi palīdzot sasniegt savus politiskos un militāros mērķus. Amerikas Savienotās Valstis (ASV) to 
vēl sīkāk izskaidro – tā ir psiholoģiska veida operācija, lai bombardētu ārzemju audiences, ārzemju 
valdības, grupas vai atsevišķus cilvēkus ar selektīvu informāciju, ietekmējot viņu emocijas, motīvus, 
sekmētu objektīvu domāšanu, tādējādi panākot savus mērķus. Kā mēs to redzēsim, tas ir tieši tas, ko 
pašlaik un šodien dara KKK, lai piesaistītu saviem spēkiem savu mērķu realizēšanā Latvijā dzīvojošos 
cittautiešus, bet it sevišķi, krievu tautības iedzīvotājus.

Ādolfs Hitlers, rakstot savā grāmatā ”Mein Kampf” par Sabiedroto psiholoģisko propagandas ie-
tekmi uz vācu karavīriem Pirmajā pasaules karā teica – ”Mūsu karavīri iemācījās domāt tā, kā to 
gribēja, lai viņi domā, mūsu ienaidnieks.” Tāpēc nav brīnums, ka Hitlers, tāpat kā Staļins, piegrieza tik 
lielu vērību ”psiholoģiskam komponentam” un ieguldīja tik milzīgus resursus, pat gigantiskā apmērā, 
savas tautas un ienaidnieku maldināšanā, lai sasniegtu savus mērķus. Abu diktatoru politiskie un 
fiziskās varas sasniegumi lielā mērā balstījās uz psiholoģiskiem ietekmes pamatiem – meliem un 

Allied Joint Doctrine
Sabiedroto apvienotā doktrīna

(AJP-01C)

1940.-1941. gadā: Krievu politiskais virsnieks ”skolo” Latvijas jauniesauktos karavīrus
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nepārtrauktu tautas maldināšanu. Tā ir kara darbība, kurā ienaidnieks izplata dezinformāciju, sagroza 
patiesību, vai vispār nesniedz informāciju, kas varētu būt kaitīga pašam sev. Slavenais ķīniešu kara 
mākslas autors, Sun Tzu, pāris tūkstošus gadus atpakaļ teica – ”Nav vajadzīgs iznīcināt savu ienaid-
nieku. Pietiek tikai iznīcināt viņa gribu piedalīties kaujā”.

Par ko tad šeit iet runa – par vārdu kauja vai psiholoģisko kara darbību? Miera laikā tas var būt po-
litisks mērķis, kā to redzējām pēdējās Pašvaldību vēlēšanās, kad kreisie pauda – nav vērts piedalīties 
vēlēšanās, jo nekas jau nemainīsies, kaut gan paši gāja. Mērķis tika sasniegts: jo ap 50% no latviešiem 
nepiedalījās vēlēšanās un no tiem, kas piedalījās, 18-20% izniekoja savas balsis starp mazajām par-
tijām, tas ir tām, kas nepārvarēja 5% barjeru. Kopumā, tas nozīmē, ka aptuveni 70% no vēlētājiem 
atdeva savas tiesības citiem, pamatā KKK līdzīgi domājošiem Latvijas iedzīvotājiem, par ko savulaik 
runāja arī Sun Tzu, Ļeņins un Hitlers.

Atskatīsimies uz Otro pasaules karu un ko pauda nacistiskā Vācija un totalitārā Padomju Savienība 
par Latviešu leģionu. Vācieši visumā nevarēja noformēt Latviešu leģionu, bet paveica to ar maldi-
nājumiem, lai uz ārpusi radītu iespaidu, ka viņi (vācieši) pieturas pie internacionālajām konvencijām 
un ka leģionāri ir brīvprātīgie; bet iekšēji, pārkāpjot visas starptautiskās normas, un ar brutālu varu, lai 
nodibinātu Latviešu leģionu, bāzējoties uz tiešu Hitlera pavēli, notika iesaukšana (mobilizācija, jo reti 
kāds pieteicās brīvprātīgi). Pēc Otrā pasaules kara, KKK bija ļoti svarīgi nostādīt Latviešu leģionārus 
noziedznieku statusā, jo KKK apzinājās, ka lielākā tautas daļa neuzskatīja viņus par SS noziedznie-
kiem. Lai būtu SS, pirmkārt bija jābūt vācietim. Latvijā (arī Igaunijā un Lietuvā) tūlīt tika iedarbināta 
KKK lielā propagandas melu mašīna (tieši sekojot Ļeņina mācībai), un visi PSRS gūstā nonākušie 
latviešu karavīri, tai skaitā arī leģionāri, nokļuva PSRS vergu nometnēs vai arī tika apšauti. Rietumu 
sabiedrotie, toties pretēji KKK rīcībai, jau tūlīt pēc kara atzina, ka Latviešu leģions nav SS formējums, 
bet gan vienkāršs mobilizēts karavīru formējums.

Visi leģionāri no kara gūstekņu nometnēm tika atbrīvoti un varēja brīvībā turpināt savas Otrā 
pasaules kara laika izjauktās dzīves. Daudzi iestājās ASV un Anglijas sardžu rotās un pat apsargāja 
bijušos īstos SS kara noziedzniekus Vācijā. 

Tas, saprotams, nepatika KKK. Rietumos dzīvojošie latviešu leģionāri (15. divīzija) nebija aizmirsuši 
savus ieslodzītos vai pēc padošanās apšautos kaujas biedrus (19. divīziju un citas vienības – kopā ap-
mēram 50 000 krievu gūstā nonākušos latviešu karavīrus), kas dzīvoja un mira šausmīgos apstākļos 
PSRS soda nometnēs. Rietumu leģionāri bija labi organizējušies, kā Daugavas vanagi, visās pasaules 
malās un pauda to lielo netaisnību un pārestību, kādu pielietoja PSRS pret latviešiem dzimtenē; to 
pašu darīja arī citi baltieši, poļi, ukraiņi utt.. Tāpēc KKK ”pieteica karu” Rietumu latviešiem un izman-

Latviešu bērni Rīgā spiesti piedalīties propagandas gājienos (1940.-1941. g.)
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toja tipiskus KKK psiholoģiskā kara paņēmienus, lai apsūdzētu, piemēram, latviešu 18. un 21. policijas 
bataljonu karavīrus, kas dzīvoja Latvijā, par pilnīgi fiktīvām un izgudrotām Otrā pasaules kara laika 
noziedzībām, lai tādējādi rādītu ar pirkstu arī uz rietumos dzīvojošiem latviešiem (leģionāriem). Ta-
gad mēs skaidri zinām, ka PSRS notiesāja un nošāva pilnīgi nevainīgus cilvēkus, un tas viss bija izda-
rīts „psiholoģiskā kara” vārdā; tajā laikā tas bija ļoti viegli izdarāms ar čekas (NKVD / KGB) un viņu kon-
trolēto masu mēdiju un viltotu dokumentu palīdzību; piemēram, KKK ar fiktīviem faktiem 1962. un 
1963. gados izdeva grāmatu ”Kas ir Daugavas vanagi” un ko KGB (čeka) tulkoja vairākās valodās un 
izplatīja daudzās valstīs (ASV, Anglijā, Vācijā, u.c.). Tas, ka KKK joprojām efektīvi izmanto šīs metodes, 
ir redzams Latvijas svētku un piemiņas dienās, piemēram, 16. marta un 23. augusta pasākumos. 
Tiek jau iesaistīta vietējā piektā kolona, kā to redzam šādos pasākumos un arī KKK realizētās atceres 
dienās, piemēram, Uzvaras laukumā.

Tagad paskatīsimies, kā šādu psiholoģisko karu KKK iesāk vai turpina, piemēram, saistībā ar 23. au-
gustu, dienu, kas tagad tiek atzīmēta visā Eiropas Savienībā kā ”Eiropiešu piemiņas diena staļinisma 
un nacisma upuriem”. Šis Eiropas Parlamenta pieņemtais lēmums nebija pieņemams KKK, jo tas no-
zīmē, ka ES uzskata bijušo PSRS, kā arī Krieviju (kas ir PSRS mantiniece), par terora izplatīšanas valsti 
PSRS darbības laikā (atbildīga par miljoniem noslepkavotu cilvēku); tātad, KKK nolēma spert zināmus 
psiholoģiska kara darbības soļus, mēģinot atspēkot ES rīcību un cenšoties cik necik saglabāt savus 
50 gadu garumā visā pasaulē piekoptos dezinformācijas ieguldījumus. ”Psiholoģiskā kara darbība” 
parasti iesākas ar kādu paziņojumu; saprotams, visam jābūt ļoti labi saskaņotam visaugstākajos KKK 
līmeņos. Tā, piemēram, šī gada 19. augustā, lai atzīmētu Molotova- Ribentropa 70. gadadienu, Krie-
vijas Ārzemju izlūkdienests (Služba Vnešņei Razvedki – SVR) paziņoja, ka viņi ir izdevuši grāmatu, lai 
pierādītu, ka Molotova-Ribentropa pakts, kopā ar slepenajiem protokoliem, ir bijis ”taisnīgs un mo-
rāls” līgums, kas ir palīdzējis uzvarēt nacistus; saprotams, par saviem terora aktiem, piemēram, poļu 
virsnieku apšaušanu un Baltijas valstu iedzīvotāju deportācijām viņi neko nestāsta. Nākošais solis 
bija RIA Novosti preses aģentūras preses konference, kurā tika paskaidrots, ka grāmatu sagatavojis 
SVR atvaļinātais ģenerālmajors Levs Sotskovs. [Piezīme: PSRS laikos, SVR bija KGB (Valsts drošības 
komitejas) Pirmā nodaļa]. Šī grāmata, kā psiholoģiskā kara lielgabals tiek specifiski tēmēts pret visām 
trijām Baltijas valstīm – Igauniju, Latviju un Lietuvu. SVR preses vadītājs Sergejs Ivanovs paziņoja 
presei, ka šai grāmatai, ”Baltija ģeopolitika 1935-1945”, ir jābūt katrā skolā, lai skolotāji varētu mācīt 
„patieso vēsturi”.

Latviešu leģionāru “Viestura” rota parādē 1940-jos gados - ASV tumši zilās unifor-
mās un ar Latvijas karogu. Šī latviešu rota apsargāja vācu SS un citus kara noziedz-
niekus Nirnbergas tribunāla laikā Vācijā
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Kādu munīciju nu tad KKK tagad izmanto psiholoģiskā kara lielgabalos pret Baltijas valstīm? Sa-
protams, un kā parasti – melus, melus un atkal melus, realizējot Ļeņina savulaik pasludināto tēzi – 
pietiekoši daudzas reizes atkārtoti meli pārvēršas par patiesību. Tā, piemēram, Pāvels Felgenhauers 
(Pavel Felgenhauer), klātesot augstāk minētajā notikumā, raksta (šī gada 20. augusta Jamestown 
Foundation Eurasia Daily Monitor), ka Sotskovs savā runā paziņojis presei, ka ”...vēsture tiek masīvi 
falsificēta Polijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā”. Jau šī gada maijā (EDM, 2009. gada 21. maijā) Krievijas 
prezidents Dmitrijs Medvedevs parakstīja dokumentu, lai nodibinātu „vēstures patiesības komisiju”, 
kas apkarotu ”vēstures viltotājus”, kas uzbrūk Krievijai un tās pagātnes mantojumam. Sotskova vie-
doklis (noteikti saskaņots ar KKK): ja Rietumi būtu pieņēmuši krievu prasību (1939. gadā), tad Baltijas 
valstis, Somija un Moldova būtu nonākušas viņu rokās jau agrāk, un – PSRS karavīri būtu iegājuši tur 
jau daudz agrāk, un karš nebūtu varējis izcelties; bet, viņš turpina, pretēji Rietumiem, Hitlers deva 
Staļinam, ko Krievija gribēja. Sotskovs arī apgalvo – ”Tie ir meli; Krievija nekad neokupēja Baltijas 
valstis”. Interesanti izsakās grāmatas izdevējs Oļegs Vavilovs; viņš saka – ”Vēsture ir interpretācijas 
māksla”.

Šodien KKK ne tikai atbalsta Molotova-Ribentropa paktu (PSRS laikā tika apgalvots, ka tāds pakts 
nemaz neeksistē), bet šī gada vizītes laikā Vācijā (RIA Novosti; 2008. g. 5. jūnijā) Medvedevs paziņoja, 
ka ir vajadzīga visas Eiropas konference, lai nodibinātu jaunu kolektīvu drošības sistēmu, jo pašreizē-
jā sistēma nav pieņemama. Tomēr, pēc Krievijas iebrukuma Gruzijā, Medvedvs 2008. gada augustā 
paziņoja, ka „Krievijai ir privileģētas intereses Gruzijā” (tātad interešu sfēra, tāpat, kā tas bija ar Baltijas 
valstīm Molotova-Ribentropa pakta rezultātā) un, ka tas karš ar Gruziju, ir apstiprinājis vajadzību 
noformēt jaunu kolektīvu drošības sistēmu Eiropā, jo NATO un ES (OSCE) nav bijusi spējīga novērst 
Krievijas-Gruzijas konfliktu.

Kā pretoties KKK un ienaidnieka psiholoģiskā kara gājienam? NATO nostāja ir vienkārša - vislabā-
kais ierocis pret psiholoģisko uzbrukumu ir patiesība. NATO psiholoģiskā kara eksperti Afga-
nistānā saka – ”Atslēga ir vienmēr teikt patiesību, un nekad solīt to, ko nevari piepildīt. Kad mums ir 
uzticība, tad mums ir efektīvs ziņas veids, kas piesaistīs mūsu pusei propagandistus un citu stāstu 
stāstītājus”. Citas Rietumu psiholoģiskās kara darbības ekspertu grupas viedoklis ir – ”Visumā, visās 
militārās psiholoģiskās operācijās, tā nav spēļu spēlēšana. Patiesība ir vissvarīgākā lieta, lai sa-
sniegtu mērķi”. 

Tāpēc Latvijai un latviešu tautai, kā arī visām Baltijas valstīm, arī ir jāizvelk psiholoģiskā kara patiesī-
bas lielgabali un jātēmē pret naidnieku ar patiesības lielgabalu lādiņiem (faktiem un informāciju); tas 
ir mūsu pienākums – to darīt, kā NATO dalībvalstij.
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LVA biedrs
atv. pulkvežleitnants Gunārs Goba

LATVIJAS MILITĀRAJAI TOPOGRĀFIJAI 90

2009. gadā, svinot Latvijas armijas un tās virsnieku kalves, Latvijas Karaskolas (tagad – Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas) 90. gadadienu, jāatzīmē vēl vienas institūcijas jubileja. 1919. gada 15. jūlijā 
tika dibināta Armijas Virspavēlnieka štāba Topogrāfiskā nodaļa, kuru vēlāk nosauca par Armijas štāba 
Ģeodēzijas-topogrāfijas daļu.

