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IEVADVārDS
Cienījamie kadeti, kolēģi, žurnāla „Kadets”
lasītāji! Līdz šim tradicionāli žurnāls ir
gadskārtējs izdevums, tādēļ arī ievadam
vēlos izdarīt īsu kopsavilkumu par svarīgākajiem notikumiem 2012. gadā un iezīmēt
dažas prioritātes nākamajam.
Eiropas Sociālā Fonda ietvaros ir notikusi
studiju virzienu vērtēšana. Ar gandarījumu
varam teikt, ka Nacionālās Aizsardzības
akadēmijas realizētās studiju programmas
ir izvērtētas un atzītas par ilgtspējīgām. Šis
fakts mums visiem ir atzinība par paveikto.
Pozitīvs novērtējums, tomēr, nedrīkst padarīt pašapmierinātus un ieslīgt stagnācijā,
tādēļ 2012. gadā tiek turpināts darbs pie
studiju programmu satura un realizācijas
kvalitātes uzlabošanas. Otro gadu pēc kārtas notiek Sauszemes taktikas kurss sadarbībā ar NBS Kājnieku brigādi. Šis kurss ir
ļāvis mums spert soli uz priekšu sauszemes virziena studiju programmās studējošo kadetu apmācības kvalitātes uzlabošanā. Pašlaik sadarbībā ar NBS Jūras Spēku flotili un
Gaisa Spēku Aviācijas bāzi ir uzsāktas konsultācijas un koordinācija, kas ļaus mums tuvākajā nākotnē celt jaunā kvalitātē Jūras un Gaisa studiju programmās studējošo kadetu
apmācību.
Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un NBS Apvienoto štābu esam risinājuši juridiska un administratīva rakstura jautājumus, kas saistīti ar NAA Maģistra programmas
realizāciju. Tāpat nozīmīgas pārmaiņas piedzīvo Aizsardzības Zinātnes Pētniecības Centrs
(AZPC). 2012. gadā esam sākuši centra reformu, kas radīs starta priekšnosacījumus AZPC
darbības aktivizācijai un ļaus izveidot pamatu tā tālākai attīstībai. Vēlamies redzēt NAA
AZPC kā modernu dzīvotspējīgu un atzītu zinātnisku institūciju, kas spēj sniegt reālu atdevi
zinātnes jomā un nopietnu ieguldījumu NAA kadetu izglītībā. Vidējā termiņā AZPC drošības un aizsardzības jautājumos jākļūst atpazīstamam Latvijā un Baltijas reģionā.
2013. gadā turpināsim nopietni strādāt, lai uzlabotu studiju programmu un karjeras
kursu kvalitāti. Ļoti ceram uz NBS regulāro spēku vienību izpratni un atbalstu šajā jomā.
Turpināsim arī soli pa solim virzīties uz priekšu AZPC attīstībā un gādāsim, lai mums atvēlētā budžeta ietvaros uzlabotu NAA kadetu apmācību un sadzīves apstākļu kvalitāti.
Pateicos visiem par paveikto! Vēlu sekmīgu gada noslēgumu!
Kadetiem 2013. gadā novēlu mācīties ar pilnu atdevi, izmantot studijām atvēlēto laiku
lietderīgi, pilnveidot sevi gan garīgi gan fiziski, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties NAA
studentu pašpārvaldē. Atcerieties, ka Jūsu nākotne ir Jūsu pašu rokās!
PER ASPERA AD ASTRA
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NAA AKTIVITāTES 2012.GADā
NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļas priekšnieks
kapteinis Dzintars Berķis,
NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļas virsnieks
virsleitnante Iveta Abakoka

MĀCĪBU PLĀNOŠaNas UN aTBaLsTa daĻas daRBs 2012. GadĀ

2012. gadā tika sākts darbs, lai uzlabotu Jūras spēku (JS) un Gaisa spēku (GS) kadetu studiju
programmu kvalitāti. Ja Komandējošā sastāva virsnieku (KSV) pamatapmācības kursa un Sauszemes
spēku (SzS) kadetiem jau ir paredzēta Taktikas mācību priekšmeta apmācība četru mēnešu garumā,
kuru realizē Ādažu garnizona teritorijā, tad Jūras spēku un Gaisa spēku kadetiem tāds apmācības
cikls līdz šim nav bijis. Kursa galvenais uzdevums būtu profesionāli sagatavot nākamos virsniekus
specifiskajam dienestam Gaisa spēku atbalsta bāzē un Jūras spēku Flotilē. Viens no galvenajiem apmācības ieguvumiem noteikti būs iespēja kursa realizēšanā kā vieslektorus iesaistīt pieredzējušus
virsniekus un instruktorus, jo apmācību norise ir plānota attiecīgajā spēku veidā.
Pirmo reizi NAA vēsturē tika organizēta kadetu kandidātu administratīvā nedēļa, kuras
laikā jaunie karavīri tika sagatavoti apmācību posmiem NBS KS un NBS IS. NAA vecāko
kursu kadetiem bija iespēja pilnveidot savas komandiera iemaņas, nākamajiem kadetiem,
savukārt, radās pirmais iespaids par dienesta specifiku NBS.
Pirmo reizi pēc vairāku gadu pārtraukuma augustā kadetiem Ādažu garnizonā notika lauka
nometne, kur SzS kadetiem bija kaujas šaušanas tuvās distancēs kurss un JS un GS kadeti
veica kaujas šaušanas iemaņu uzturēšanas kursu.
NAA nav pilnībā nodrošināta ar visiem pasniedzējiem, lai saviem spēkiem varētu veikt apmācības procesa norisi. Kā jau tas bieži vien notiek – nav ļaunuma bez labuma. Tā vietā, lai
NAA nodarbinātu pasniedzējus ar nelielu pedagoģisko slodzi, tiek veidota sadarbība ar zinošiem
un, galvenais, praktizējošiem speciālistiem no dažādām bruņoto spēku struktūrvienībām, piemēram, no NBS Valodu skolas, NBS Sakaru skolas, NBS Sporta kluba, ZS 31. AMII bataljona,
ZS 34. artilērijas bataljona un citām vienībām. NBS ir izstrādāts vieslektoru piemaksas mehānisms, tāpēc lektori pelnīti var saņemt samaksu par pedagoģisko darbu.
Ar š.g. septembri NAA ir mainīti studiju gada laiki. Ja līdz šim studiju gads 1. kursa kadetiem sākās martā un arī pārcelšana nākamajos kursos notika tai pašā laikā, tad tagad atskaites punkts būs 1. septembris.
Studiju laikā līdztekus militāro zināšanu apguvei NAA kadeti apgūst zināšanas izvēlētajā
specialitātē un mācās attiecīgajā augstskolā – Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) vai Latvijas
Jūras akadēmijā (LJA). Līdz ar izmaiņām studiju laikos vairs nebūs situāciju, kad sadraudzības augstskolās un NAA kadetus nākamajos kursos pārceļ dažādos laikos. Tas atvieglos apmācības procesa plānošanu un sinhronizēšanu ar RTU un LJA.
Militārās vadības studiju programmu īstenošana ir izaicinājumiem pilns process, kurā nepieciešams ieguldīt daudz darba, jo šāds studiju kurss ir sākts tikai nesen un pirmais izlaidums ir paredzēts tikai 2014. gadā. Sadarbībā ar studiju programmu direktoriem tiek regulāri
veikti uzlabojumi studiju plānos. Tiek darīts viss, lai apmācāmie iegūtu iespējami kvalitatīvāku
zināšanu bagāžu un spēku veidi nākotnē saņemtu profesionālus jaunos virsniekus.