Mūsdienās Latvijas teritorijas topogrāfisko kartēšanu un ar to saistītos uzdevumus, ar moderniem 
līdzekļiem turpinot vēsturiskās Ģeodēzijas-topogrāfijas daļas sāktos pienākumus, veic Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūra (LĢIA), kura kopš 2005. gada atrodas Aizsardzības ministrijas pakļau-
tībā (turpmāk statuss varētu mainīties).

Tālajā 1919. gadā ar daudzu talantīgu, augsti izglītotu  un patriotiski noskaņotu virsnieku: ģene-
rāļa Andreja Auzāna, pulkvežleitnantu Eduarda Laimiņa, Eduarda Akmentiņa, Jēkaba Baloža, Pētera 
Ozolupes, kapteiņa Alfrēda Eglīša un daudzu citu pūlēm īsā laika sprīdī tapa kvalitatīvas Latvijas 
teritorijas topogrāfiskās kartes. Visu valsts teritoriju pārklāja treangulācijas tīkls. Paveikto darbu augsti 
novērtēja rietumu militārie speciālisti. Latvijas valsts jaunie kartogrāfi ieguva  labas zināšanas speciā-
los pusotra gada kursos. Tika uzturēts un nemitīgi attīstīts valsts kartogrāfijas dienests.

Vēsturiskā 1940. gada 11. septembrī pulkvedis Akmentiņš un majors Popovs parakstīja aktu, ar 
kuru Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas saimniecība tika nodota Sarkanās armijas Baltijas atsevišķā 
kara apgabala rīcībā.

Bet 2009. gada 15. jūlijā – tieši 90 gadus pēc Ģeodēzijas un topogrāfijas daļas dibināšanas – Lat-
vijas Republikas Aizsardzības ministrija (AM) sadarbībā ar Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem (NBS) 
Latvijas Kara muzejā sarīkoja konferenci Latvijas militārajai kartogrāfijai 90, kurā piedalījās daudzi 
vadošie topogrāfijas speciālisti, LĢIA darbinieki, AM un NBS pārstāvji un citi interesenti. Referātus no-
lasīja Vilnis Zvaigzne, Jānis Dreimanis, LZA Dr.sc. Jānis Klētnieks, atv. pulkvežleitnanti Aivars Ratkevičs  
un Gunārs Goba, RTU profesors Jānis Štrauhmanis, profesors Jānis Balodis u.c.

Lepojos, ka konferenci vadīja mans bijušais kadets un kolēģis, tagad – NBS Apvienotā štāba Ģeo-
meteoinformācijas pārvaldes priekšnieks pltn. Jānis Dreimanis, bet to atklāja mana bijusī kolēģe 
Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē, tagad – AM Ģeotelpiskās informācijas politikas 
plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Dina Giluce.

Nobeigumā gribu pievērst uzmanību vēl vienai ievērojamai jubilejai – tieši 150 gadus atpakaļ 
Jelgavā tika izdota Krišjāņa Barona grāmata Mūsu Tēvzemes aprakstīšana, kurā  pirmo reizi publicēta 
Latvijas teritorijas karte latviešu valodā (diemžēl, bez Latgales, kura toreiz ietilpa Vitebskas guberņā),  
raksturojot mūsu valsts sarežģīto vēsturi jau toreiz, valsts veidošanās pirmsākumos. Bet mēs esam 
stipra tauta, mums ir ar ko lepoties un mēs nekur nepazudīsim! 

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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NBS majors Māris Robežnieks
sarunā ar LVA biedru, atv. kapteini Andri Kļaviņu pēc atgriešanās no misijas Afganistānā

MISIJA IR SKAUDRS UN REĀLS KARAVĪRA DARBS

„...Tie, kas cīnās karā ir visbrīnišķīgākie cilvēki, un, jo tuvāk esi pirmajām līnijām, jo brīniš-
ķīgākus cilvēkus var sastapt...”, Ernests Hemingvejs „Ardievas ieročiem”.

Ja turpinātu citēt Ernestu Hemingveju, tad kara izraisītāji būtu jānošauj tā pirmajā dienā. 
Nav noslēpums, ka liela daļa mūsu sabiedrības uzskata, ka kara izraisītājs ir „amerikāņu im-
periālisms”, nevis Bin Ladens, kas organizēja 2001. gada 11. septembra traģēdiju Ņujorkā, 
un tagad, iespējams, slēpjas kalnos Pakistānas pierobežā, tātad pavisam netālu no Tavas 
misijas vietas. Ne tev par to diskutēt, Tu kā karavīrs izpildi pavēli... un tomēr, vai puišiem 
nepiezogas doma: kāpēc mums jākaro tūkstošiem kilometru no mājām, kāpēc, nedod Dievs, 
var nākties mirt svešā zemē? Padomju armijā mūsu zēniem sacīja, ka tas ir viņu „internacio-
nālais pienākums”.

Iestājoties NATO, mūsu valsts uzņēmās saistības, kas deklarētas alianses pamatdokumentos, un, 
ja gribam, lai mums palīdz nestundā, Latvijas Bruņotajiem spēkiem tās jāpilda. Piedaloties NATO 
Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) operācijās, Latvijas kontingenta karavīri neļauj pasau-
les karstajos punktos paplašināties kara darbībai un nedrošībai attiecīgajā reģionā un kopumā visā 
pasaulē. Tātad arī mūsu zemē. Esmu pārliecināts, ka ar tādu domu karavīri dodas misijā. Personīgi 
varēju atteikties braukt, jo manā līgumā nav tāda punkta, kā tiem, kas vēlāk iestājās dienestā NBS. 
Varbūt, ka atteikšanās gadījumā nedaudz pabojātu savu dienesta karjeras izaugsmi. Tomēr karavī-
ram jāapzinās, ka katrai profesijai ir sava riska latiņa...
Un Afganistānā tā pēdējā laikā ir pacelta traģiski augstu... 2009. gads ir asiņainākais kopš 
2001. gada, kad ASV spēki iegāja Afganistānā. Šogad krituši 295 ārvalstu karavīri. Arī baltie-
šiem ir upuri – nesen kaprālis Dāvis Baltābols, igauņu feldfēbelis Ēriks Salmuss un seržants 
Raivo Kangs.

Dāvis Baltābols krita kaujas laukā. Tā ir milzu fiziska slodze, skriet un šaut pilnā uzkabē 45 grādu 
karstumā. Tas no cilvēka prasa visus fiziskos un garīgos resursus, jo stress un fiziskā pārpūle kaujā nav 
salīdzināma ne ar kādām, lai cik smagām, apmācībām. Un visas tās interpretācijas ir nevietā.

No mūsu grupas 1. maijā krita seržants Voldemārs Anševics un Andrejs Merkuševs, tika ievainota 
medmāsa Solvita Levāne. Viņai bija karavīra laime nelaimē, jo uzspridzinātais bunkurs sagruva pār 
viņu, turklāt dušmaņi vēl pēc tam to pārlūkoja, bet Solvitu neatrada. Ienaidnieks uzbruka novēro-
šanas postenim kalnos. Karā kā jau karā. Neizmērojamas ir vecāku un tuvinieku sāpes. Vai tās var 
mazināt Igaunijas Ērgļa Krusta ordenis, ko pēc nāves piešķīra kritušajiem igauņu puišiem, vai kom-
pensācijas ģimenēm?

Un tāpēc vajadzētu pārņemt no igauņiem praksi, kas Interneta portālos neatver komen-
tāru iespējas pēc līdzīgiem traģiskiem paziņojumiem, lai sabiedrības padibenes, kurām vār-
di – morāle un ētika – ir tukša skaņa, nevarētu izpausties publiskā telpā...

Kāda bija Tavas misijas grūtības pakāpe, uzdevumi, riski?
Mūsu vienības nosaukums bija „Operāciju un padomdevēju grupa”, kas sastāvēja no 32 Latvijas 

kontingenta karavīriem un 11 ASV Mičiganas štata Nacionālās Gvardes karavīriem. Šai grupai tika 
uzticēta Afganistānas armijas 6. Kandaharas bataljona apmācība. Visās operācijās, kurās piedalījās 
afgāņi, devāmies kopā, gan kājām, gan bruņumašīnās un helikopteros. Nodrošinājām tuvās uguns 
atbalstu, ja vajadzēja – gaisa spēku palīdzību. Mums bija viens no nedrošākajiem reģioniem – Ku-
nāras un Nuristānas provinces. Robeža ar Pakistānu stiepjas apm. 1400 km garumā. Šajā reģionā 
Afganistānas valdības spēkiem ir ierobežota teikšana. Tā ir tā saucamā „paštunbelt”– jostai līdzīga 
teritorija gar Pakistānu, ko apdzīvo lielākā afgāņu cilts – puštuni. Garā robeža un Hindukušu kalni 
ienaidnieka grupām ir pateicīgs placdarms savām operācijām, kas sākas no nometnēm Pakistānas 

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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pusē un beidzas ar nozušanu kalnos vai pāri robežai. Sabiedroto spēki pagaidām nespēj pilnībā 
kontrolēt garo pierobežu.

Misijas laikā ieguvu pieredzi, ko nevar iemācīties nevienā skolā. Daļu no misijas laika biju atbildīgs 
par apgādes sistēmas izveidošanu, tātad pārtikas, munīcijas, ūdens, ekipējuma, – tās ir pamatprasī-
bas – un vēl neskaitāmu citu prasību nodrošināšana. Kaujas apstākļos tam ir dzīvības vai nāves nozī-
me, kaut vai ūdens tuksneša un kalnu rajonos. Bieži bija pieci izlidojumi ar helikopteru vienā dienā, 
citreiz naktī. Apgāde notika pa gaisu, jo izvietojumi grūti sasniedzami ar sauszemes transportu.

Kāpēc riski pieaug? Afgāņi vēsturiski ir noslīcinājuši asinīs visus ārējos iekarotājus un kār-
tības nesējus. Vai šim karam var saredzēt galu?

Afganistānu nespēja iekarot ne Maķedonijas Aleksandrs, ne Čingizhans. Kalnaino un tuksnešaino 
zemi izsenis apdzīvo ļoti raibs iedzīvotāju sastāvs – vienpadsmit etniskās grupas, no kurām lielākās 
ir puštuni un hazara. Katra ar savu valodu vai dialektu. Līdz pat mūsu dienām varu grib saglabāt ne-
skaitāmo cilšu vietvalži. Viņu politika ir liels tirgus. Cilšu vecākajiem nekāds progress nav vajadzīgs. 
Kur labāk ganīt lopus, kur būs cilts nākamā apmešanās vieta. Labāk ļaut apart zemi ar vēršiem, nevis 
importa traktoriem. To kādreiz labi saprata angļi, kas samaksāja vietvalžiem, lai dzīvo mierā. Jaunāko 
laiku vēsturē Afganistānā daudz kas mainījās. Pēc PSRS iebrukuma (no 1979. līdz 1989.) vietējie bija 
apstulbuši, jo zeme karā bija izpostīta, liels skaits bēgļu Pakistānā. 1994. gadā kāds mulla Muhameds 
Omars „sapnī saņem Allaha pavēli gāzt valdību”. Ar izveidotu kaujas vienību, nosauktu „Taleban”, kas 
tulkojumā nozīmē „reliģijas students”, Omars divos gados pakļāva lielāko valsts daļu, gāza valdību 
un pasludināja sevi par Afganistānas Emīru. 2001. gadā ASV spēki gāza talibi režīmu. No 2003. gada 
drošību valstī sadarbībā ar Afganistānas Nacionālo armiju kontrolē NATO koalīcijas spēki.

Grūti prognozēt. Ja izdosies izveidot labi apmācītu armiju, kas kopā ar policijas spēkiem varēs 
garantēt drošību savā valstī, nosargāt robežas. Daudz jau ir izdarīts. Panākta relatīva stabilitāte valsts 
centrālajā daļā un Ziemeļos. Atjaunota infrastruktūra, būvēti ceļi. Kalnainais reljefs ir pateicīgs par-
tizānu karam, ne regulārajai armijai, tāpēc karš ar islama kaujiniekiem kļūst arvien sarežģītāks. Gal-
venie teroristu atbalstītāji mīt pierobežā un kalnos aiz robežas ar Pakistānu, tur ir nometnes, kur 
Taleban gatavo kaujiniekus. Sarunās ar vietējiem gandrīz visi saka, ka ir noguruši no bezgalīgā kara, 
ka vēlas mierīgu dzīvi, kādu darbiņu, ģimeni. Kā jau austrumnieki – viņi tev smaidīs, rādīs uz augšu 
vērstu īkšķi, uzsitīs uz pleca, bet, ko viņi patiesībā domā – mēs ne vienmēr zinām. Šo karu var uzvarēt 
tikai paši afgāņi, koalīcijas spēki var tikai palīdzēt.

Afganistānā ražojot 93% no pasaules opija, tā izvirzījusies pirmajā vietā heroīna ražošanā. 
Ar narkotikām masveidīgi  tiek apgādāta ASV un Eiropa. Musulmaņi paši narkotikas nelieto, 
to aizliedz svētais Korāns, taču tajā nekas nav teikts par „neticīgo” indēšanu. Vai tas nav vēl 
bīstamāks karš, ko islama fundamentālisti pieteikuši Rietumu pasaulei? Žurnālisti liecina, ka 
padomju invāzijas laikā kravas mašīnas, kas piegādāja ieročus modžahediem, atpakaļceļā 
vedušas opija kravas. 2001. gadā opija produkcija bijusi tuvu nullei, bet pēc 2002. gada at-
kal strauji kāpusi. Vai koalīcijas spēkiem bija uzdevums iznīcināt magoņu laukus?

Protams, Afganistānā tā ir liela problēma. Var aicināt zemniekus audzēt dārzeņus vai graudaugus. 
Par tiem viņš saņems dažus afgani (tā ir viņu naudas vienība), kas nav salīdzināms ar narkotiku izej-
materiālu kultivēšanu. Katrai vienībai ir savi uzdevumi. Mēs tādās operācijās nepiedalījāmies. NATO 
iespējams nav izdevies apturēt opija tirdzniecību, kas ir galvenais Taleban karošanas finansiālais 
balsts. Tam vienkārši nepietiek resursu.

Viens no vienības uzdevumiem bija sadarbība un afgāņu karavīru apmācība. Kā Tu rakstu-
rotu afgāņu jaunekli, kurš grib uzvilkt savas armijas mundieri un pildīt tās uzdevumus?

Vispirms jāpasaka, ka tas viņam ir materiāli izdevīgi. Viņš saņem algu, ap 150$ mēnesī, parastais pil-
sonis var cerēt nopelnīt desmitreiz mazāk vai vispār neko. Karavīrs ar visu ir nodrošināts. Bet riski arī 
ir. Cilvēki kā visur, ļoti atšķirīgi, ir gudri, ir arī čakli, bet lielākoties – paslinki. Bija gadījumi, ka uz mūsu 
rēķina vēlējās iedzīvoties, pieprasot nesamērīgi daudz degvielas. Viena no lielākajām problēmām ir 
izglītība. Daudziem jāmācās lasīt un rakstīt.
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Tu biji pirmo reizi misijā, pie tam ļoti bīstamā reģionā. Mājās palika ģimene, draugi, ieras-
tais darbs. Fiziski esi spēcīgs, vairākkārtējs valsts čempions īstā vīru sporta spēlē – regbijā. 
Bet mūsdienu karš prasa lielus morālos spēkus. Kas Tev palīdzēja?