Naa profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība”

Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” pilnvērtīgi sāka savu
darbību līdz ar tās akreditāciju 2010. gada 27. oktobrī. Tās izveidē aktīvi piedalījās toreizējais
NAA AZPC priekšnieks atvaļinātais brigādes ģenerālis Kārlis Krēsliņš sadarbībā ar Baltijas Aizsardzības koledžu (BALTDEFCOL), tās dekānu James S. Corum (Kanāda) un doktoriem Eric
Allan Sibul, Augustine Meaher, Asta Maskaliūnaite, Zdzislaw Sliwa, Mika Juha Kerttunen.
Studijas ilgst 1,5 gadus. Studiju gaitā maģistranti apgūst 17 mācību disciplīnas, savukārt pēdējais
semestris ir veltīts maģistra darba izstrādei. Darbus raksta gan angļu, gan arī latviešu valodā.
Pirmie maģistranti sāka studijas 2011. gada 14. martā. Par pirmo programmas direktori
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kļuva Dr. med. Liāna Pļaviņa. Studiju programmā imatrikulēja 31 virsnieku no Latvijas un
ārvalstīm – ASV, Kanādas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Maķedonijas, Vācijas, Rumānijas,
Horvātijas, Norvēģijas, Dānijas un Albānijas. 2011. gadā notika arī papilduzņemšana maģistra studijās. Kopumā 2011. gadā NAA maģistra programmā studēja 77 virsnieki.
2012. gadā turpinās darbs, pilnveidojot maģistra studiju programmu. 2012. gada pavasarī
programmas direktores pienākumus sāka pildīt komandleitnante Dr.psych. Andžela Rožcenkova.
Programmas direktore izstrādāja profesionālās maģistra studiju programmas „Militārā vadība un
drošība” vadlīnijas un metodiskos norādījumus maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai,
tika veikti pasākumi studiju procesa organizēšanā un vadīšanā, t.sk. aktivizēta sadarbība ar
BALTDEFCOL doktoriem, lai programma darbotos efektīvāk. NAA mājas lapā latviešu un angļu
valodā ir izveidota studiju programmas sadaļa, kurā publicēta informācija par studiju programmu.
Arī 2012. gadā notiek reflektantu uzņemšana maģistra studiju programmā. Programmas
klausītāji pārstāv ASV, Kanādu, Norvēģiju, Ukrainu, Moldovu un Azerbaidžānu.
Pašlaik NAA profesionālā maģistra studiju programmu ir sekmīgi absolvējuši deviņi virsnieki. Aktuālākos maģistra darbus ir plānots publicēt militārajos žurnālos.

statistika par Naa absolventiem/leitnantiem un organizētajiem kursiem 2012. gadā

1. Šajā gadā NAA absolvēja četri šādi maģistra studiju programmas „Militārā vadība un
drošība” klausītāji:
1.1. Ainārs Rauza;
1.2. Gunārs Upītis;
1.3. Tiit Paljak;
1.4. Michael James Pennell.
Studijas NAA klausītāji sāka 2011. gada 14. martā, savukārt, absolvējot NAA, ieguva
profesionālā maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā.
2. Šī gada 23. martā NAA absolvēja septiņi šādi Jūras spēku virsnieka pamatapmācības
kursa un divi Gaisa spēku virsnieka pamatapmācības kursa kadeti:
1.1. Kristaps Ķauķis;
2.2. Ivo Celmans;
2.3. Uģis Ruperts;
2.4. Rinalds Jankevics;
2.5. Pāvels Jefimenko;
2.6. Mareks Urtāns;
2.7. Artis Strautiņš;
2.8. Gintis Mucenieks;
2.9. Sandija Griba.
Studijas NAA Jūras spēku virsnieka pamatapmācības kursā kadeti sāka 2007. gada 28. februārī.
Beidzot studijas, kadeti absolvēja arī Latvijas Jūras akadēmiju un ieguva profesionālo bakalaura grādu
jūras transportā, kā arī kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženiera kvalifikāciju.
Gintis Mucenieks studijas sāka 2007. gada 28. februārī, absolvēja arī Rīgas Tehnisko universitāti un ieguva profesionālo bakalaura grādu aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikāciju.
Sandija Griba studijas NAA sāka 2008. gada 19. februārī – no 2008. gada 22. septembra līdz
2010. gada 22. septembrim mācījās Ukrainas Nacionālās aviācijas universitātes Kremenčugas lidotāju koledžā, kur ieguva komerciālās aviācijas helikopteru pilotu kvalifikāciju.
3. Šī gada 31. maijā NAA absolvēja 10 šādi Komandējošā sastāva virsnieka pamatkursa kadeti:
3.1. Aivars Treimanis;
3.2. Andris Bērziņš;
3.3. Dace Blese;
3.4. Daiga Lāce;
3.5. Ieva Jordāne;
3.6. Igors Sičiks;
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3.7. Jānis Boļšakovs;
3.8. Oskars Bagāts;
3.9. Raivis Jezuns;
3.10. Uldis Orups.
Studijas NAA kadeti sāka 2011. gada 27. aprīlī. Absolvējot NAA, ieguva vada komandiera kvalifikāciju.
4. Šī gada 31. maijā NAA absolvēja četri Virsnieka speciālista kursa kadeti:
4.1. Marts Vabalis;
4.2. Kitija Eglīte;
4.3. Madara Elksne;
4.4. Arnis Prūsaks.
Studijas NAA kadeti sāka 2012. gada 28. februārī, absolvējot NAA, ieguva sertifikātus
par virsnieka speciālista kursa programmas apguvi.
5. No šī gada 9. janvāra līdz 8. jūnijam notika JS Vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku
kurss. To veiksmīgi pabeidza septiņi klausītāji.
6. Šī gada 6. augustā sākās Vecākā virsnieka speciālista kurss (VVS). Kursa noslēgums ir
paredzēts šī gada 5. oktobrī.
7. Šī gada 6. augustā sākās Jaunākā štāba virsnieka kurss (JŠVK). Kursa noslēgums ir paredzēts šī gada 14. decembrī. Kursa absolvēšana ir viens no priekšnosacījumiem nākamās –
kapteiņa – dienesta pakāpes saņemšanai NBS dienošajiem jaunākajiem virsniekiem.
NAA Sauszemes spēku nodaļas vadītājs
pulvežleitnants Andis Zviedris