Mājās mums bija laba sagatavošanās programma misijai, kuras laikā tika izveidota spēcīga, salie-
dēta vienība. Afganistānā galvenokārt strādāju nosacīti lielā bāzē, tāpēc varēju regulāri sazināties ar 
savu ģimeni, kas nav mazsvarīgi. Daudziem puišiem, kuri dienēja attālākajās vietās, tas nebija iespē-
jams. Palīdzēja lielā slodze pienākumu izpildīšanā, bieži nācās strādāt pat naktīs, un laiks skrēja ātri. 
Daži skaita un svītro dienas kalendārā, es tā nedarīju. Ja biju brīvāks, nodarbojos ar sportu.

Gribu piebilst, ka par karavīriem tagad ir padomāts arī pēc atgriešanās mājās. Ir laba programma – 
atpūta kopā ar ģimeni Alūksnē. Pavadījām brīnišķīgu nedēļu, apskatot Alūksnes novada vēsturiskās 
vietas, tiekoties ar kapelānu, psihologu, sportojot un pavadot laiku dažādos pasākumos.

Informācija
Afganistānā NATO spēkos dienē 45 000 ASV karavīru, līdz rudenim to skaits sasniegs 68 000.
Koalīcijas spēku karavīri, tajā skaitā, Latvijas – 32 000.
Afganistānas Nacionālajā armijā – 86 000.
Afganistānas policijā – 82 000. 
Interfax dati

Majors Māris Robežnieks 
NBS Sauszemes spēku/brigādes štāba apgādes pārvaldes vecākais virsnieks
1997. g. absolvējis NAA.
Dienesta gaita:  Zemessardze
  Rekrutēšanas un atlases centrs
  Sauszemes spēku (SZS/BDE) štābs
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LVA biedrs
atv. kapteinis Valdis Šteinbergs

LATVIJAS ARMIJAS REPRESĒTO VIRSNIEKU SARAKSTA AIZSĀKUMS

Doma, ka vajadzētu iemūžināt represēto pirmskara Latvijas armijas virsnieku piemiņu, godinot 
viņu patriotisko dzīvesgājumu, radās jau 2004. gadā. Reālais darbs sākās tikai 2008. gadā ar LVA 
valdes lēmumu īstenot ieceri apkopota saraksta veidā. Darbu Latvijas Valsts arhīvos sāka atv. vltn. 
Gunārs Kramiņš un šī raksta autors.

Darbs sākts no pieejamiem represēto virsnieku sarakstiem, publikācijām, veidojot sarakstu, ar 
pagaidnosaukumu Latvijas okupāciju laikā (no 1940. gada 17. jūnija) apcietinātie, deportētie, inter-
nētie, nogalinātie un bezvēsts pazudušie Latvijas armijas virsnieki. Pašreiz savākti vairāk kā 1000 
uzvārdu. Vērtēju, ka pagaidām neatklāti vēl 500 – 800 virsnieku.

Saraksta pirmais variants rakstveidā sakārtots alfabētiski, atzīmējot personas datus, ziņas par die-
nestu (pulks, vienība), kā arī norādīts informācijas avots.

Darba secība:
Precizēts Latvijas armijā uz 17.06.1940. dienējošo virsnieku skaits, izrakstot uzvārdus, vārdus u.c. 1. 

datus.
Fiksēti virsnieki, kuriem pēc 17.06.1940. piešķirtas (paaugstinātas) dienesta pakāpes.2. 
Noskaidroti virsnieki, kuri no Tautas armijas pārskaitīti 24. Teritoriālajā korpusā (24. TK).3. 
No Latvijas Valsts Vēstures arhīva (LVVA) Armijas štāba personu lietām (fonds 5601) tiek izrakstīti 4. 

lietu numuri tiem virsniekiem, kuri iekļaujas minētajā LVA veidotajā sarakstā.
Tiek meklēts un izrakstīts, kādos amatos nozīmēti 24. TK pārskaitītie virsnieki.5. 
Tiek izrakstīti virsnieki, kuri atbilst iepriekš minēto represiju statusam no grāmatām:6. 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri •	 (biogrāfiska vārdnīca, LVVA, R., Jāņa sēta, 1995).
Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918-1940•	  (LVVA, Rīga, 1998).
No NKVD līdz KGB•	  (Politiskās prāvas Latvijā 1940-1986, R., Latvijas vēstures institūta apgāds, 
1999).
A. Bambals, A. Kalnciema •	 Aizvestie 1941. g. 14. jūnijs (LV arhīvs, R., 2007.).
Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938.- 1956.•	  (sastādītāji Dr. habil. hist. Heinrihs Strods, vēs-
turnieks Vladimirs Veremjevs, R., 2006.).

Tiek izrakstītas ziņas par represētajiem, pirmstiesas apsūdzībām, sodāmību un tālākajiem likte-7. 
ņiem.

Tiek meklēts veidojamam sarakstam noderīgais vēsturnieku Aināra Bambala, Ērika Jēkabsona u.c. 8. 
publikācijās.

Sākti izraksti no LVVA esošajām virsnieku personīgajām lietām – ziņas par represēto virsnieku die-9. 
nesta gaitu, apbalvojumi, ģimenes stāvoklis u.c.

Sāktais darbs ir darbietilpīgs un prasīs ilgstošākas pūles. Rezultātus iecerēts ievietot LVA mājas 
lapā, ļaujot lasītājiem norādīt uz kļūdām, neprecizitātēm un arhīvu dokumentos neatrastām ziņām. 
Ceram, ka ne viens vien represēto virsnieku pēcnācējs mūsu veidotajā sarakstā uzzinās kaut ko vai-
rāk par savu tēvu, vectēvu vai radinieku. Savukārt, Virsnieku apvienība – iegūs kādu vērtīgu papildus 
ziņu.

Latviešu virsnieku apvienība cer, ka par šo svētīgo darbu ieinteresēsies arī Latvijas NBS Virspavēl-
nieks, Aizsardzības ministrs, NBS komandieris, atbalstot darba norisi un sekmējot rezultāta meteria-
lizēšanos.

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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LVA biedrs
atv. rezerves brigādes ģenerālis Vilmārs Kukainis

BALTIEŠU VIENOTĪBAS KAROGA 30 GADU ATCERE
 
Šī gada 30. septembrī pagāja 30 gadu, kopš 1979. gadā iesvētīja Klīvlendas Baltiešu komitejas 

zili-tumši sarkani-dzelteno Baltiešu vienotības karogu. Lietuviešu nama zāle bija pilna ar gadskārtējā 
baltiešu sadraudzības vakara apmeklētājiem, lai varētu būt klāt lietuviešu katoļu jezuītu priestera 
Ģedimina Kijauska veiktajai karoga iesvētīšanas ceremonijai, kam sekoja koncerts un vakariņas. Šo 
ievērojamo sarīkojumu kā vienmēr bija materiāli atbalstījusi Latviešu Klīvlendas kredītsabiedrība, 
gādājot, lai katrs apmeklētājs saņemtu piespraužamu karoga zīmotni. Pašu karogu bija ātri uzšuvusi 
Flagsource karogu fabrika, tā pati, kas ir ieguvusi ievērību ar vairāk kā 4000 Latvijas un vairāku sim-
tu Igaunijas un Lietuvas karogu uzšūšanu. Par karoga adaptēšanu bija vienbalsīgi izlēmusi Klīvlen-
das Baltiešu komiteja savā iepriekšējā valdes sēdē, no latviešiem tajā piedaloties toreizējam valdes 
priekšsēdim Mārim Manteniekam, kasierim Harijam Gžibovskim un loceklim, šī raksta autoram.

 Vilmārs Kukainis ir bijis autors arī šī karoga krāsu kombinējumam. Aktīvi piedaloties ar karogiem 
un plakātiem toreizējās samērā biežajās pretkomunisma demonstrācijās kā Klīvlendā, tā arī braucot 
uz Vašingtonu, viņš bija ievērojis, ka visu trīs Baltijas valstu karogu augšējās krāsas tīri labi sader 
kopā.

Esot Vašingtonā, viņš bija iegriezies pēc padoma ASV valdības uzturētajā Heraldikas institūtā. Tur 
viņš noskaidrojis, ka tāda veida augšējo krāsu kombinācija ir visieteicamākā un arī to, ka neviena cita 
pasaules valsts līdz šim nav izvēlējusies sev zilas, tumši sarkanas un dzeltenas līmeniskas karogkrā-
sas.

 Kad autoram padomju sūtniecība pēc ilgas uzgaides pirmo reizi izsniedz viņam vīzu iebraukšanai 
Latvijā tūlīt pēc 1990. gada Dziesmu svētkiem, viņš bagāžā blakus daudziem Latvijas karogiem ved 
līdzi arī Baltiešu vienotības karogu. Par jauno karogu viņu sīki intervē toreizējais žurnāla “Zvaigznes” 
redaktors Valdemārs Hermanis, rakstam pievienojot krāsainu karoga fotogrāfiju. Pašu karogu viņš 
nodod Tautas Frontei, kuras namā tas vairākus gadus stāv ieejas priekštelpas labajā pusē. 

 Kad sākās sarunas par Baltijas miera uzturēšanas bataljona (BALTBAT) dibināšanu, toreizējais Aiz-
sardzības ministrs Valdis Pavlovskis griezās pie autora pēc padoma. Konsultējoties ar igauņu ģene-
rāli Aleksandru Einselnu un vairākiem lietuviešu pulkvežiem, rezultāts ir BALTBAT karogs, kam viena 
puse būtu Baltiešu vienotības karogs, bet otrajā – ANO zilais karogs ar lokveidīgu uzrakstu Baltijas 
bataljons. Autors no savas kabatas atkal pasūta Flagsource karogfabrikā piecus katra karoga eksem-
plārus un 1994. gada vasarā aizved tos uz Rīgu, sašūšanai kopā Rīgas Modes namā. Tā arī to veic, 
apšujot karogu malas ar zeltkrāsas bārkstīm. 

 
Kā tas sīkāk ir aprakstīts žurnāla Vīri 1995. gada 3. numurā, galvenā no šiem karogiem pasniegšanā 

BALTBAT komandiera p. i. kapt. Andrim Bricim 8. februārī piedalās visu triju Baltijas valstu toreizējie 
prezidenti. Vairāk kā astoņus gadus vēlāk turpat Ādažos BALTBAT slēgšanas ceremonijā 2003. gada 
27. septembrī visu trju Baltijas valstu aizsardzības spēku komandieru klātbūtnē toreizējais Latvijas 
Aizsardzības ministrs Ģirts V. Kristovskis savukārt BALTBAT karogu nodod uzglabāšanai Latvijas Kara 
muzejam. Baltiešu vienotības karogu vēl arvien lieto Aizvesto piemiņas dievkalpojumos Klīvlendā, 
kā arī Losandželosas latviešu biedrībā. 

Pati pirmā Baltijas vienības jeb vienotas Baltijas karoga ideja bija radusies Zviedrijā internētajam 
latviešu leģionāram Valentīnam Silamiķelim, ar kuru autoram ir bijusi draudzīga sarakste. Papildinā-
jumam viņa 1998. gadā sarakstītajai grāmatai “Ar Baltijas karogu izdotie” viņš ir izskaidrojis, kādēļ viņa 
versijas Baltijas vienības karogā Igauniju simbolizē balta krāsa, nevis zila. Gūstekņu nometnē nav 
bijis iespējams noskaidrot, vai Baltijas valstu augšējo krāsu kombināciju nav adaptējusi jau kāda cita 
valsts, jo kāds bija tā domājis. Tādēļ drošības pēc izvēlēta balta krāsa zilas vietā, lai mazinātu dubli-

SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
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kācijas iespējamību. Tomēr tieši V. Silamiķeļa izvēlēto krāsu dublikācija ir negaidīti radusies pavisam 
nesen. “Wall Street Journal” savā 2008. gada 20. augusta ievadrakstā ziņo, ka balti-sarkani-dzeltenais 
karogs tagad oficiāli pieder Dienvidu Osetijas valstij, kuras eksistenci Rietumzemes gan vēl nav at-
zinušas. Tātad turpmākai lietošanai paliek vienīgi BALTBAT karogā lietotā Baltiešu vienotības karoga 
zili-tumši sarkani-dzeltenās krāsas.
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SENI, NE TIK SENI UN NESENI NOTIKUMI
LVA biedri, atv. pulkvežleitnants Normunds Aizpurs,

Viestura ordeņa kavalieris, atv. virsleitnants Olģerts Mentelis 

Nezinot pagātni, nevar saprast tagadni un nevar nojaust nākotni.
Tie, kas ignorē vēsturi, lemj sevi neveiksmēm.

Latvijas filozofs Vilnis Zariņš
(rakstā Zinātnes par cilvēku, 16.07.2009. LA)

PĀRDOMAS UN ROSINĀJUMS

Topošos un esošos Latvijas NBS virsniekus Latvijas armijas 90. gadskārtā, šodienas Latvijas valsts 
sarežģītajā ekonomiskajā situācijā, kas nepārprotami nav atdalāma no daudziem nopietniem izaici-
nājumiem globālajā pasaulē, uzrunā dažādu paaudžu virsnieki: LVA valdes priekšsēdētājs, NBS virs-
nieks trijās starptautiskās miera uzturēšanas misijās Kosovā un Irākā, un Otrā pasaules kara dangas 
no Mores līdz Kurzemes cietoksnim izbridis artilērijas novērošanas virsnieks, LNKB Goda biedrs (arī 
profesionāls pedagogs un vēl joprojām zemessargs).

Mūsu mērķis – rosināt latviešu virsniekus (topošos, dienējošos un atvaļinātos) notikumu (tai skaitā, 
kļūmju un pārmaiņu) gūzmā saskatīt un nepazaudēt vērtības – sava brīva valsts, tās vēsture pasaules 
norišu kopsakarībās, vismaz 20. gadsimta garumā; latviešu tautas un valsts vēstures traģiskās lappu-
ses; latviešu valoda un brīvas, tikumiskas, viedas tautas pašapziņa.

Iesakām katrā ziņā noskatīties Edvīna Šnores filmu Padomju stāsts; salīdzināt redzēto ar 1939. gada 
23. augusta Molotova – Ribentropa pakta traktējumu nesen notikušajā Krievijas augstu amatperso-
nu vizītē Polijā. [Savā laikā bijušajam Krievijas Federatīvās Republikas Prezidentam Borisam Jeļcinam 
bija drosme savas tautas vārdā atvainoties poļu tautai par daudzu tūkstošu poļu virsnieku un inteli-
ģences pārstāvju noslepkavošanu Katiņas mežā]. Šodien Krievijas prezidents un premjers katrā sev 
izdevīgā gadījumā neaizmirst uzsvērt – Polija, Ukraina, Baltijas valstis pārraksta vēsturi. 