SAUSZEMES SPĒKU (SZS) NODAĻA

Sauszemes spēku nodaļas pamatdarbības veids ir jaunāko virsnieku un kadetu apmācība.
Jaunākie virsnieki, virsleitnanti, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā veic karjeras kursu – Jaunāko
štāba virsnieku kursu (JŠVK). Jaunākā štāba virsnieka kurss ir virsnieku izglītības kurss, kas ļauj
virsniekam saņemt nākamo dienesta pakāpi kapteinis, majors atbilstoši Militārā dienesta likuma
prasībām. 2011. gada augustā mācības JŠVK sāka 27 klausītāji no dažādām NBS vienībām:
SzS Kājnieku brigādes, Militārās policijas, Mācību vadības pavēlniecības, Zemessardzes, Nodrošinājuma pavēlniecības, Speciālo uzdevumu vienības un Aizsardzības ministrijas. 2011. gada
decembrī visi 27 klausītāji sekmīgi pabeidza Jaunāko štāba virsnieku kursu.
Lai nodrošinātu JŠVK norisi, kursa pastāvīgais personāls ir: kursa priekšnieks un trīs vecākie pasniedzēji sindikātu vadītāji. Līdz ar pastāvīgi mainīgo vidi JŠVK personāls tiek nosūtīts
pieredzes gūšanā uz dažādiem starptautiskajiem kursiem un starptautiskajām misijām. 2012.
gada pirmajā pusgadā, kad JŠVK netiek organizēts NAA, JŠVK kursa priekšnieks majors Guntars Strazdītis un JŠVK vecākais pasniedzējs sindikāta vadītājs kapteinis Kaspars Kokins piedalījās ISAF misijā Afganistānā.
No 2011. gada 28. novembra līdz 2012. gada jūnijam majors G.Strazdītis un kapteinis
K.Kokins tika nosūtīti dienestam Maimanas Provinces atjaunošanas vienības štābā. Šī bija
lieliska iespēja teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē, lai, atgriežoties no Afganistānas, svaigākās zināšanas un pieredzi nodotu tālāk Jaunākā štāba virsnieka kursa klausītājiem. Dienests Afganistānā bija pieredzes bagāts – kopā saplānotas un īstenotas vairāk nekā divdesmit
rotas līdz bataljona līmeņa daudznacionālas operācijas. Plašais Ziemeļu reģionālajā pavēlniecībā pieejamo resursu klāsts ļāva gūt ieskatu par jaunāko militāro tehnoloģiju spējām un
lietošanas īpatnībām. Šajā periodā galvenie izaicinājumi, ar ko nācās saskarties, bija daudznacionalitāte un tai pakārtotais valodas jautājums štāba iekšienē, kas visspilgtāk būtu raksturojams ar plānošanas nodaļas sastāvu – norvēģi, latvieši, amerikāņi un puertorikāņi. Otrs
izaicinājums bija sadarboties ar nacionālajiem drošības spēkiem, kuru mentalitāte un izpratne
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par dzīves ritējumu ir krasi atšķirīga no rietumnieciskās. Šī citādā izpratne raksturojama ar
attieksmi pret konkrētiem laikiem – ja „rietumu” virsnieks, sakot, ka operācija sākas plkst. 6
no rīta, darīs visu, lai tas tā arī notiktu, afgāņu virsnieks atsevišķos gadījumos 6 no rīta tikai
sāks meklēt savus karavīrus un būs gatavs tikai desmitos.
Savukārt JŠVK vecākais pasniedzējs sindikāta vadītājs majors Jānis Mežavilks no 2012.
gada 23. februāra līdz 1. jūnijam tika iesaistīts Lietuvas Kara akadēmijā notikušajā Vidējā līmeņa štāba virsnieku kursā (Army Command and Staff Course) kā viens no kursa sindikāta
vadītājiem.
Augstās tehnoloģijas un vienkāršība ir vēl viens aspekts, kas ņemams vērā, sadarbojoties
ar afgāņu vietējiem spēkiem. Analfabēti atsevišķās Afgāņu nacionālās armijas vienībās veido
līdz pat 90 procentu no kopējā personāla skaita, tādējādi starppersonu komunikācijas prasmes ir īpaši nozīmīgas.
No 10. marta līdz 23. martam ACSC kursa klausītāji un mācībspēki apmeklēja Dānijas
Karalisko bruņoto spēku vienības un piedalījās Dāņu divīzijas plānošanas mācībās. Lekcijas
galvenokārt vadīja Lietuvas speciālisti, bet atsevišķām tēmām bija pieaicināti kompetenti
speciālisti arī no citām NATO valstīm (ASV, Vācijas, Dānijas, Čehijas un Spānijas).
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NAA Sauszemes spēku studiju kursa priekšnieks
kapteinis Ilmārs Šķesters

Naa sZs sTUdIJU KURsa LaUKa NOMeTNe, 2012

Laika posmā no 1993. gada līdz 1997. gadam Nacionālā aizsardzības akadēmija regulāri
organizēja vasaras lauka nometnes Ādažu poligonā. Kadetiem bija iespēja teorētiskās zināšanas pilnveidot praktisko nodarbību laikā, kā arī uzlabot savas lauka kaujas iemaņas. Mainoties apmācību programmām un samazinoties kadetu skaitam NAA, kadetu lauka nometnes
organizēšana deviņdesmito gadu beigās tika pārtraukta.
Kopš dienesta sākšanas NAA (2011. gada marts) gandrīz katrā NAA personāla kopsapulcē
dzirdēju savu pieredzējušāko kolēģu runas par to, kāda NAA bija 90. gados, kā tika organizēta
kadetu apmācība, tai skaitā arī lauka nometnēs, un tagad tas viss esot zudis.
2011./2012. mācību gadā būtiski palielinājās NAA SzS studiju kursu kadetu
skaits – no 29 līdz 74. 2011./2012. mācību gadā akreditēja bakalaura studiju
programmu SzS Militārā vadība (SzS MV).
SzS MV programmā ir integrētas studijas
Rīgas Tehniskajā universitātē – profesionālā bakalaura grāda iegūšanai programmā „Automobiļu transports”. RTU
apmācību laikā kadetiem saskarsme ar
militārajiem priekšmetiem ir minimāla,
NAA vasaras lauka nometne 90. gadu beigās
tāpēc, lai nodrošinātu NBS KS un NBS IS
apgūto militāro iemaņu uzturēšanu un sagatavotu kadetus turpmākajām apmācībām NAA
militāro priekšmetu blokā saskaņā ar MVP komandiera/NAA rektora 2012. gada 10. jūlija
pavēles Nr. 345 „Par „Komandējošā sastāva virsnieks” kursa apmācību NBS Ādažu militārajā
bāzē” 1.2. punktu laika posmā no 2012. gada 24. jūlija līdz 19. augustam tika organizēta
NAA SzS studiju kursa nometne Ādažu poligonā, Poligona atbalsta centra teritorijā. NAA SzS
Militārās vadības kursu kadeti tika iesaistīti Komandējošā sastāva virsnieka pamatkursa Taktikas apmācību programmas nodarbību norisē.
Nometnē piedalījās 72 kadeti: SzS MV 4. kurss – 8 kadeti, SzS MV 2. kurss – 19 kadeti,
SzS MV 1. kurss – 33 kadeti un KSV kurss – 12 kadeti. Kadeti tika saformēti divos kājnieku
vados. SzS MV 4. kurss un KSV kurss pildīja komandējošā sastāva pienākumus (vadu komandieri, vadu seržanti, nodaļu komandieri), bet SzS MV 2. un 1. kurss – kareivju pienākumus. Nometne tika sākta ar pārgājienu pilnā ekipējumā no NAA uz Ādažu poligonu – aptuveni
26 km un turpinājās ar dinamiskām apmācībām gan NAA SzS studiju kursa personāla vadībā, gan ar SzS KBDE vieslektoru atbalstu.
Nometnes mācību mērķi:
1) NAA SzS studiju kursu kadetu ieroču piešaude un A1 šaušanas kvalifikācijas vingrinājumu
izpilde;
2) kaujas šaušana tuvās distancēs (KŠTD) ar triecienšauteni – 1. Līmeņa apmācība saskaņā ar SzS KBDE noteiktajiem standartiem;
3) taktikas apmācības – kājnieku vada patrulēšanas operācijas, kas beidzās ar praktiskajām
mācībām Ādažu poligonā un nakts kaujas šaušanas vingrinājumu „Kājnieku vada slēpnis”.
Kā pretinieks kadetiem darbojās SzS 2.KB 1. Kājnieku rota, apmācībās tika izmantotas
MILES sistēmas, kas būtiski paaugstināja realitātes izjūtas.
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NAA AKTIVITāTES 2011.GADā
NAA Sauszemes spēku nodaļas vadītājs
pulkvežleitnants Andis Zviedris