Ko īsti domāja abas minētā pakta slēdzēju puses – par to lai spriež vēsturnieki. Mēs no visa piere-
dzētā secinām, ka tās vēlējās satuvināt savas robežas, lai būtu vienkāršāk sākt uzbrukumu. Varaskāres 
neprātā Hitlers cerēja realizēt uzbrukuma plānu Barbaross, likvidējot tautu un valstu apvienojumu – 
PSRS un izveidojot Lielvāciju līdz Urāliem.

Vai PSRS, jūsuprāt, tiešām bija valstu brīvprātīgs nodibinājums? Vai tikai šovinistiska lielimperiālis-
ma varmācības melīgs notušējums? Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas spilgti liecina par mūsu 
austrumu kaimiņvalsts nelietībām.

Pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā “visdemokrātiskākā valsts” PSRS sabruka kā 
kāršu namiņš; tika nojaukts Berlīnes “mūris”; sabruka Varšavas pakts; Austrumeiropa atbrīvojās no 
“sarkanā mēra”. “Brīvprātīgi brālīgās un draudzīgās” republikas tagad ir neatkarīgas valstis; vairā-
kums – ES un NATO, tikai dažas – Neatkarīgo valstu savienības (NVS) locekles.

Baltijas ceļš, nevardarbīgas pretošanās ceļā atjaunotais neatkarīgu Baltijas valstu statuss, šo valstu 
sasniegtais, esot jau pilntiesīgām NATO dalībvalstīm, kas sekmīgi piedalās starptautiskajās miera uz-
turēšanas misijās Kosovā, Irākā, Afganistānā, ir paraugs un izaicinājums daudzām PSRS sastāvā biju-
šām valstīm, un pasaulē nebijis precedents. Ģeopolitiskā situācija tagad mainījusies, arī ekonomiskie 
un finansiālie izaicinājumi ir citi.
Bet vai šodien, 19 gadus pēc valstiskās neatkarības atgūšanas, esot ES un NATO dalībvalstij, mēs katrs 
tiešām jūtamies patstāvīgi un neatkarīgi, jūtamies kā saimnieki savā zemē? Vai esam godīgi savā 
attieksmē citam pret citu un savu valsti?

Tas katram jājautā pašam sev.
Izvēloties, mācoties un apgūstot karavīra profesiju, jūs ar visdārgāko – savu dzīvību – uzņematies 

atbildību un pienākumu pret saviem tuviniekiem, tautu un valsti, tai skaitā, arī kā NATO dalībvalsts 
virsnieks. Nacionāli patriotiski motivēta profesionāla virsnieka zināšanas, analīzes māka un pieredze 
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ir tā tautas bagātība, kas savu vērtību laika gaitā nezaudē. Šī vērtība var mainīt izpausmi, tai var būt 
dažāds pielietojums, bet tā nezūd.

Aicinām jūs izmantot iespēju būt kopā ar mums, dažādu paaudžu virsniekiem, kuru pieredzei un 
darbam jābūt noderīgam mūsu tautai un valstij.

Viens nav karotājs – mūsdienu globalizētās pasaules izaicinājumi ir risināmi kolektīvi. Un darāmā 
ir daudz. Latvijas brīvvalsts vēsturiskās karavīru organizācijas Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku 
apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība (1991. gadā atjaunojušas savu darbību kā LVA un 
LNKB) savulaik rīkoja dažādus sabiedriskus pasākumus, gūstot plašu sabiedrības atsaucību. Mūs-
dienu situācijā noderīgas varētu kļūt kā vecās, tā arī jaunas aktivitātes. Varbūt ne velti pat bagātajās 
ASV pastāv Kredītsabiedrības, kurā darbojas labi pazīstami latviešu izcelsmes virsnieki, piemēram, 
atv. rez. brig. ģen. Vilmārs Kukainis Latviešu Klīvlendas Kredītsabiedrībā. Jaunsargu, skolu jaunatnes 
militāri patriotiskā audzināšana šobrīd, skolu tīkla pārmaiņu situācijā, varētu prasīt līdz šim nebijušu, 
neizmēģinātu, bet nepieciešamu risinājumu. Šādas un daudzas citas lietas ir veicamas, tikai apvie-
nojot idejas un spēkus.

Lai dzejnieces Māras Zālītes vārdi komponista Ulda Stabulnieka dziesmā:
… mums viņa ir visskaistākā tik un tā!

rosina jūs visu vērtēt, domāt un papildināt mūsu pulku.
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98 gadi atv. virsleitnants Jānis  BAHMANIS 21. oktobrī
97 gadi atv. virsleitnants ārsts Nikolajs  SKUJA 5. oktobrī

atv. virsleitnants Jānis  RADZIŅŠ 19. oktobrī
atv. leitnants Emīls  DUMPIS 22. oktobrī

96 gadi atv. virsleitnants Alfreds  POPE 18. jūlijā
atv. virsleitnants Augusts VĪKSNE 14. novembrī

95 gadi atv. med. dien. majors Staņislavs  LUBĀNS 25. janvārī
atv. kapteinis Teodors LIEPA-LINDE 29. janvārī
atv. virsleitnants Jēkabs  DAIZIS 31. martā

94 gads atv. virsleitnants Ernests  BALODIS 6. maijā
93 gadi atv. virsleitnants Ansis  MAURIŅŠ 7. janvārī

atv. kapteinis Atis  HOMKA 2. februārī
atv. leitnants Jānis Aleksandrs CELMIŅŠ 22. maijā
atv. virsniekvietnieks Jānis  LOCIS 22. novembrī

92 gadi atv. leitnants Arnolds  DZIRNE 18. novembrī
91 gads atv. leitnants Viktors  DREIFELDS 8. jūnijā
90 gadi atv. leitnants Jānis PORMALS 6. janvārī

atv. leitnante ārste Lidija  ANKRAVA-VASIĻEVSKA 9. jūnijā
atv. leitnante ārste Tālija  KOHA 30. septembrī
atv. leitnants Voldemārs  LANKMANIS 11. decembrī

89 gadi atv. virsniekvietnieks Oskars BALTPUTNIS 8. jūlijā
88 gadi atv. leitnants Kārlis VANAGS 12. aprīlī
87 gadi atv. kapteinis Ojārs Uldis ALEKSIS 29. martā

atv. leitnants Arturs VAIDZIŅŠ 19. maijā
86 gadi atv. virsleitnants Rolands KOVTUŅENKO 14. janvārī

atv. virsleitnants Olģerts MENTELIS 9. maijā
85 gadi atv. pulkvedis Auseklis  PĻAVIŅŠ 1. janvārī

atv. leitnants Aleksandrs  PĪĶIS 14. maijā
atv. kapteinis Olģerts  RAMNIEKS 19. augustā

84 gads atv. augst. milit. ierēdnis Egons GOLDŠMIDTS 2. oktobrī
83 gadi atv. majors Egberts IMANTS 26. novembrī

atv. virsniekvietnieks Ernests BONAPARTS 29. novembrī
82 gadi atv. leitnants Jānis ANTMANIS 13. augustā
81 gadi atv. virsleitnants Arnolds DAMBIS 25. aprīlī
80 gadi atv. ASV rez. brig. ģen. Vilmārs KUKAINIS 10. augustā
75 gadi atv. pulkvežleitnants Osvalds  ARNICĀNS 23. februārī

atv. virsleitnants Ģirts  OZOLIŅŠ 19. martā
65 gadi viceadmirālis Gaidis Andrejs  ZEIBOTS 26. jūnijā
55 gadi majors Rolands  ZEMMERS 18. janvārī

atv. pulkvežleitnants Valeriāns  SUPE 13. maijā
50 gadi atv. majors Pēteris  POCJUSS 11. maijā
45 gadi pulkvežleitnants Voldemārs  POZŅAKS 13. maijā
40 gadi pulkvežleitnants Sandris  BRĀLĒNS 9. aprīlī

pulkvedis Andis  DILĀNS 27. septembrī

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i), ilgu mūžu dzīvojot!
Sagatavojusi LVA biedrzine atv. kapteine Sarma Līne

Latviešu Virsnieku apvienības biedru un biedru-veicinātāju
IEVĒROJAMĀS JUBILEJAS 2010. gadā
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LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne

Lai tiem, kas zemē nogūlās …,
Ceļ bērzi zarus, turot aizlūgšanu …
Leonīds Breikšs

ATMIŅAS NEPIEŅEM REALITĀTI

Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētājs
atvaļināts majors Roberts Millers
02.10.1942. – 02.01.2009.

Šī žurnāla gatavošanas brīdī ir pagājuši jau deviņi mēneši kopš 
Roberta Millera nav mūsu vidū, bet ne reizi vien piezogas sajūta 
– viņš tūlīt nāks pretī, enerģisks, smaidīgs, ādas vestītē, sasveici-
noties stingri spiedīs roku un jautās: ”Nu, ko esat darījuši, kamēr 
manis nebija?” Tomēr skarbā un grūti pieņemamā īstenība ir citā-
da – mūsu Roberta vairs nebūs.

Roberts Millers ir rīdzinieks, Pārdaugavas zēns, kurš skolas gaitas sācis 1949. gadā Rīgas 27. septiņ-
gadīgajā skolā, pēc tam mācījies Rīgas 47. vidusskolā, 1960. gadā to beidzis un uzsācis darba gaitas. 
No 1964. gada līdz 1967. gadam dienējis padomju armijā, Melnas jūras flotē; pabeidzis seržantu 
skolu. Pēc dienesta Roberts strādā Rīgas taksometru parkā par šoferi. Kara komisariāts nosūtīta viņu 
uz virsnieku kursiem un pēc vairākkārtējām apmācībām R. Milleram piešķir rezerves vecākā leitnanta 
dienesta pakāpi.

Darba gaitas Robertam dod dažādu pieredzi: Īles tuberkulozes sanatorijā viņš ir galvenā ārsta viet-
nieks administratīvi – saimnieciskajā darbā, Allažu pansionātā – palīgsaimniecības vadītājs, Inčukal-
na mežrūpniecībā – mehānisko darbnīcu vadītājs. Pēc smagas slimības un izveseļošanās Roberts 
turpina darbu kolhozā Ropaži. 

Latviešu tautas Trešās atmodas gadi, Tautas fronte un visi sekojošie notikumi atbrīvoja Roberta 
dvēselē, tāpat kā visā latviešu tautā, okupācijas gados aizturēto, bet iekšēji nezudušo, gruzdošo 
degsmi strādāt un dzīvot savā, brīvā, neatkarīgā Latvijā, brīvi paust līdz šim noklusēto patiesību. 
Roberts nestāvēja malā, viņš aktīvi  darbojās Latvijas Tautas frontē (LTF): grupas vadītājs Inčukalna 
pagastā, domnieks un valdes loceklis Siguldā un tās apkārtnē, no 1990. gada – LTF Domes dom-
nieks. Sākās Roberta nesavtīgā darba skaistākie gadi.

1990. gada jūnija sākumā Siguldas apkārtnē tiek dibināta Tautas Zemessardze un R. Milleru ieceļ 
par šīs vienības komandieri. Šajā gadā Rīgas rajonā organizē Brīvprātīgās vienības (BV), kuras vēlāk 
pārveidojas par Īpašām vienībām (ĪV), un Robertu norīko par šo vienību priekšnieku, vēlāk – par 
Brīvprātīgo kārtības sargu štāba priekšnieku.

1991. gada 13. janvārī Rīga pārvēršas barikāžu pilsētā. Robertam uzdod organizēt svarīgo tautas 
informēšanas avotu – televīzijas torņa un ēkas – aizsardzību Zaķusalā. Līdz 20. aprīlim dienas un 
naktis Roberts kopā ar saviem uzticamajiem vīriem ir tur. Viņa militārās zināšanas, dzīves pieredze 
un organizatora talants ir tas kūsājošais spēks, kas vieno brīvprātīgos barikāžu aizstāvjus no Latvijas 
malu malām.

Pēc Barikādēm R. Millers aktīvi darbojas LTF Domes Aizsardzības komisijā, piedalās Likuma par 
Latvijas Republikas Zemessardzi izstrādē. 1991. gada augustā, puča laikā, viņš organizē Rīgas ra-
jona ĪV vīrus Augstākās Padomes aizsardzībai; gatavo vietas Jura Vectirāna policijas bataljona vīru 
izmitināšanai. Tūlīt pēc puča vada Rīgas rajona kompartijas īpašuma pārņemšanu Rīgā, Daugavpils 
ielā 31. LTF Domes valde norīko Robertu darbam Latvijas Republikas Zemessardzē (ZS). Viņš orga-
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nizē un izveido Rīgas apriņķa Zemessardzes pulku un kļūst par šīs vēsturiskās vienības pirmo un 
vienīgo komandieri. ĪV dalībnieki ir pirmie ZS pulka zemessargi. Tiek izveidots un nokomplektēts 
pulka štābs, apmācīta operatīvā vienība. Pulka zemessargi piedalās valsts robežu apsardzībā, kopā ar 
Rīgas muitas pārvaldes muitniekiem darbojas Rīgas dzelzceļa  stacijā un Rīgas lidostā. Pusgada laikā  
Roberta komandētajā ZS pulkā ir jau aptuveni 1000 vīru.

1993. gada maijā R. Milleram piešķir ZS majora dienesta pakāpi. ZS Rīgas apriņķa pulku neizdodas 
saglabāt, to reorganizē un sadala 17. un 19. ZS bataljonos. Majoru R. Milleru ieceļ par ZS 19. batal-
jona komandieri, un viņš ar sirdsdegsmi īsā laikā iesaista savu vienību aktīvā sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā Rīgas rajona Daugavas labajā krastā, sarīko jaunsargu vasaras nometnes, ZS vasaras 
sporta spēles, ar zemessargu pašu nopelnītu naudu, kas iegūta, sargājot vairākus objektus, ievēroja-
mi papildina bataljona finansu līdzekļus. Tie ļauj nostiprināt bataljona saimniecību. Notiek intensīvas 
ārrindas zemessargu apmācības; komandieris arī pats mācās Zviedrijā un Latvijā. Bataljons, Zemes-
sardze, sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas zemessardzēm Robertam nozīmē visu. Tā ir viņa dzīve, 
darbs, ideāli. Roberta bataljonā izaudzināti vairāki jauni perspektīvi virsnieki. No profesionālā militārā 
dienesta R. Millers atvaļinās 2001. gada 31. decembrī, bet, protams, paliek sava bataljona ārrindas 
(veterānu rotas) zemessargs.

2002. gada maijā Roberts Millers iestājas Latviešu Virsnieku apvienībā (LVA). Būdams Latvijas pat-
riots un pieradis visu laiku darboties, R. Millers aktīvi iesaistās Apvienības darbā un dzīvē. Viņu ievēl 
par Apvienības priekšsēdētāja biedru.

Roberts veltī lielu vērību jaunsargu un skolu jaunatnes patriotiskajai audzināšanai, tikšanās pa-
sākumos stāstot par savu pieredzi Barikādēs, Īpašajās vienībās, par Zemessardzes izveidi, attīstību 
un darbību. Skolu, kurās vairākkārtīgi būts, ir daudz: Pļaviņu, Ropažu vidusskolas, Madonas rajona 
skolas, Straupes, Inčukalna, Degumnieku pamatskolas, Vānes Dzīvesprieks u.c. 