SZS NODAĻAS KADETU LAUKA NOMETNES IKDIENA1

Līdztekus JŠVK SzS nodaļā nozīmīgu lomu ieņem kadetu apmācība. Ar 2012. Gada vasaru atsākās kadetu lauka nometne.
Poligona atbalsta centra teritorijā 24. Augusta vakarā ideja pārauga darbībās un nometne
tika atklāta ar NAA rektora pulkvežleitnanta Egila Leščinska uzrunu. Nometnes ideja nemainījās, nometnes laikā bija nepieciešams atsvaidzināt NAA SzS kadetu individuālās iemaņas.
Lai nometne varētu pilnīgi funkcionēt, bija nepieciešams paveikt veselu virkni darbu. Tika
celtas teltis, ierīkotas mazgāšanās vietas, žāvētavas, ugunskura vietas, kur visas nometnes
laikā pavadīja brīvos vakarus.
Katru rītu celšanās bija plkst. 5.55 un plkst. 6.10 notika rītarosme.

KSVP kursa kadeti, sagatavojot nometnes vietu

Kadeti rītarosmē

Pēc rītarosmes sākās rīta tualete. Rīta tualete bija līdz plkst 7.10. Tālāk pēc dienas sadales
sekoja rīta apskate.

Vada vecākais, ziņojot komandierim

Kadeti pusdienojot

rīta apskates laikā

1

Lasītājiem piedāvātais raksts tapis sadarbībā ar SzS Komandējošā sastāva virsnieku pamatkursa kadetiem.
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Rīta apskate sākās ar vada vecākā pārbaudi un ziņojumu komandierim par gatavību nodarbībām
un trūkumiem, ja tādi tika konstatēti. Līdz plkst. 8.30 bija brokastis. Visas ēdienreizes bija Ādažu
bāzē, izņemot pusdienas. Tās veda termosos uz poligonu, kur norisinājās nodarbības.
Pēc brokastīm sekoja rīta izvade, kur mums komandieris pastāstīja par dienā ieplānotajiem
notikumiem. Nodarbības sākās plkst. 9.00. Nodarbības beidzās plkst. 17.00. Līdz plkst.
18.20 bija nosacītais brīvais laiks. Tā laikā kadeti atpūtās un apkopa ekipējumu. Plkst. 18.20
kadeti kājām devās uz vakariņām Ādažu bāzē. Attālums līdz ēdnīcai bija 3 km. Kad kadeti
atgriezās no vakariņām, bija iespēja nopeldēties Kadaga ezerā. Pēdējais dienas pasākums
bija Vakara junda un vakara tualete. Pēc tās sekoja naktsmiers. Plkst. 23.00 visi jau gulēja.
Pirmā nometnes nedēļa bija kā atkārtojuma nedēļa kadetu kursam, kuras laikā atsvaidzināja zināšanas lauka kaujas iemaņās, kā arī vadījām nodarbības pārējiem nometnes dalībniekiem. Turpmākās divas nedēļas kadetus apmācīja kaujas šaušanai tuvās distancēs.

Kaujas šaušana tuvās distancēs

Uz kadetu apmācību laiku tika piekomandēti instruktori no 2. kājnieku bataljona. Pēdējo
nedēļu kadeti devās mežā, kur uzsākās taktiskā fāze. Četras diennaktis dzīvoja pa mežu, apgūstot taktiskās kaujas iemaņas.
Pēdējā dienā tika saņemts uzdevums – izfiltrēšanās no pretinieka teritorijas. Nosacītos
pretiniekus spēlēja SzS Kājnieku brigādes 2. kājnieku bataljona 1. kājnieku rota, kas padarīja
šo uzdevumu vēl grūtāku. Vakarā jau sekoja ekipējuma apkope, nometnes novākšana un svinīgais pasākums, kur arī visi pārrunāja, kā kuram veicies.

Kadeti taktiskās

fāzes laikā
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Jūras spēku un Gaisa spēku studiju kursa priekšnieks
komandleitnants Artis Tirzmalis