Katru gadu 13. janvārī Roberta vadībā iedegas barikāžu atceres ugunskuri Zaķusalā, ievadot Bari-
kāžu atceres pasākumu nedēļu Rīgā un tās apkārtnē. Šajā sarīkojumā ar katru gadu piedalās arvien 
vairāk skolnieku. Roberts vairākkārt vadījis Otrā Pasaules kara Mores kauju atceres pasākumus. Kopā 
ar Latviešu Virsnieku apvienības biedriem piedalījies un uzrunājis klātesošos patriotiskos sarīkojumos 
daudzviet Latvijā, tai skaitā NBS Rekrutēšanas un atlases centra rīkotajās NBS dienās Latvijas pilsētās, 
atceres pasākumos Litenē, Gulbenē, Lestenes Brāļu kapos, piemiņas zīmju atklāšanā Latvijas nacio-
nālajiem partizāniem. Roberts vienmēr rūpējies par jauniešu klātbūtni šādos pasākumos, aicinot 
iepazīt un izzināt latviešu tautas patieso vēsturi, augt un veidoties par savas Tēvzemes patriotiem. 
Viņa personīgais auto krustu šķērsu ripojis pa Latvijas ceļiem, lai tiktos ar jaunsargiem un skolu jau-
niešiem pulkveža O. Kalpaka piemiņas dienās Visagalā, Liepsalās, Airītēs, Nīkrācē. Tas viss nenotiktu tik 
gludi, ja Robertam blakus, parasti pie auto stūres, nebūtu uzticamās dzīvesbiedres Valdas.

Roberts ieguldījis daudz pūļu LVA darba atjaunošanas 15. gadskārtai veltītā prospekta sagatavo-
šanā, kā arī divu Apvienības  rīkotu semināru Latviešu karavīrs vēsturiskā skatījumā organizēšanā; viņa 
pārdomas publicētas grāmatās Barikādes – Latvijas mīlestības grāmata (BAF, Rīga, 2001), Latvija, kur 
tavi dēli (Rīga, 2007), Latvija likteņa gaitās 1918 – 1991 (A/S Preses nams, Rīga, 2006). Neviena ikgadējā 
Zemessardzes konference nav notikusi bez R. Milera dažkārt tiešas un asas runas, prasot vadībai 
rūpēties un prasmīgi iesaistīt zemessargus valsts aizsardzībā un atbalsta dienestos.

Ar darbīgumu, sirsnību, iejūtību, izpalīdzību un vienkāršu cilvēciskumu Roberts Millers ieman-
toja Apvienības virsnieku cieņu – jebkurā diennakts stundā viņam varēja piezvanīt, lūgt palīdzību 
un saņemt humora pilnu atbildi: „Ko gan par kortelīti neizdarīsi,” – Roberts cēlās un devās palīgā. 
2008. gadā R. Milleru ievēl par Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētāju. Šī godpilnā amata pie-
nākumus Roberts Millers pilda ar iniciatīvu un dzirkstošu enerģiju. Viņš ir arī pulkveža Oskara Kalpaka 
Piemiņas fonda Goda priekšsēdētājs.

Roberts Millers apbalvots ar: Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi; Aizsardzības ministra Atzinības 
Goda Zīmi; Aizsardzības ministra goda zīmi Par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā; Piemiņas medaļu 
Sekmējot Latvijas dalību NATO; Aizsardzības ministra apbalvojumu Krūšu nozīme; NBS komandiera 
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goda zīmi Par nopelniem I pakāpi; NBS komandiera goda zīmi Par centību militārajā dienestā; Zemes-
sardzes nopelnu zīmi Par tēvu zemi un brīvību; SzS/ZS komandiera Goda zīmi Par kalpošanu tautai un 
Latvijai I pakāpi; ZS komandiera piemiņas medaļu Zemessardzei 15 gadi; Latvijas zemessarga Izdienas 
zīmi, IV pakāpe (15 gadi); Latvijas valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis Goda zīmi; daudziem dažādu 
iestāžu atzinības rakstiem un pateicībām.

2. janvārī nāves ziņa strauji izplatās gan Latvijā, gan ārzemēs. Latvija pēkšņi un pāragri zaudē savu 
patriotu.

Robert! Tu biji aizsācis tik daudz turpināmu darbu, bija pārrunātas ieceres. Un nu mums, Taviem 
laikabiedriem – nav svarīgi, ļaudīm ar sirmām galvām vai jaunākiem – jāstrādā tā, lai Tevis iecerētais 
nepazustu, bet īstenotos un attīstītos. Tavas Apvienības virsnieki sveicinās Tevis stādīto, Zemessar-
dzei veltīto, ābelīti Likteņdārzā Krievkalna salā un rūpēsies, lai tā zaļotu un dotu augļus.

Atv. majors Roberts Millers ar militāru godu guldīts II Meža kapos Rīgā 2009. gada 8. janvārī ģime-
nes kapavietā. Bēru dienā no Roberta atvadījās visa Latvija.

Robert, vieglas Tev Tēvzemes smiltis!
Paliek darbs, ko darīji,

zeme, kuru mīlēji.
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LVA biedrs
atv. kapteinis Andris Kļaviņš

PĒDĒJĀ INTERVIJA AR DOKTORU KRASTU8

Latvijas Karaskolas 1940. gada 14. izlaiduma virsnieks
atv. leitnants-ārsts Vilis Krasts 
1917. g. 1. februāris – 2009. g. 15. janvāris

Jūs esat dzimis Eiropas lielo pārmaiņu laikā. Vai karš un 
revolūcijas skāra arī jūsu ģimeni?

Mans dzīves ceļš – nu jau 92 gadu garumā, aizsākās Līgatnes 
papīrfabrikā, kur mamma strādāja. Kad piedzimu, tēvs – Tuku-
ma strēlnieku pulka strēlnieks, jau bija kara ceļos. Glabāju tēva 
vēstuli no Kolčinas, kas manu ģimeni sasniegusi, kad biju gadu 
vecs. Pēdējā ziņa no viņa tika sūtīta no Čornajas upes apkārt-
nes pie tagadējās Sanktpēterburgas. Pārcēlāmies uz Valku, kur 
1937. gadā absolvēju Jāņa Cimzes Valsts ģimnāziju. Tajā pašā 
gadā brīvprātīgi iestājos Latvijas armijā, un pēc virsnieku viet-
nieku kursa pabeigšanas Daugavpils cietoksnī – Kara skolā, bet 
1939. gadā, kā kadets-speciālists iestājos LU Medicīnas fakultā-
tē.

Vai Pāvila Vīlipa grāmatā ”Kadet, uguni!” aprakstītā Ka-
raskolas dzīve ir literāri papušķota un heroizēta?

Nē, tā ir patiesi uzrakstīta. Īsā laikā bija jāiegaumē visu vecākā kursa kadetu vārdi un uzvārdi, tika 
ievērotas visas skolas tradīcijas. Kadeti saņēma sabiedrības cieņu un mīlestību, jo no viņu vidus nāca 
tautā cienītā jaunā virsniecība, kas zvērēja uzticību līdz nāvei savai valstij un tautas brīvībai. No zvē-
resta varēja atteikties, bet tāda gadījuma nebija. Nebija viegli apvienot medicīnas studijas un Kara-
skolas mācības, bija jāņem nakts stundas, praksi veicu Kara slimnīcā.

Jūs piedalījāties 14. kursa izlaiduma ceremonijā, kuru klupdams krisdams, kā vēlāk aprak-
stīja viens no jaunajiem virsniekiem, pieņēma profesors Kirhenšteins?

Tieši tā. Brīnos, kāpēc mūs nearestēja, un es pēc demobilizēšanas varēju turpināt medicīnas stu-
dijas. Kad ienāca vācieši, mūsu medicīnas mācības tika forsētas, frontē trūka ārstu. Vasaras brīvlaika 
nebija. Kā vienu kursu pabeidzām, sākās nākamā mācības. 1944. gada 31. martā man bija ārsta dip-
loms.

Vilis man pasniedz Viesu grāmatu, kurā lasu kursa biedrenes ierakstu 1944. gada 11. aprīlī: ”Šodien, 
trešajās Lieldienās, ir tik jauks laiks, ka galvā nāk tikai labas domas. Esmu ieradusies ciemos, bet Viliņš ir 
bēdīgs, jo nupat saņēmis savu iesaukšanas pavēsti.”

Vācu karaspēks asiņoja, vajadzēja mediķus?
Negribēju palikt armijā, bet izvairīties nebija iespējams. Mani nozīmēja par ārstu Krusta kazarmās 

būvbataljonā. Drīz jau devāmies uz fronti, kur mūs pamatīgi sakāva. Ar suņiem, ar zirga divričiem 
izvedām ievainotos no kaujas lauka, tajā skaitā Karaskolas pulkvežleitnantu Jansonu. Kā jau karā, bija 
nelielas jukas, un es laidos projām. Caur Daugavpili un Rīgu nonācu Liepājā pie jauniesaucamiem. 
Kad krievi centās izlauzties līdz jūrai caur Tukumu, vācu pulkvedis Hirtess izveidoja kaujas grupu, 
kurā mani nozīmēja par ārstu. Ar krieviem sastapāmies pie Dobeles, viņu tanks bija atrāvies bez 
papildspēkiem. Pēc nelielas apšaudes ar šo tanku tālāk braucām mēs – līdz Saldum. Saldū atbrauca 
mana ģimene – sieva Elza, sievastēvs Eduards un divarpus gadus vecais dēls Gints. Mani pārcēla uz 
Liepājas Karaostu. 1944. gadā Liepājas slimnīcā pasaulē nāca meita Ina.

8  Intervija publicēta 28.02.2009. laikrakstā BRĪVĀ LATVIJA Nr. 9 (1090) 7. lpp. Lietota mūsdienu rakstība.
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Kurzemē vārījās kara katls. Vai Liepājā ģimenei uzturēties nebija baisi?
Uzlidojumi kļuva arvien biežāki. Klāt bija 1944. gada oktobris. Mēs jau bijām uz kuģa, lai brauktu 

uz Vāciju. Dancigā mani ieskaitīja Latviešu leģiona 15. divīzijā. Latviešu zēni bija labi pastrādājuši, 
bunkuri bija ne tikai praktiski, bet arī estētiski labi iekārtoti ar uzrakstiem Kurzeme, Vidzeme u.tml. 
Netālu stāvēja Reiha “galvenā celtnieka” Toda ešelons ar skaistiem vagoniem. Izprasīju vienu savai 
lauka ambulancei. Komandieri gan nepiekrita, ka ģimene ilgstoši tajā dzīvos, nācās pilsētiņā meklēt 
dzīvokli.

Krievi nāca arvien tuvāk?
Jā. Palika nedroši. Kopā ar dažiem ievainotajiem centos ģimeni pārsūtīt tālāk uz Rietumiem. Par 

bīstamību liecina notikums Ziemsvētkos. Pie manis uz vagonu ciemos atnāca ārsts Kārlis Arājs. Iede-
dzinājām mazu eglīti, pie pudeles vīna svinējām Saulgriežus. Tajā naktī poļu partizāni Arāja bunkurā 
iemeta granātu. Liktenis. Par poļu partizānu uzbrukumiem aprakstīts mana kursa biedra pulkveža 
Januma ārsta, Ohaijo pavalstī dzīvojošā Viktora Štrauba triloģijā “Sava Laika liecinieks”. Janvārī sākās 
lielais krievu uzbrukums pie Tornas. Mēs atkāpāmies.

Jūs bijāt kara ārsts. Vai šaut uz cilvēkiem arī nācās?
Reiz ēdām pusdienas, kad caur logu redzējām, ka netālu mežmalā tup zaķis. Lai tiktu pie cepeša, 

izgāju un ar savu pistoli izšāvu uz garausi. Tas ir mans vienīgais šāviens tajā karā.
Karš tuvojās beigām.
Es mērķtiecīgi gatavojos izstāties no šās nejēdzīgās spēles. Man bija sagādātas privātās drēbes. 

Neištetinā bija 19. divīzija. Mani it kā slimības dēļ nosūtīja uz hospitāli Neištetinā. Tur nepieteicos 
hospitālī, bet pārģērbos civilajās drēbēs un pieteicos Dadovas ciema departamentā netālu no El-
denas kā bēglis, bet slims. Man iedeva ārsta vietu, jo man bija pase. Atnāca amerikāņi. Tad krievi. 
Tās bija šausmas – sākās laupīšanas, izvarošanas. Tur aizsākās mana ārsta specializācijas virziens. Līdz 
ar izvarošanām, nāca veneriskās slimības, legālie aborti. Darba bija pilnas rokas. Tad sākās filtrācija. 
Aizveda uz Neibrandenburgu. Mani – ārstu pieņēma nometnes ambulancē. Tika gatavots ešelons 
braukšanai uz Latviju. 1945. gada oktobrī jau bijām Rīgā.

Kā jauno ārstu, nu jau ar kara praksi, uzņēma jaunā vara senču zemē?
Ne jau bez ilgstošām pārbaudēm un veiksmes mani ar profesora Paula Stradiņa pavēli nozīmēja 

par ārstu Rīgas pilsētas 2. slimnīcā (tagad P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca), kurā joprojām 
turpinu darbu, nu jau 62 gadus. Universitātes Medicīnas fakultātē ādas un venerisko slimību kursu 
mums lasīja profesors Snikers, nosaucot arī atzītu autoru darbus. Tās bija grāmatas vācu valodā. 
Tagadējās Romas viesnīcas galā bija liels grāmatu nams, tur es visas šīs grāmatas iegādājos. Tās vēl-
reiz pārlasījis, kļuvu vēl gudrāks un patstāvīgāks. Tālāk bija prakse diendienā. Drīz jau pats sāku lasīt 
lekcijas 2. Medicīnas skolā.

Darba bija atliku likām. Kur gan mani tik nesūtīja, ko gan neesmu darījis Rīgā un visā republikā! 
Kā mēs savulaik cīnījāmies ar galvas matu sēnīti skolās, devos sanitārās aviācijas izsaukumos, lasīju 
referātus, rīkoju konferences! Kā jautru sarīkojumu atceros Valmierā organizēto “Tikai vīriešiem”. Zāle 
bija pārpildīta, jo padomju laikā publiski runāt par seksu šķita tas pats, kas skriet pa Ļeņina ielu, 
saucot - man radi dzīvo Amerikā. Bet man bija ko teikt, jo tikko biju pabeidzis kursus Kijevā par pa-
toloģisko seksu, ādas un veneriskajām slimībām, kara medicīnu, tāpat arī mikoloģijā man bija droši 
pamati un prakse. Jā, atcerējos kādu kuriozu. Vēlākos gados, kad biju izstrādājis un patentējis savu 
izgudroto metodi un tehnoloģiju kāju nagu sēnīšu apkarošanai, manis vadītā mikoloģiskā nodaļa 
ieguva Ministru padomes Sarkano karogu, tā laika lielu apbalvojumu. Slimnīcas galvenā ārste Šelo-
mina nicīgi uzjautāja: ”Što, eto svinskoje otdelenije polučila Krasnoje Znamja? Eto neverojatno! (Tā 
cūciskā nodaļa dabūja Sarkano Karogu? Tas ir neticami!) Krievu laikā visiem ārstiem automašīnā uz 
loga stikla bija jāliek Sarkanā Krusta zīme. Šelomina savam šoferim lika to noņemt. Nedod Dievs, vēl 
kādam būs jāsniedz palīdzība. Šelominai ārsta diploma vietā bija cita grāmatiņa. Bet viņa man deva 
vienu otru labu padomu.
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Neskaitāmas tikšanās ar jaunatni skolās, kinoteātros pirms seansiem, rajonu kultūras na-
mos par veselību, par seksu, konferences ar kolēģiem plašajā padomijā … to var paveikt 
cilvēks, kas fanātiski tic sava darba rezultātiem. Jūs taču nebijāt karjerists?