PAGĀJUŠAIS GADS JŪRAS UN GAISA SPĒKU NODAĻĀ
2011. gada 30. novembrī ģenerāļa Hartmaņa Goda zobenu saņēma par labāko
2010./2011. mācību gada absolventu atzītais leitnants Maksims Rastopčins.
13. februārī Nacionālā aizsardzības akadēmija atzīmēja savu 20. gadadienu. Visi Jūras
un Gaisa spēku kadeti piedalījās gadadienas svinībās gan nodrošinot sarīkojumu norisi, gan
pašiem esot skatītāju rindās. Šajā dienā Krišjāņa Barona ielā 99 (pie bijušās Kara skolas)
tika atklāta piemiņas plāksne, kas norāda, ka šajā vietā bijusi Latvijas Kara skola.
Katru pavasari tradicionāli NAA piedalās Latvijas mācību iestāžu izstādē SKOLA, šoreiz –
2012. Kadetiem bija iespēja uzrunāt vienaudžus, pārliecināt tos, ka virsnieka profesija ir pietiekami
atraktīva jauniem cilvēkiem. Trīs dienu laikā NAA stendu apmeklēja vairāki simti interesentu.
Kā pēdējos gados pierasts, Jūras spēku un Gaisa spēku (JS/GS) nodaļa turpināja samazināties uz NAA absolventu – jauno leitnantu – skaita. 2012. gada 23. martā Jūras spēku nodaļu absolvēja septiņi leitnanti: Ivo Celmans, Kristaps Ķauķis, Pāvels Jefimenko (labākais
savā kursā), Mareks Urtāns, Artis Strautiņš, Rinalds Jankevics un Uģis Ruperts. Jau otro
gadu labākajiem absolventiem ir tiesības izvēlēties savu nākamo dienesta vietu.
26. martā NAA viesojās ASV Gaisa spēku akadēmijas kadeti, iepazīstoties ar mūsu GS kadetiem akadēmijā. Savukārt vakarā mājinieki viesiem izrādīja Rīgu un tās ievērojamākās vietas.
21. aprīlī JS/GS nodaļas virsnieki, instruktori un kadeti piedalījās Atvērto durvju dienā, iepazīstinot interesentus ar studiju programmām un ikdienas dzīvi Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
1. jūnija vakarā NAA kadeti piedalījās airēšanas sacensībās pilsētas kanālā. Lai arī komanda
netika īpaši gatavota, tomēr sīvā konkurencē NAA ieguva otro vietu augstskolu vidū, apmēram
par 30 centimetriem atpaliekot no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas komandas.
Šovasar, pulkvežleitnantam Aivaram Bulam atvaļinoties no militārā dienesta, par jauno
Jūras un Gaisa spēku nodaļas vadītāju kļuva pulkvežleitnants Roberts Drāke.
No 6. līdz 10. augustam JS/GS kadetiem sadarbībā ar Sauszemes spēku nodaļu Ādažu
poligona teritorijā notika vasaras nometne, kuras laikā kadetiem notika praktiskās šaušanas
nodarbības – A1 kvalifikācijas normatīvu kārtošana. Pirms nometnes iekārtošanas Kājnieku
brigādes vadība bija parūpējusies par ekskursiju Ādažu bāzes teritorijā. Kadetiem šī bija pirmā
reize kopš pamatapmācības, kad atkal nodaļas sastāvā teju nedēļas garumā pavadījām telšu
nometnē. Nometnes laikā kadeti apguva praktiskās šaušanas iemaņas ar triecienšauteni G36,
kas beidzās ar ieskaiti visās stacionārās šaušanas disciplīnās, un nakts šaušanu pa vāji apgaismotiem mērķiem. Kopvērtējumā trīs rezultatīvākie kadeti bija Jānis Tropiņš, Kaspars Pollaks un Miks Pamiljans. Pēc šautuvē pavadītas dienas un pusnakts kadeti veica 26 kilometrus
garu pārgājienu no Ādažu poligona uz aizsardzības akadēmiju. Kā labs rādītājs kadetu gribasspēkam jānorāda tas, ka neviens kadets no pārgājiena neizstājās un pēc atgriešanās NAA
lazareti neapmeklēja.
Šovasar atkal tika uzņemti jauni kadetu kandidāti visās trīs specialitātēs un papildu Komandējošā sastāva virsnieka kursā, kā arī Virsnieka speciālista kursā. Pārbaudījumus izturējušajiem kadetu kandidātiem piecas dienas nācās pavadīt NAA, lai kārtotu formalitātes –
slēgtu profesionālā militārā dienesta līgumus, saņemtu formas tērpus, veiktu virkni citu ar
dokumentu aizpildīšanu saistītu uzdevumu. Kadetu kandidātu „administratīvās nedēļas” laikā

13

Sauszemes spēku kadeti atradās lauka nometnē Ādažos, tādēļ jaunpienācēju saņemšanu organizēja Jūras un Gaisa spēku nodaļa. Kadetiem tika dots uzdevums palīdzēt un realizēt kadetu kandidātu uzņemšanu akadēmijas saimē. Visi uzdevumi tika izpildīti godam!
Gaisa spēku 5. kursa kadetiem taktikas apmācībā no 10. līdz 13. septembrim bija jāpiedalās praktiskajās nodarbībās Ādažu poligonā, kas beidzās ar ieskaiti NAA. Vēl pavisam nedaudz ir atlicis, un 26. oktobrī Gaisa spēki saņems 17 jaunus leitnantus.
Šajā gada pārskatā nav iekļauta informācija par Starptautisko Jūras spēku štāba virsnieku
kursu.

NAA JS/GS nodaļas JS VLŠVK vecākais virsnieks
kapteiņleitnants Igors Koroļovs

sTaRPTaUTIsKĀ JŪRas sPĒKU vIdĒJĀ LĪMeŅa vadĪBas UN ŠTĀBa
vIRsNIeKU KURsa aKTUaLITĀTes 2012. GadĀ

Š.g. no 9. janvāra līdz 8. jūnijam Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA)
notika pēc kārtas jau sestais starptautiskais Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba
virsnieka kurss (turpmāk tekstā – JS VLŠVK). Kopš pirmā kursa, kas dibināts 2007. gadā,
to veiksmīgi beiguši 77 virsnieki, tai skaitā viens ārvalstu (Igaunija – 8, Latvija – 49, Lietuva – 19, Polija – 1).
2012. gadā kursā mācības sāka astoņi virsnieki – viens Igaunijas Aizsardzības spēku,
četri Latvijas un trīs Lietuvas bruņoto spēku pārstāvji. Tomēr viens Latvijas JS Flotiles virsnieks mācības kursā nepabeidza, jo savu kursa darbu, t.i., akadēmisko eseju, uzrakstīja
nesekmīgi. Viņam ir dota iespēja pārrakstīt akadēmisko darbu un aizstāvēt to 2013. gadā.
2011. gadā, kad notika gatavošanās kārtējam kursam, vienā no Baltijas valstu JS komandieru sapulcēm kursa vadība izvirzīja priekšlikumu par kursa paplašināšanu, aicinot
tajā mācīties pārējo NATO un PfP valstu virsniekus, sākot no 2013. gada. Lēmums par
kursa paplašināšanu tika pieņemts Baltijas valstu bruņoto spēku (turpmāk tekstā – BS)
komandieru sapulcē un apstiprināts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas (turpmāk
tekstā – AM) līmenī. Jau 2011. gada nogalē AM pārstāvji organizēja pirmās tikšanās ar
vairākiem ārvalstu BS militārajiem atašejiem, kuru laikā tie izrādīja ieinteresētību par piedāvāto priekšlikumu un militārās sadarbības paplašināšanu.
2012. gada sākumā uz ārvalstīm tika nosūtītas pirmās aicinājuma vēstules (Invitation
letters), uz kurām līdz šīm pagaidām ir saņemtas noraidošas atbildes. Par galveno iemeslu,
kāpēc ārvalstu BS nevar sūtīt savus virsniekus mācīties kursā 2013. gadā, ir minēts finansiālo līdzekļu trūkums un smagā krīze, kas ietekmējusi arī ārvalstu BS, tomēr vairākās
vēstulēs ir uzsvērta nepieciešamība pēc militārās sadarbības uzturēšanas arī turpmākajos
gados. Latvija kā kursa organizētāja un uzņēmējvalsts arī turpmāk saņems ārvalstu
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ekspertu atbalstu. Iespēja redzēt kursā ārvalstu virsniekus kā kursa klausītājus vēl joprojām
netiek izslēgta, jo, krīzei beidzoties, var gadīties, ka ārvalstu BS tomēr varēs atļauties sūtīt
uz Latviju (NAA) savus virsniekus mācīties JS VLŠVK. Bez šaubām, ārvalstu kursa klausītāju klātbūtne varēs padarīt kursu par vienu no prestižākajiem Baltijas valstu reģionā.
Kurss ir starptautisks, un tā galvenais mērķis ir izglītot Baltijas valstu JS jaunākā un
vidējā līmeņa sastāva virsniekus un sagatavot tos turpmākajam dienestam JS operāciju
vadību štābos, t.sk. daudznacionālajos štābos. Tieši tādēļ visa kursa apmācība notiek
angļu valodā un saskaņā ar NATO procedūrām un Baltijas Aizsardzības koledžas (turpmāk
tekstā – BALTDEFCOL) metodoloģiju. Kursa klausītājus apmāca pieredzējuši militārie eksperti no Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem, ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Dānijas, Norvēģijas, Polijas, kā arī pasniedzēji no BALTDEFCOL un
Latvijas Universitātes.

Norvēģijas vieslektors pasniedz
„Rules of Engagement” mācību
materiālu starptautiskā JS
VLŠVK klausītājiem

JS VLŠVK pamatuzdevums ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam ieskatu par NATO un Baltijas valstu bruņoto spēku attīstības tendencēm, JS darbības pamatprincipiem, kaujasspējām
un standarta procedūrām, dažāda veida kaujas un krīzes novēršanas operācijām, kā arī starptautisko un Baltijas valstu nacionālās drošības situāciju un pamatnostādnēm.
Kursa apmācību organizē, pamatojoties uz pastāvīgo apmācību programmu, kura tika apstiprināta 2008. gadā. Tās saturs ik gadu tiek pilnveidots un papildināts, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, t.i., Lessons learned, kā arī Baltijas valstu BS un ārvalstu ekspertu atziņas
un rekomendācijas. Liela nozīme kursa mācību procesa uzlabošanā ir arī kursa klausītāju ieteikumiem. Piedāvātās rekomendācijas attiecas gan uz mācību procesa kvalitātes, gan kursa
materiāltehniskās, t.i., MTL, bāzes uzlabošanu. Jāpiebilst, ka Latvijai kā uzņēmējvalstij („Host
nation”) ir jāveltī liela uzmanība kursa MTL bāzes pastāvīgai uzlabošanai, jo tā ir viena no
galvenajām prasībām, kas ir minēta kursa Tehniskajā vienošanās („Technical Arrangement”),
kas tika noslēgta starp visām trijām Baltijas valstīm.
Kursa vadība ir ļoti ieinteresēta saglabāt kursa kvalitāti, tādēļ tā uztur pastāvīgus kontaktus
gan ar Baltijas valstu BS, gan ārvalstu institūcijām, kas palīdz nodrošināt kursu ar kompetentiem
mācībspēkiem. Kursa vadībai jāiegulda daudz darba, pacietība, pūles un pieredze, lai uzturētu
pastāvīgus kontaktus ar mācībspēkiem un nodrošinātu kursa administratīvo atbalstu. Šis process ir arī nogurdinošs, taču tā pozitīvie rezultāti nepārprotami liek manīt par sevi kursa laikā,
ja to veic kvalitatīvi un regulāri. Par to liecina vairākas pozitīvas atsauksmes, ko pēdējo gadu
laikā kursa vadība regulāri saņēmusi no kursa klausītājiem. Kursa klausītāji pēc 2011. un
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2012. gada kursa nobeiguma pozitīvi novērtēja gan kursa organizēšanu kopumā, gan
vieslektoru pasniegto mācību vielu. Lielākā daļa no kursa klausītājiem uzskata, ka kursa
kvalitāte ir augstā līmenī un kursa laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas turpmāk noderēs viņu dienesta karjerā. Taču ir arī tādi vieslektori, kuru mācību
vielas kvalitāti būtu vēlams uzlabot turpmākajos gados. Kompetentu vieslektoru klātbūtne
kursa apmācību procesa laikā ir garants esošā kursa kvalitātei, par kuru ik gadu rūpējas
kursa organizētāji.
Visvairāk kursa laikā uzsvērta taktiskā un operacionālā plānošana, kā arī štāba darba
procedūras, ņemot vērā Baltijas valstu JS specifiku, t.i., piedalīšanos mīnu meklēšanas
operācijās. Kursā apgūtās teorētiskās zināšanas jūras taktisko operāciju plānošanā tiek
noslīpētas ikgadējās praktiskajās jūras mācībās, t.i., „Sea-based Staff Training Exercise”
Baltic Fortress (turpmāk tekstā – BF).
Š.g. no 4. līdz 9. maijam mācības BF12 notika Lietuvas teritoriālajos ūdeņos. Mācību
galvenais mērķis bija sniegt iespēju starptautiskā JS VLŠVK klausītājiem patstāvīgi plānot
un vadīt operācijas jūrā, kā arī dot iespēju trenēt kuģu apkalpes un pilnveidot standartu
kaujas procedūras jūrā un paaugstināt personāla kaujas sagatavotību. Mācības notika
ciešā sadarbībā ar BALTRON štābu un Lietuvas Jūras spēkiem, kas šogad organizēja un
vadīja mācības. Latviju mācībās pārstāvēja JS Flotiles flagmaņkuģis, štāba apgādes kuģis
A-53 „Virsaitis” un Patruļkuģu eskadras kuģis P-02 „Lode”, savukārt Lietuvas Jūras spēkus
pārstāvēja M-54 „Kuršis”, M-53 „Skalvis”, N-42 „Jotvingis”, P-11 „Žemaitis”, P-12 „Dzukas”, Lietuvas SAR kuģis „Šakiai”, kā arī Lietuvas SUV vienība un GS helikopters.
BF12 mācību plānošanas un norises rezultāti un atziņas ir atspoguļoti „Minutes of
BF12 PXD” (Post Exercise Debrief). Galvenie rezultāti un atziņas ir šādas:
1. BF12 mācības tiek novērtētas par visveiksmīgākajām mācībām plānošanas, organizācijas un norises ziņā, salīdzinot ar visām iepriekšējām BF mācībām.
2. Mācību plānošanas un sagatavošanas fāzē ir jāparedz visu iesaistīto instanču (t.i.,
uzņēmējvalsts – pasniedzēji – kurss) efektīva un sinhronizēta mijiedarbība, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību plānošanu un sagatavošanu.
3. Uzņēmējvalstij ir jānodrošina kurss ar mācībspēkiem, kas palīdz un instruē kursa
klausītājus visā mācību plānošanas, sagatavošanas un norises procesa gaitā.
4. Mācību plānošanas procesā iespējami intensīvāk ir jāiesaista kursa klausītāji, jo kursa
primārais uzdevums ir sagatavot JS virsniekus, spējīgus pastāvīgi plānot un organizēt
mācības. Ir jāparedz iespēja kursa klausītājiem piedalīties mācību plānošanas konferencēs, kā arī organizēt tās.
Pēc mācībām tika apkopoti un prezentēti iepriekšējo BF mācību rezultāti un atziņas
(„Lessons learned”), kā arī tika skarts jautājums par „BF Guidance”, t.i., standartveida
dokumenta izstrādi, kurā tiks ietverta virkne procedūru, piemēram, atbildības sfēru sadale
starp atbildīgajām institūcijām utt., lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu BF plānošanu,
organizēšanu, norisi un kontroli. BF 12 PXD laikā starptautiskā JS VLŠVK vadība, kas
bija atbildīga par dokumenta izstrādi, visiem klātesošajiem prezentēja pirmo šā dokumenta
uzmetumu.
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Kursa garumā katru klausītāju atsevišķi novērtē un sastāda gala ziņojumu, ņemot vērā
ne tikai parādīto zināšanu un prasmju līmeni, bet arī attieksmi pret mācībām kopumā,
klausītāja izpildīgumu, parādītās praktiskās vadības (leadership) iemaņas taktisko mācību
laikā, kā arī spēju iekļauties un pildīt dienesta pienākumus štābos. Viens no svarīgākajiem
vērtēšanas kritērijiem ir klausītāja sekmīgi uzrakstītais un aizstāvētais pētnieciskais darbs
(akadēmiskā eseja).
JS VLŠVK sekmīgi beigušajiem virsniekiem izsniedz sertifikātu par kursa absolvēšanu,
individuālo personības raksturojumu un sekmju lapu. Pēc sekmīgas JS VLŠVK absolvēšanas Baltijas valstu JS virsnieki var turpināt studijas BALTDEFCOL Vecākā štāba virsnieka
kursā (The Joint Command and General Staff Course) bez papildu militārās apmācības.
JS VLŠVK ir virsnieka karjeras kurss, kas dod tiesības Baltijas valstu absolventiem saņemt
dienesta pakāpi „kapteiņleitnants” un „komandleitnants”.
Kārtējā, jau septītā pēc kārtas, kursa sākums ir paredzēts 2013. gada 7. janvārī un tā
ilgums būs 22 nedēļas. Pēc aptuveniem aprēķiniem tajā piedalīsies līdz 15 kursa klausītājiem no trijām Baltijas valstīm. Precīza informācija par kursa klausītāju skaitu būs zināma 2013. gada sākumā.