Man svarīgākais vienmēr ir bijis palīdzēt slimam cilvēkam. Sauca uz rajona partijas komiteju, lai 
stājos partijā. Vienmēr atbildēju, ka neesmu vēl nobriedis. Tā izvairījos no augstākiem administratī-
viem amatiem.

Kā Jūs atpūtāties?
Reiz savu atvaļinājuma mēnesi pavadīju Ļeņingradā.
Ermitāžā?
Nē. Piezvanīju pazīstamai kolēģei, slavenai ādas slimību profesorei, un staigāju viņai līdzi pa slim-

nīcas palātām. Visu mēnesi.
Kā jūs domājat? Vai prezidents - ķirurgs spēs izārstēt sasirgušo, ko sauc par mūsu valsti? 
Nespēju atbildēt, jo Zatleru nepazīstu. To rādīs laiks. Vai viņš spēs palikt neatkarīgs, nelokāms ar 

savu domu, savu pārliecību. Man šķiet, ka daudzi no tiem, kas nokļuvuši pie varas, dzīvo ar domu, kā 
apkrāpt valsti, – tas bija modē, kad pie mums valdīja sarkanā krāsa. 

Nāk prātā anekdotisks gadījums no kara laika prakses. Atskrien leitnantiņš un saka: ”Dakter, glābiet 
nu! Biju pie meitenes, un nu palieku viscaur sarkans.” Izrādās, ka meitene, gaidot leitnantu, nokrāso-
jusi matus ar šķidro prontozilu, kas ir sarkans, bet nenoturīgs. Taču, kā redzam, daudziem mūsu valstī 
sarkanums ir varen noturīgs, un līdz ar to iedzīvošanās vēlme un nesaimnieciskums arī.

Intervija notika pagājušajā rudenī. Bija noruna, ka tiksimies vēlreiz, runāsim par Viļa Krasta laikabied-
riem ārstiem dažādos kontinentos, par piedzīvojumiem garajā ārsta un karavīra mūžā. Viļa Krasta vārdu 
pacienti trīs paaudzēs rakstīs ar lielo burtu – Doktors Krasts…Negaidīti atnāca sēru vēsts.

Vilis Krasts ar militāru godu tika guldīts smiltājā II Meža kapos 21. janvārī. Vilis Krasts apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi un daudziem profesionāliem un militāriem apbalvojumiem, bet viņa 
augstākais apbalvojums esot bijis pacientu paldies par atgūto veselību. 
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LVA biedrs
atv. kapteinis Andris Kļaviņš 

PĀRSTĀJUSI  PUKSTĒT  KRIETNA  LATVIEŠA SIRDS

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Viestura ordeņa komandieris
kordiriģents
ilggadējs Latviešu virsnieku apvienības priekšsēdētājs
atv. virsleitnants Tālivaldis Bērziņš
18.02.1918. Lazdonā – 31.03.2009. Rīgā

Marta pēdējā diena atnesa sēru vēsti – miris viens no 
Latviešu virsnieku apvienības dibinātājiem atjaunotajā Lat-
vijā, ilggadējs tās vadītājs un tradīciju uzturētājs Tālivaldis 
Bērziņš. Noslēdzies mūžs latviešu jūrniekam un virsniekam, 
kurš izstaigāja mūsu tautas likteņceļus no tās tapšanas līdz 
mūsdienām.

Plašuma un brīvības valdzinājums, ko sniedz jūra, pēc 
kuras tiecas un kuras burvību izjūt nākamais jūras spēku 
virsnieks, iespējams, bija iezīsts ar mātes pienu, jo Tālivaldis piedzima Madonas apriņķa Lazdonas 
pagastā, vecākiem atgriežoties no Jūrmalas, dodoties bēgļu gaitās uz Vidzemi. Otru dzīves šķaut-
ni veidoja radniecība ar Jāzepa Vītola dzimtu. Abi Tālivalža vecāki bija skolotāji filoloģijas doktora 
Ludviga Ernesta Bērziņa dibinātajā ģimnāzijā Dubultos. Profesors Jāzeps Vītols apprecēja Talivalža 
mātesmāsu Anniju. Audzis inteliģentā sabiedrībā, vidē, kur apgrozījās mūziķi un citu mūzu dižgari, 
mazais Tālivaldis droši vien būtu turpinājis iet pa senču taku, ja neiejaucies karš un paša spītība.
Mācoties Rīgas 2. ģimnāzijā, Tālivaldis nodibināja zēnu dubultkvartetu, bija dramatiskās kopas reži-
sors, diriģēja kori, un skolotājs Artūrs Bobkovics, viens no pirmajiem simfoniskā orķestra diriģentiem 
Latvijā, Tālivaldi uzskatīja par „brīnumbērnu”. Bet 1934. gadā jaunais mūzikas talants mātei paziņoja: 
”Es būšu jūrnieks!” Māte Tāli uz pāris gadiem aizsūtīja uz laukiem, cerot, ka pie lauku darbiem un da-
bas, jūras vilinājums pagaisīs. Par Tālivalža raksturu var spriest, ka pēc šiem „izsūtījuma” gadiem māte 
bija spieta pati palīdzēt ģimnāzistam „uzmunsturēties” par jaunāko matrozi uz kokvedēju kuģa līnijā 
Rīga-Holandes ostas.

Pēc ģimnāzijas pabeigšanas, 1937. gada rudenī Tālivaldis iestājās Latvijas Karaskolā. Jūras kade-
tiem bija sarežģīta četrgadīga apmācības programma, kas aptvēra instruktoru apmācības 4. Valmie-
ras kājnieku pulkā, vasaras praksi uz kara kuģiem, mācības Krišjāņa Valdemāra jūrskolas tālbraucēju 
stūrmaņu klasē un praksi uz mīnu diviziona kara kuģiem. Līdz padomju okupācijai Tālivaldis paspēja 
pabeigt gandrīz visu programmu. Būdams kvēls savas zemes patriots, Tālivaldis pirms dažiem ga-
diem Latviešu virsnieku apvienībā ar joprojām nerimstošu sāpi atcerējās Latvijas Kara flotei traģiskos 
notikumus 1940. gada 16. un 17. jūnijā. Daugavgrīvā pie Mangaļsalas, stāvot uz „Virsaiša” klāja, va-
jadzēja izpildīt pavēli: ”Nepretoties, bet sagaidīt pēc flotes starptautiskiem noteikumiem” padomju 
kara floti ar kreiseri ”Kirovs” priekšgalā. Nekas cits neatlika kā nostāties ierindā uz klāja un ar karoga 
nolaišanu un pacelšanu sveikt iebrucējus. Kadeti Latvijas okupāciju pārdzīvoja praksē uz kuģiem. 
Nedaudz vēlāk krievi lika izvēlēties – turpināt mācības Ļeņingradas kara skolā vai demobilizēties. 
Kadeti demobilizējās. Vēstures rats turpināja griezties.

1943. gadā T. Bērziņš tika iesaukts Latviešu leģionā. Jau nākamā gada februārī viņš piedalījās kau-
jās pie Staraja Rusas, tad sekoja abu latviešu divīziju kopējā kauja pie Sapronovas augstienes 93.4, 
pie Veļikajas upes un līdz Kurzemei – Džūkstei, Bikstiem, Lestenei. Kā visai latviešu tautai, arī Bērziņu 
dzimtai Otrais pasaules slaktiņš bija izlējis daudz asiņu. Tālivalža brālis leitnants Alnis Bērziņš krita pie 
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Džūkstes, un tur arī apglabāts. Leģionārs T. Bērziņš no Jelgavas gūstekņu nometnes nokļuva Tulas 
ogļraktuvēs, kur cirta melno zeltu līdz 1946. gadā tika „norakstīts nomiršanai”. Tāļa spītīgais gars to 
nepieļāva.

Atgriezies Rīgā, pēc ilgstošas ārstēšanās, Tālivaldis sāka dzīvi no jauna – iestājās Latvijas Valsts Kon-
servatorijā (tagad – Latvijas Mūzikas akadēmija), ko pabeidza 1953. gadā. Pirmie kori, kuru dziedātāji 
sekoja Tālivalža Bērziņa žestiem, mūsdienu paaudzei saucas neparasti – Pionieru pils, Staļina rajona 
dzīvokļu pārvaldes, Tautas Mākslas nama kori, bet tie dzied jau 1957. gada Dziesmu svētkos, un dzie-
dātāji nenojauš, ka viņus diriģē bijušais leģiona virsnieks. To zināja čekas darboņi, un Bērziņš tālāk 
par Prāgu saviem koriem līdzi netika. Viņa vadītie kori turpināja gūt starptautiskus panākumus, un 
Filharmonijas direktors Bērziņu uzaicināja par Rīgas Filharmonijas dziesmu un deju ansambļa „Sakta” 
galveno māksliniecisko vadītāju; vēlāk viņš strādāja par kormeistaru pie Leonīda Vīgnera un diriģēja 
Vīgnera kori „Mūza”. Emīla Melngaiļa Tautas mākslas nama mūzikas sektora vadītājs, bērnu mūzikas 
skolu direktors un mācībspēks garus gadus vadīja savas mūzikas pedagoga un kultūras darbinie-
ka dienas un nedienas līdz pat senioru koru Goda virsdiriģenta pienākumam 2003. gada Dziesmu 
svētkos.

Sākoties atmodai, atjaunojās saites ar cīņu biedriem, ar latviešu virsniekiem, Latvijas Jūrniecības 
savienību, ar korporāciju Fraternitas Lataviensis. 1995. gadā Tālivaldi Bērziņu ievēlēja par Latviešu 
Virsnieku apvienības priekšsēdētāju, jo ar savu inteliģenci, toleranci, trāpīgo humoru un prasmi rū-
pēties par daudz cietušo Apvienības vecāko paaudzi viņš bija ieguvis tās biedru uzticību. Patrio-
tisms, tautas vēstures izzināšana – tās bija un ir vērtības, pēc kurām Apvienības vadītājs nenoguris 
mudināja tiekties jaunos leitnantus, un, dažreiz, piesitot pie lielgabala lādiņa čaulas, kas stāvēja uz 
viņa galda, arī kādu no sirmot sākušajiem virsniekiem. Veco virsnieku ģimenēs kā relikvijas tiks gla-
bātas jubilejas reizēs Talivalža rakstītās apsveikuma kartes, jo viņš bija nepārspējams aizkustinošu 
un trāpīgi raksturojošu rindiņu sacerētājs. Tās nolasot, dažam labam kaujās rūdītam vīram savādi 
aizmiglojās acis. Kopš 1993. gada līdz pat slimībai Tālivaldis vadīja Nacionālo karavīru biedrības kori 
„Tēvija”, kurā par kormeistaru strādāja Jānis Miķelsons, tautā pazīstamās dziesmas ”Paliec sveika, baltā 
bērzu birze” autors. Aiziet leģendāri vīri, paliek dziesma.

Tālivaldis Bērziņš savā 85. gadu jubilejas reizē nolasīja, kā pats sacīja, kāda deviņpadsmitgadīga 
jaunekļa patrioitiskas dzejas mēģinājumu. Šo dzejoli, kas garus gadus glābājies dzimtas arhīvos 
Amerikā, uz Latviju atvedusi Vītolu dzimtas atvase. Būdams Rīgas gimnāzists, Tālivaldis 1936. gadā 
rakstīja:

Vēl kamēr ozoli Latvijā zels,
Un Daugava jūrā vēl viļņus vels –
Vēl saule un mēness,
Vēl zvaigznes būs, kas mirdz,
Arvien vēl pukstēs
Latvieša sirds.

Viena krietna latvieša sirds ir pārstājusi pukstēt, bet cik jaunām sirdīm tā ir devusi impulsu straujā-
kam ritmam, izdzirdot vārdus Tēvija, Dzimtene, mana Latvija? Un Latviešu virsnieku apvienībā jopro-
jām skanēs: ”Savam godam, latvju slavai, Tēvzemei un brīvībai! Solāmies!”

Latvija zaudējusi daudziem talantiem Dieva dāsni apbalvotu un savai tautai uzticīgu patriotu, viņa 
tuvākie līdzgaitnieki – Meistaru daudzās jomās.

Valsts novērtējusi Tālivalža Bērziņa mūža darbu ar daudziem apbalvojumiem, draugi – ar mūžīgu 
piemiņu.

Latviešu virsnieku apvienība izsaka visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Vilmai, meitai Sandrai un 
mazdēlam Reinim.

2009. gada 7. aprīlī virsleitnants Tālivaldis Bērziņš ar militāru godu guldīts Rīgā, II Meža kapos.
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AIZ TEVIS DZĪVĪBA UN GAISMA PALIEK …

Latvijas armijas atv. leitnants Harijs Zerviņš
27.06.1917. – 02.05.2009.

Harijs dzimis Valkā un jau agrā bērnībā izjutis ceļojuma un 
bēgļu dzīves neērtības, kad Pirmā Pasaules kara bēgļu gaitās 
kopā ar vecākiem un māsu nokļuvuši Stavropolē.

Pēc atgriešanās Latvijā tēvs Hugo Zerviņš strādājis par 
grāmatvedi Turnas, vēlāk Bīriņu virsmežniecībā. Ģimeni pa-
pildinājusi vēl viena meita, Harija jaunākā māsa. Harijs mācī-
jies Bīriņu 6–klasīgajā pamatskolā; to beidzis1931. gadā. Par 
bērnību un šiem skolas gadiem viņš līdz pat mūža pēdējām 
dienām bija saglabājis ļoti gaišas atmiņas. Te iemīlēta Dzim-
tenes skaistā daba; meža darbinieku vidū pavadītā bērnība 
rosināja izvēlēties mežkopja profesiju. 

Tālākās skolas gaitas jaunekli atved uz Rīgas 1. ģimnāziju. 
1936. gadā Harijs to absolvē un iestājas Latvijas Universitātē, 
Lauksaimniecības fakultātes Mežkopības nodaļā. 