Starptautiskā JS VLŠVK klausītāji un vadības personāls, atrodoties Lietuvas JS bāzē pēc veiksmīgi
noritējušām mācībām „Baltic Fortress 2012”
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NATO studiju kursa vecākais virsnieks
majors Intars Jundze

Naa OPeRĀCIJU PLĀNOŠaNas KURsa (NATO sTUdIJU KURsa)
aKTIvITĀTes 2011. UN 2012. GadĀ
Latvija 2004. gadā kļuva par pilntiesīgu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO)
dalībvalsti, kurai ir jādod savs ieguldījums Alianses drošības un aizsardzības spēju uzturēšanā un attīstībā. Ņemot vērā, ka Latvijas militārais budžets ir ierobežots un NBS militārās spējas nav pietiekami attīstītas, Latvija var sniegt atbalstu NATO ne tikai piedaloties
starptautiskajās militārajās operācijās, bet arī organizējot Latvijā apmācību NATO dalībvalstu un citu partnervalstu pārstāvjiem.
LR aizsardzības ministrs 2006. gada jūnijā Latvijas valdības vārdā noslēdza Saprašanās memorandu (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Latvia and Supreme Headquarters Allied Power in Europe (SHAPE) and
Headquarters Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) Regarding the
Provision of Host Nation Support for the Execution of NATO Operations/Exercises), kas
noteica Latvijas pienākumus uzņēmējvalsts atbalsta (UVA) nodrošināšanā NATO operācijām un mācībām.
2010. gada jūnijā, viesojoties Rīgā, Sabiedroto transformācijas virspavēlniecības štāba
priekšnieka vietnieks apvienoto spēku apmācību jautājumos (HQ Supreme Allied Commander Transfomation (HQ SACT) DCOS Joint Force Training) ģenerālleitnants Karlheinz
VIERECK tikās ar Latvijas AM un NBS vadību un piedāvāja Latvijā organizēt NATO mācības Steadfast Pyramid/Steadfast Pinnacle 2011 (SFPD/SFPE 11) un vairākus Operāciju
plānošanas kursus (OPK) katru gadu. Latvijas AM un NBS vadība pieņēma šo priekšlikumu, un NBS komandieris nekavējoties noteica visu NBS struktūrvienību uzdevumus šo
mācību sagatavošanai. MVP komandierim/NAA rektoram tika uzdots būt gatavam (pēc
NATO pieprasījuma) nodrošināt mācības un OPK ar nepieciešamajām mācību klasēm
NAA telpās, sagatavot nepieciešamo aprīkojumu un materiāli tehniskos līdzekļus mācību
nodrošināšanai, kā arī sniegt administratīvo atbalstu mācību plānošanas un norises laikā.
2010. gada augustā ar LR aizsardzības ministra pavēli tika izveidota darba grupa mācību SFPD/SFPE 11 un OPK sagatavošanai, kas veica sākotnējos priekšdarbus un aprēķinus par nepieciešamajiem remontdarbiem un nepieciešamo finansējumu šo starptautisko
pasākumu uzņemšanai NAA.
Vēlāk, 2010. gada decembrī, ar LR aizsardzības ministra pavēli AM līmenī izveidoja
projekta vadības darba grupu (PVDG) mācību SFPD/SFPE 11 un OPK sagatavošanai,
kurai uzdeva organizēt mācības un kursus, kā arī sagatavot NAA 1. mācību korpusu šo
pasākumu uzņemšanai. AM PVDG regulāri organizēja darba sanāksmes un risināja jautājumus, kas attiecās uz šo pasākumu sagatavošanu, remontdarbu veikšanu NAA telpās
un MTL iepirkumiem.
Arī MVP štāba līmenī izveidoja darba grupu minēto pasākumu sagatavošanai. Abās
darba grupās aktīvi darbojās MVP štāba Mācību pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants
Raimonds Kursītis, kuru vēlāk iecēla NAA OPK priekšnieka amatā. Pulkvežleitnants
R. Kursītis aktīvi sadarbojās ar HQ SACT un NATO skolu Vācijā, lai nodrošinātu, ka NATO
prasības ietvertu AM un NBS veicamo uzdevumu dienas kārtībā. Datortehnikas un biroju
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tehnikas iegādei vien investēja gandrīz Ls 100 000, bet remontdarbiem un mācību tīkla
izveidei investēja vairāk nekā Ls 140 000.
Tagad NAA ir izveidota moderna plenārsēžu zāle ar video un audio nodrošinājumu, kā
arī 17 dažāda lieluma mācību klases un auditorijas ar modernāko aprīkojumu augstākā
līmeņa starptautisko pasākumu un kursu uzņemšanai. Ir izveidots jauns mācību materiālu
pavairošanas birojs, kurā var izgatavot arī lielformāta shēmas un mācību kartes. NAA 1.
mācību korpusa 1. stāvā un 2. stāvā ir izveidots optiskais mācību tīkls starptautisko mācību un kursu nodrošināšanai. Papildu tam 1. stāvā ir izveidota virtuve un ēdamzāle svinīgo pasākumu un pusdienu uzņemšanai. Šajās telpās notiek gan starptautiskie, gan NBS
un NAA līmeņa pasākumi.
Lai nodrošinātu NATO mācību un starptautisko kursu uzņemšanu NAA, ar NBS komandiera 2011. gada 10. marta pavēli NAA sastāvā un NAA prorektora pakļautībā ir izveidota
atsevišķa struktūrvienība – NAA Operāciju plānošanas kurss piecu cilvēku sastāvā. 2012.
gadā kursa nosaukums ir mainīts un tagad tas saucas NAA NATO studiju kurss.
Attiecībā uz mācībām SFPD/
SFPE ar LR aizsardzības ministra
doto pilnvarojumu 2011. gada septembrī tika noslēgta Tehniskā vienošanās (Technical Arrangement