1939. gadā studijas pārtrauc iesaukums obligātajā kara-
dienestā Latvijas armijā. Kareivis Zerviņš dien Sapieru pulka 
Pontonu sapieru rotā. Tā paša gada oktobrī viņš beidz ins-
truktoru rotu, tiek paaugstināts par dižkareivi, vēlāk – par 
kaprāli. 1940. gada martā beidz virsnieka vietnieka kursus un  

27. jūlijā – Rezerves virsnieku nodaļu pie Latvijas Karaskolas, iegūstot virsnieka vietnieka pakāpi.
Pēc valsts iekārtas maiņas un Latvijas armijas pārformēšanas par Tautas armiju, vēlāk Sarkanarmi-

jas 24. Teritoriālo korpusu, 1940. gada 5. augustā Zerviņš pārskaitīts uz pontonu rotu, iecelts par vada 
komandieri; piešķirta jaunākā leitnanta dienesta pakāpe. Jau 11. augustā H. Zerviņu piekomandē 
Zemkopības ministrijai, jo apriņķu zemes ierīkotājiem vajadzīgi palīgi valdības noteiktās zemes re-
formas veikšanā. Harijs strādā Lejasciemā.

Sākoties karam starp Vāciju un PSRS, 1941. gada jūnijā Sarkanarmija steigā atkāpjas. Arī H. Zerviņa 
vienība no Ogres ešelonā tiek pārvietota uz Liteni tālākam pārbraucienam uz Krieviju. Pie Mārcienas 
Harijam un vēl vairākiem karavīriem izdodas vienību atstāt un palikt Latvijā. Viņš atjauno studijas 
Mežkopības fakultātē Jelgavā.

1941. gadā Mūžībā aiziet Harija tēvs. Bīriņu virsmežniecībā par grāmtvedi sāk strādāt jauna darbi-
niece Elza no Alūksnes puses. Te Bīriņos, viesojoties pie mātes, Harijs iepazīstas ar Elzu, sadraudzējas 
un 1944. gadā viņi stājas laulībā. 

1944. gada aprīlī H. Zerviņu iesauc Latviešu leģionā un ieskaita 19. divīzijas Atsevišķā sapieru ba-
taljona štābā. Seko mācības sapieru skolā Čehoslovākijā, bet jau augustā leitnants Zerviņš ir frontē, 
piedalās kaujās pie Cesvaines, tad Mores kaujās un Kurzemes lielkaujās. 

Latvijas Valsts vēstures arhīva izsniegtajā izziņā norādīts, ka 1944. gada 27. decembrī leitnants 
Harijs Zerviņš pazudis bez vēsts, un tālāku ziņu par viņa likteni arhīvos nav…

Īstenība ir tāda, ka Harijs Zerviņš tajā dienā krīt Sarkanarmijas gūstā. Kara tribunāls viņam piespriež 
augstāko soda mēru – nāvessodu. Trīs garus mēnešus Harijs pavada nāvinieku kamerā Rīgā Termņ-
cietumā, gaidot soda izpildīšanas dienu … Par laimi tāda nepienāk, jo augstāko soda mēru pēkšņi 
nomaina pret 20 gadiem ieslodzījumā. Harijs nokļūst soda nometnēs Krasnojarskā un Taišetā, vēlāk 
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Kolimā, kur apstākļi bijuši īpaši bargi. 
Sūro katordznieka dzīvi viņam nākas baudīt gandrīz 11 gadus, līdz 1955. gada 27. novembrī Harijs, 

būdams ļoti slims, atgriežas Latvijā; Rīgā, dzīvoklī Teikas rajonā viņu gaida māmuļa Emma un sieviņa 
Elza. Pēc trim gadiem ģimenē piedzimst dēls Gunārs.

Pirmajā laikā Harijs strādājis par galdnieku mēbeļu kombinātā. Tad ar paziņu palīdzību izdevies 
iekārtoties sirdij daudz tuvākā darbā – par meža taksatoru Latvijas Mežierīcības uzņēmumā. Tur strā-
dājot, vajadzējis izmantot aerofotouzņēmumus, kas tolaik uzskatīti par ļoti slepeniem. Pielaide tik 
svarīgiem materiāliem Harijam nav dota, tāpēc drīz vien nācies pāriet darbā par šā uzņēmuma ga-
rāžas pārzini. Tur viņš strādājis līdz vajadzīgā darba stāža sasniegšanai un pēc tam tūlīt pensionējies. 
Turpmāk daudz laika pavadīts, aprūpējot ģimenes mazdārziņu kooperatīvā Gauja.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Harijs Zerviņš iesaistās karavīru sabiedriskajās organizāci-
jās – Nacionālo karavīru biedrībā un Latviešu virsnieku apvienībā (1991. g. 26. okt.), arī studentu 
biedrībā Šalkone. 

Virsnieku apvienībā Harijs sastop daudzus bijušos Karaskolas virsnieku kursu un frontes cīņu bied-
rus. Viņu ievēl Apvienības valdē un uztic sekretāra pienākumus. Harijam ir ļoti glīts, skaidri salasāms 
rokraksts; viņš prot uzrakstīt, kā vīri teic – “ar visādiem viņķeļiem” greznotus burtus, skaisti noformējot 
apsveikumus. Kad ārvalstīs dzīvojošie latviešu virsnieki uzdāvina Apvienībai rakstāmmašīnu, Harijam 
kļūst ērtāk veikt rakstu darbus. 

Sirmais virsnieks ir godam pelnījis oficiālu Latvijas armijas dienesta pakāpes pielīdzināšanu ne-
atkarību atguvušās Latvijas NBS dienesta pakāpēm (AM, 1994.28.10.; pavēle Nr. 78–MK); gandarīju-
mu sniedz Aizsardzības ministra apbalvojums – Goda zīme Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā 
(1999.), NBS komandiera apbalvojums – Par nopelniem – I pakāpe (2002.) un Zemessardzes koman-
diera apbalvojums – Goda zīme Par kalpošanu tautai un Latvijai – I pakāpe (2004.) 

Gadu gaitā arvien biežāk sevi liek manīt izsūtījumā iedragātā veselība; jūtami pasliktinās dzirde, 
arī soļi kļūst arvien gausāki un nedrošāki. Cienījamā vecuma dēļ virsnieku vidū atrast citu sekretāra 
pienākumu pildītāju neizdodas, un tāds tiek meklēts virsnieku tuvinieku vidū. 1997. gada jūlijā cie-
nījamā 80 gadu vecumā Harijs Zerviņš ļoti rūpīgi sakārtoto dokumentu mapītes nodod sava darba 
turpinātājai, cita virsnieka – Eduarda Stauvera – meitai Maijai Zālītei. 

 Apvienības sanāksmes un citus sarīkojumus Harijs vēl dažus gadus turpina apmeklēt; tad ģimeni 
piemeklē smags zaudējums – 1999. gada janvārī mūža miegā aizmieg uzticīgā dzīvesbiedre Elza. 
Harijs to ļoti pārdzīvo, viņam grūti samierināties ar pelēko vientulību. Dēls Gunārs un mazdēls Mār-
tiņš cenšas tēva un vectēva dienas darīt krāsainākas, bet abiem ir arī citas rūpes. Harijs arvien retāk 
iziet no sava dzīvokļa. Pa reizei viņu apciemo Apvienības virsnieki, īpaši jubilejas dienās, kad visu 
godātais sirmais virsnieks saņem sirsnīgus Apvienības un NBS komandiera apsveikumus. Dažreiz  
viņš paņem savu akordeonu un nošalc Zaļais mežs…

Kā gaišs jaunības dienu atspulgs ir tā laika simpātijas, studiju biedrenes Mildas apciemojumi, kad 
abi gremdējas kopīgās atmiņās. Tagad cienījamās Mildas kundzes mītnes zeme ir Zviedrija, arī viņa 
zaudējusi dzīvesbiedru, bet jūtas vēl pietiekami stipra,  apciemo Dzimteni un jaunības dienu drau-
gu.

Harijs mūža nogalē nesūdzas par sāpēm, vienīgi sliktā dzirde traucē sazināties ar draugiem un 
kājas lāgā neklausa. Daudzi notikumi gan pagaisuši no atmiņas, bet Bīriņi tur ieslēgti uz laiku lai-
kiem… 

Šā gada 2. maijā Harijs Zerviņš iestājas latvju karavīru Aizsaules pulkos.
7. maijā sirmais leitnants ar militāru godu tiek guldīts ģimenes kapu vietā. I Meža kapu klusumā iz-
skan Valsts himna, nogrand trīs atvadu zalves. Tuvinieku, draugu, domubiedru un cīņu līdzgaitnieku 
cieņu un mīlestību apliecina sirsnīgi atvadu vārdi un krāšņi ziedi.

Vēji, pieklustiet šobrīd mazliet:
Balts cilvēks un baltu Mūžību iet…
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TĒVZEMES GADSIMTA LIECINIEKS NU PIEDER MŪŽĪBAI ...

Viestura ordeņa virsnieks,
atv. majors Alfrēds Porietis
30.09.1909. – 15.05.2009.

Es esmu latvietis –
Šis sauciens sirdij tuvs un dārgs.
Es esmu latvietis –
Būs pēdējais mans vārds.
Admirālis Teodors Spāde

Gods kalpot Latvijai! – šos katram latvju karavīram svē-
tos vārdus pasaulē vecākais latviešu virsnieks pēdējoreiz 
stingri un noteikti teica Rīgas pilī šī gada 1. maijā, no Valsts 
Prezidenta rokām saņemot augsto valsts apbalvojumu.

Alfrēds Porietis dzimis 1909. gada 30. septembrī kā jau-
nākā atvase cariskās Krievijas  armijas virsnieka Mārtiņa 
Porieša ģimenē. Līdz I Pasaules karam tēvs dienēja Ukrai-
nā, bet ģimene dzīvoja Daugavpilī. Sākoties karam, tēvs 
ģimeni aizveda uz Kijevu, bet 1917. gadā pēc Oktobra 
revolūcijas meklēja iespēju atgriezties Latvijā. 1920. gadā 
tas izdevās, Poriešu ģimene atgriezās Daugavpilī, kur vēl 
valdīja lielinieki.

Jau nākamajā gadā Daugavpili atbrīvoja, tēvs dabūja darbu, taču viņa dzīves ceļš bija īss un ap-
rāvās negaidīti pēkšņi. Pēc tēva nāves ģimeni uzturēja Alfrēda māsas – vecākā kā lauku skolotāja, 
jaunākā – kā Zemgales artilērijas pulka virsnieku ēdnīcas vadītāja Daugavpils cietoksnī, tā dodot 
Alfrēdam iespēju 1927. gadā pabeigt Daugavpils ģimnāziju, turklāt ar zelta medaļu.

Tēva paraugs un māsas darbs Daugavpils cietokšņa virsnieku aprindās mudināja Alfrēdu izvēlēties 
militāru karjeru. Jau 1927. gadā viņš dodas uz Rīgu, lai kārtotu iestājeksāmenus Latvijas Karaskolas 
artilēristu nodaļā. Kaut arī viņš neatbilda toreizējiem uzņemšanas noteikumiem, jo nebija sasniedzis 
18 gadu vecumu un nebija dienējis armijā, ar tā laika Karaskolas priekšnieka pulkveža Rūdolfa Klinso-
na īpašu atļauju jaunekli uzņem Karaskolā, un viņš kā leitnants 1929. gadā to beidz. Dienests viņam 
sākas Latgales artilērijas pulkā Krustpilī. Leitnants Porietis ir disciplinēts un centīgs, izcils audzinātājs 
un paraugs saviem padotajiem zināšanu un iemaņu izkopšanā un valstiskā pienākuma pildīšanā.

Viņam piemīt tieksme uz nemitīgu un daudzpusīgu pašizglītošanos. Dienesta laikā līdz 1940. gada 
padomju okupācijai viņš sekmīgi beidzis zenītartilērijas virsnieku kursus; Aviācijas pulkā – artilērijas 
gaisa novērotāju kursus; Jātnieku pulkā – kavalērijas virsnieku kursus; sekmīgi aizstāvējis Latvijas 
armijas godu starptautiskās jāšanas sacīkstēs. 1937. gadā Alfrēds uzsāk mācības Augstākajā kara 
skolā, paralēli arī studijas Latvijas Universitātē. Šo mācību un studiju kursu padomju okupācijas dēļ 
pabeigt neizdodas. 

1940. gadā padomju vara sāk pakāpenisku Latvijas armijas likvidāciju un pārorganizēšanu. Latga-
les artilērijas pulku pārdēvē par Sarkanarmijas 183. strēlnieku divīzijas 623. vieglās artilērijas pulku; 
A. Porieti nozīmē par pulka sagādes daļas priekšnieku. No virsnieku deportācijām un latviešu armi-
jas daļu pārdislokācijām 1941. gada jūnijā viņam izdodas izvairīties un atbrīvoties no Sarkanarmijas 
rindām.

AIZSAULES BRUŅINIEKIEM PIEPULCINĀTI
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Alfrēds vēlējās turpināt studijas Latvijas Universitātē, taču bija jāpelna nauda, lai varētu dzīvot 
Rīgā. Viņam laimējās dabūt sagādnieka darbu Autosatiksmes pārvaldē, bet jau 1942. gada ziemā 
viņš saņem pavēsti ierasties vācu mobilizācijas punktā. Saņemdams atkārtotu pavēsti, Alfrēds to 
pilda un tiek iedalīts 267. policijas rezerves bataljonā, kur sastop vairākus Karaskolas biedrus. Viņam 
uztic rūpēties par bataljona apgādi ar apģērbu, ieročiem un uzturu.  1943. gada maijā kapteini A. Po-
rieti ieskaita Latviešu leģiona 19. divīzijā, iedala zenītdivizionā, ieceļ par baterijas komandieri un no-
sūta uz apmācībām Vācijā. 1944. gada janvārī zenītdivizionu nosūta uz Austrumu fronti pie Veļikajas 
upes. Kapteinis A. Porietis piedalās leģendārajās 16. marta kaujās un visās turpmākajās kaujās pie 
Opočkas un Osvejas; atkāpjoties nonāk Latvijas teritorijā un cauri Gulbenei, Madonai, Jaunpiebalgai, 
Rīgai un Kauguriem nonāk Kurzemē, kur nākas izcīnīt ļoti sīvas kaujas pie Džūkstes, Blīdenes, Remtes. 
1944. gada novembrī kapt. Porieti vēlreiz sūta uz kursiem Vācijā. Ceļā uz turieni viņam lūdz pavadīt 
kapt. Mūrnieku ar kundzi un meitu Ludmilu. Jaunie cilvēki sadraudzējas un 1945. gada 2. februārī 
Vācijā salaulājas, Jaunais pāris nofotogrāfējas, un šis foto vēlāk izrādās Alfredam ļoti liktenīgs. Jau 
martā kapt. Porietis atgriežas savā vienībā Latvijā. Pēdējās pozīcijas A. Porieša baterijai ir pie Kabiles, 
taču kara liktenis tad jau ir izšķirts. Leģionāri cīnījās pret Sarkanarmiju, lai, cik iespējams, pasargātu 
Latviju no atkārtotas padomju okupācijas. Par varonību kaujās A. Porietis apbalvots ar 2. un 1. šķiras 
Dzelzskrustu.