Between the Ministry of Defence of
the Republic of Latvia and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, NATO Concerning the Conduct of NATO Exercises
Stedfast Pyramid and Steadfast Pinnacle in the Republic of Latvia), kas
NAA OPK 2012. gada februārī
noteica Latvijas kā uzņēmējvalsts
konkrētos pienākumus UVA nodrošināšanā mācībām SFPD/SFPE. Plānots, ka šīs mācības notiks Latvijā līdz 2016. gadam.
„Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”, kuru apstiprināja ar Ministru kabineta 2011. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 67, noteica, ka Latvijai ir jānodrošina Latvijā NATO operacionālās
plānošanas kursu organizēšana un uzņemšana. Kā redzams no iepriekš minētā, tad valsts,
AM un NBS vadības līmenī abu pasākumu sagatavošanai bija noteikta augsta prioritāte.
Lielāko daļu darbu paveica MVP štāba un NAA personāls.
HQ SACT 2011. gada martā NATO dalībvalstīm un citām institūcijām nosūtīja dokumentu „Comprehensive Operations Planning Education and Individual Training Activities”, kurā noteica NAA vietu kopējā apmācību programmā, un noteica, ka Latvijā 2011.
gadā notiks gan mācības SFPD/SFPE 11, gan trīs Comprehensive Operations Planning
Orientation Course (COPOC) kursi. Vēlāk vienu COPOC kursu aizstāja ar NATO Operational
Planning Process (OPP) Knowledge Development Course (KDC) kursu. Šajos trīs NATO
kursos 2011. gadā apmācīja 58 ārvalstu un Latvijas dalībniekus.
Pirmais COPOC kurss notika 2011. gada jūnijā un to vadīja NATO skolas pasniedzēji
LTC Walter Sopp (kursa direktors), CDR Lars Johannessen, kā arī administratīvo atbalstu
sniedza Sebastian Graupner. No NAA puses, administratīvo atbalstu sniedza NAA OPK
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priekšnieks pulkvežleitnants R.Kursītis, vecākais virsnieks majors I.Jundze un vēl pieci karavīri. Kursa uzraudzību Senior Mentor (SM) statusā veica MGEN (R) Leo van der Born un
HQ SACT pārstāvis CPT (N) Coskun Gurek. COPOC kursa mērķis bija sniegt kursa dalībniekiem vispārīgu pārskatu par NATO operāciju plānošanas procesa pamatprincipiem un
iepazīstināt kursa dalībniekus ar jauno NATO operāciju plānošanas direktīvu Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (ACO COPD). Pēc kursa
beigšanas tā dalībniekiem jābūt spējīgiem piedalīties NATO operacionālā līmeņa štāba vai
nacionālā līmeņa štāba darbā kā operāciju plānošanas grupas dalībniekiem, izmantojot
jaunākās NATO lietotās operāciju plānošanas metodes. Pirmajā COPOC kursā piedalījās
27 dalībnieki no ASV, Kanādas, Norvēģijas, Beļģijas, Horvātijas, Igaunijas un Latvijas.
2011. gada oktobrī NAA sadarbībā ar HQ SACT organizēja pirmo NATO Operāciju plānošanas procesa Zināšanu attīstības kursu (OPP Knowledge Developnment Course), kura
mērķis bija apmācīt operāciju plānošanas atbalsta datorprogrammas TOPFAS lietotājus, lai
tie spētu piedalīties operāciju plānošanas procesā. Kursu vadīja HQ SACT Prototype NATO
System of Systems Analysis Team – CDR Terje Thomesen un divi HQ SACT civilie līgumdarbinieki Mr. Robert Coffman un Ms. Ana Icayan. Uz pirmo NATO OPP KDC kursu ieradās
seši dalībnieki no Itālijas, Vācijas, Francijas, Turcijas un Latvijas (BALTDEFCOL pasniedzējs).
Galveno uzmanību kursā veltīja datorprogrammas TOPFAS apskatei, kuru izmanto, lai atvieglotu plānošanas procesu, kā arī uzkrātu informāciju, to apstrādātu un analizētu.
Otrais COPOC kurss notika 2011. gada novembrī. Šo kursu vadīja NATO skolas pasniedzēji MAJ Jeremy Digioia (kursa direktors), LTC Walter Sopp, kā arī LTC Scott Reinhard. Atsevišķas mācību tēmas pasniedza NAA OPK vecākais pasniedzējs pulkvežleitnants
Aivars Spriedējs. No NAA puses administratīvo atbalstu kursam sniedza NAA OPK priekšnieks pulkvežleitnants R.Kursītis, vecākais virsnieks majors I.Jundze un vēl trīs karavīri.
Savukārt kursa uzraudzību Senior Mentor statusā veica MGEN (R) Roger Lane un SHAPE
pārstāvis LTC Chris Scully. Šajā kursā piedalījās 25 dalībnieki no ASV, Francijas, Itālijas,
Dānijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Latvijas.
Lai nodrošinātu NATO kursu finansēšanu, Ministru kabinets 2011. gada 11. oktobrī
ar noteikumiem Nr. 778 „Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” noteica operacionālās plānošanas kursa dalības
maksu Ls 189,66 (no viena cilvēka vienā nedēļā). Vēlāk šo kursa maksu noteica attiecībā
uz visiem NATO kursiem NAA.
2012. gada sākumā, pamatojoties uz LR aizsardzības ministra doto pilnvarojumu NBS,
noslēdza Saprašanās memorandu (Memorandum of Understanding between the Latvian
National Armed Forces, and the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation Concerning the Conduct of Courses in Support of Allied Command Transformation
Training Programme at the