Pēc Kurzemes karaspēka formējuma kapitulācijas 1945. gada 8. maijā štāba vadība pavēl leģionā-
riem ieročus nodot un atļauj pašiem izklīst. Vīri tā arī dara, taču sarkanarmieši visu apkārtni pārmeklē. 
Kādās lauku mājās Užavas pagastā A. Porietis, tērpies jau civīlā apģērbā kopā ar biedriem iekļūst pār-
baudāmajā zonā. Nelaimīgā kārtā viņa mantās atrod liktenīgo kāzu fotogrāfiju, kurā Alfreds redzams 
vācu armijas kapteiņa uniformā. Šis fakts pieliek punktu A. Porieša brīvajām gaitām. Par Dzimtenes 
nodevību viņš tiek notiesāts uz 10 gadiem, kurus izcietis Intas soda nometnē Komi APSR. Latvijā 
atgriezies 1955. gadā, strādājis kā lauksaimnieks un mežkopis Jēkabpils pusē kolhozos Slatē un Ru-
benē. Kara vētru izjauktās ģimenes vietā radusies cita.

Jau sirmais virsnieks reabilitēts 1991. gadā. Viņš aktīvi piedalās karavīru sabiedrisko organizāciju 
darbības atjaunošanā: 1992. gadā iestājas darbu atsākušajā Latviešu virsnieku apvienībā, darbojas 
arī Daugavas Vanagu organizācijā un ir viens no Palīdzības biedrības Tēvijas sargiem (bij. Latvijas 
brīvības cīnītāju Palīdzības fonds) līdzorganizātoriem. 

1992. gadā tiek oficiāli atjaunota un pielīdzināta neatkarību atguvušās Latvijas NBS dienesta pakā-
pei viņa Latvijas armijas dienesta pakāpe kapteinis; 1993. gadā sakarā ar Latvijas valsts proklamēša-
nas 75. gadadienu un Lāčplēša dienu saskaņā ar LR likumu Par Aizsardzības spēkiem ar LR Aizsardzī-
bas ministra pavēli Nr. 62-MK Alfrēdam Porietim piešķirta majora dienesta pakāpe.

Tā mana Tēvija, to mūžos mīlēt!
Tā mūsu zeme – vienīgā un labā.
Ar šo dzejnieka Andreja Eglīša atziņu sirdī atv. majors Alfreds Porietis nenoguris uzrunā mūsu 

tautas jauno paaudzi. Apveltīts ar fenomenālu atmiņu, enerģiju un dzīvesprieku, viņš aktīvi iestājas 
par nepieciešamību uzlabot darbu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, par valstiskā pienākuma ap-
ziņas stiprināšanu un ieaudzināšanu jaunsargu, zemessargu un NBS karavīru apziņā un sirdīs. Tādēļ 
viņš arī savos visai cienījamajos gados izmanto katru iespēju tikties ar skolu jaunatni, zemessargiem, 
NBS virsniekiem un karavīriem, lai savu bagātīgo Latvijas armijā iegūto audzināšanas un pašaudzi-
nāšanas pieredzi nodotu tagadējai jauno virsnieku paaudzei, lai sagatavotu skolu jaunatni un jaun-
sargus uzticīgi kalpot savai valstij un zemei un nelokāmi aizstāvēt to. Majors Porietis aktīvi piedalījies 
Zemessardzes 56. Kājnieku bataljona izveidē. Sirmais, arvien vēl staltais majors ir Jēkabpils jaunsargu 
Goda viesis ikreiz, kad viņi dod zvērestu uzticīgi kalpot Latvijai. Savu iespēju robežās viņš piedalās arī 
NBS Rekrutēšanas un atlases centra pasākumos.

Par godprātīgu darbu un mūža veikumu Tēvzemes labā atvaļinātais majors Alfrēds Porietis apbal-
vots ar LR Aizsardzības ministra Goda zīmi Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā (1999.) un Atzinības 
Goda zīmi (2004.), kā arī NBS Komandiera I pakāpes Goda zīmi Par nopelniem (2002.); Zemessardzes 
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komandieris piešķīris I pakāpes Goda zīmi Par kalpošanu tautai un Latvijai (2006.); Valsts Aizsardzības 
fonds Lāčplēsis izteicis atzinību, apbalvojot ar Goda zīmi (2004. g.); enerģijas pilnā majora apbalvo-
jumu pūrā vēl ir vairāki Aizsardzības ministra, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Zemessardzes 
un pašvaldības Goda un Atzinības raksti. Viestura ordeņa virsnieka godā majors Alfrēds Porietis tiek 
iecelts šā gada 1. maijā. 

Sēru vēsts pāršalc Latviju tikai pāris nedēļas pēc nozīmīgā notikuma. Atvaļinātais majors Alfrēds 
Porietis savā gandrīz 100 gadus garajā mūžā bija saglabājis patriotiska virsnieka stāju, nesalaužamu 
ticību Latvijas valstij un tās nākotnei, uzticīgi kalpojis devīzei Visu par Latviju! 

Līdzjūtību majora tuviniekiem un visai latviešu virsniecībai apliecina Valsts Prezidents, aizsardzības 
ministrs un NBS komandieris. Krustpils Ev. – lut. draudzes baznīcā ap šķirstu gulst krāšņi vainagi un 
ziedi. Pavadītāju pulkā Alfrēda dēls Viesturs, meita Inese, mazbērni un citi tuvinieki, augstas militār-
personas, pašvaldību vadītāji, Virsnieku apvienības un citu karavīru organizāciju pārstāvji, draugi un 
kaimiņi. Sirmo patriotu zemes klēpī gulda Rubenes pagasta klusajos Bērzu kapos līdzās viņa otrajai 
dzīvesbiedrei Irmai. Desmitiem roku ar trīs saujām baltu smilšu pavada stalto majoru Mūžības ceļā.

Lai ir zemes klēpis silts
Tev, kam sirds tik karsti dega!
Rainis
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LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne

ARDIEVAS ALFREDAM PUTNIŅAM

okupācijas režīma lauztam,
bet nesalauztam virsniekam un dzejniekam,
Latvijas armijas atv. leitnantam
04.02.1919. – 09.07.2009. 

Alfreds Putniņš dzimis Permā (Krievijā), kur viņa vecāki 
uzturējās kā Pirmā Pasaules kara bēgļi. Ģimene atgriezu-
sies Rīgā 1921. gadā. 1937. gadā Alfreds beidzis 2. Rīgas 
Valsts ģimnāziju. 1938. gadā iestājies Latvijas Universitā-
tes Inženierzinātņu fakultātē. 1940. gada rudenī viņam 
vajadzēja sākt dienestu Latvijas armijā, bet to aizkavēja 
bij. PSRS okupācija. 1942. gadā Alfreds pieteicies veido-
jamo Latvijas bruņoto spēku rīcībā un  iedalīts 22. Dau-
gavas bataljonā (komandieris kapt. Vanags). Nosūtīts uz 
instruktoru kursiem Daugavgrīvā, Bolderājā, tos beidzis 
1942. gada septembrī (bataljons jau pārdēvēts par po-
licijas bataljonu, kaut gan ar policiju tam nebijis nekā-
da sakara) un norīkots Paulusa armijas rīcībā. Pēc Sta-
ļingradas (tagad Volgograda) kaujas vienība atkāpjas uz Zaporožji, pilda sardzes dienestu. Alfreds 
ir bataljona štāba apgādes daļas priekšnieks. 1943. gada rudenī vienību atsauc uz Latviju, izvieto 
robežapsardzē Indras apkārtnē. No 1944. gada marta līdz augustam Alfreds mācās saīsinātos virs-
nieku kursos, kuri deva tiesības saņemt leitnanta dienesta pakāpi. Bataljons tiek iekļauts Latviešu 
leģiona 15. divīzijas sastāvā, izvietots Dundagā, sagatavojot tā pārvešanu uz Pomerāniju. Alfreds ir 
sava batajona rotas komandieris. Vācu valodas prasmes dēļ viņu norīko par sakaru virsnieku pltn. 
Rusmaņa štābā. 1945. gada martā pulkvežleitnanta kaujas grupa tiek komandēta uz Kurzemi un ie-
kļauta 19. divīzijas sastāvā. Frontes maiņu un dažādu pārkārtojumu rezultātā sakari starp pulkiem un 
divīzijas štābu pārtrūkst. 1945. gada 8. maijā – Vācijas kapitulācijas dienā – Alfreds Putniņš ir pēdējais 
pulka dežūrvirsnieks, kuru neviens no šī posteņa nav atbrīvojis. Ar paceltu sarkanbaltsarkano karogu, 
nodziedot Dievs, svētī Latviju!, 9. maijā karavīri izklīst. 

No 1945. gada līdz 1948. gadam Putniņš atrodas kara gūstekņu nometnē Ļeņinogorskā, līdz 
1955. gada oktobrim – koncentrācijas nometnē Bratskas rajonā. Tādi īsumā ir Alfreda kauju virsnieka 
dzīves līkloči.

Latviešu virsnieku apvienībā Alfreds iestājas 1999. gada martā. Iegūst Apvienības virsnieku cieņu 
un autoritāti ar savu atsaucību, sirsnību un vienkāršību. Nevar nepieminēt viņa dzejnieka talantu, kā 
arī pirmā, pēc 48 gadiem, 1993. gadā (dzejniekam tad ir 74 gadi), izdotā dzeju krājuma raksturīgo 
nosaukumu – Karogi nemirst. Pēc šī krājuma iznākšanas 1994. gadā Alfreds Putniņš tiek uzņemts 
Rakstnieku savienībā.

Taču Alfreda dzejnieka ceļš ir ērķšķains. Dzejot viņš sācis 40-tajos gados gūstekņu nometnē. 
Tur rakstītie darbi gājuši bojā. Līdz 1956. gadam sagatavoti materiāli četriem dzejoļu krājumiem. 
1955. gadā nelielu daļu no tiem pazīstams vācu tautības virsnieks – Putniņa nometnes biedrs – 
aizved uz Rietumvāciju, tur tos saņem vēsturnieks Ādolfs Šilde un 1956. gada jūlijā anonīmi publicē 
grāmatā Pa deportēto pēdām. Šie 17 Putniņa dzejoļi kļūst par pirmo latviešu nelegālās dzejas pub-

AIZSAULES BRUŅINIEKIEM PIEPULCINĀTI
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licējumu Rietumos9. Sarakstē ar piederīgajiem (jau pēc atgriešanās Rīgā) uz ASV nosūtītas 460 Sibī-
rijā radušās dzejas. Tās tautieši daļēji publicējuši Amerikas latviešu izdevumos, diemžēl, nenorādot 
autoru, kā arī lasījuši saietos. Šo dzejoļu manuskripti tagad atrodas J. Raiņa Literatūras un mākslas 
muzeja fondos. Latvijā sabiedrība sāk iepazīt dzejnieku A. Putniņu pēc 1962. gada no publikācijām 
Karogā, Literatūrā un mākslā, Zvaigznē u.c., un te jaunais autors ir Mirdzas Ķempes protežē. Alferds 
būtu varējis saņemt “zaļo gaismu” dzejas grāmatu publicēšanā apmaiņā pret čekas piedāvājumu 
sniegt konfidenciālu informāciju par Rakstnieku savienības biedriem. No šāda “darījuma” Alfreds at-
teicies un no literatūras aprites ticis izolēts. Tomēr klusēt un nerakstīt nav spējis. Viņam izdevies divu 
krājumu manuskriptus pārsūtīt uz ASV. Viens no tiem, Sāpju slieksnis, prēmēts Toronto izsludinātajā 
dzeju konkursā. Sekojušas regulāras publikācijas Kanādā. Pēdējos gados uzrakstīti 8 dzeju krājumi, 
kas, turpinot latviešu romantiskās lirikas tradīcijas, sniedz arī laikmetu pretrunu un realitātes filozo-
fiskas apceres.

Latvijas armijas virsnieks un dzejnieks Alfreds Putniņš apglabāts 2009. gada 14. jūlijā ģimenes 
kapvietā Pleskodāles kapos, Rīgā.

Vieglas smiltis, Tev, Alfred, Tēvzemes smiltājā! Tavu dzeju lasām tagad, un to lasīs arī nākamās pa-
audzes –

…
Pret tālo debess rūsu
Vārds kāvu sudrabotos šķēpus slien.
A. Putniņš

9  Ēvalda Valtera (Inta Baltarāja) krājumu Russiāde Latviešu Nacionālais Fonds Stokholmā publicēja tikai 1956. gada 

beigās.
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LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne

AR BRĪVAS LATVIJAS VĀRDU UZ LŪPĀM

Aizsaules pulkiem pievienojies
Latvijas armijas leitnants
Viktors Dreifelds
08.06.1919. – 28.10.2009., Toronto  

Atv. ltn. Viktors Dreifelds ir Latvijas Karaskolas nepabeigtā, 
plānotā 15. izlaiduma (1941) virsnieks. Obligāto karadienes-
tu pildījis Latvijas armijā.

Viktors izbridis Otrā pasaules kara dangas. Pēc kara dzīvo-
jis Kanādā.

Viņa aktīvais darbs ieguldīts Daugavas Vanagu organizā-
cijas un Latviešu virsnieku apvienības (LVA) Kanādā norisēs; 
Viktors Dreifelds ilgus gadus bijis LVA Kanādā priekšsēdis. 
1991. gadā, Latvijai atgūstot neatkarību, viņš ir viens no LVA 
Latvijā darbības atjaunošanas iniciatoriem. 1992. gadā iestā-
jies LVA (Latvija) un kopš tā laika nesavtīgi balstījis virsnieku 
apvienības darbu materiāli un morāli.

Viņa latviešu virsnieka stāja, asā doma un laiku lokos gūtā dzīves pieredze ir lietišķi noderējusi Lat-
vijas armijas tradīciju atjaunošanā Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Ar V. Dreifelda darbu latviešu 
virsnieka vārda labā slava izskanējusi sabiedrībā gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

Par mūža ieguldījumu Latvijas armijas tradīciju atjaunošanā un saglabāšanā NBS atv. ltn. Viktors 
Dreifelds apbalvots ar aizsardzības ministra goda zīmi Par ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā (1999), 
NBS komandiera I pakāpes goda zīmi Par nopelniem (2002), Zemessardzes komandiera I pakāpes 
goda zīmi Par kalpošanu tautai un Latvijai (2004), kā arī saņēmis aizsardzības ministra pateicību 
(2001).

Latviešu virsnieku apvienības biedri patiesā cieņā noliec galvas Latvijas armijas leitnanta Viktora 
Dreifelda mūža un darba priekšā, izsaka visdziļāko līdzjūtību viņa tuviniekiem un novēl nerietošas 
Saules gaismā vienmēr redzēt mīļoto Tēvzemi Latviju.

AIZSAULES BRUŅINIEKIEM PIEPULCINĀTI
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________________
Kļūdas labojums KADETĀ Nr. 36, Rīga, 2008:
66. lpp. (zemsvītras atsauce) Lobe Kārlis, pulkvedis.



. 37


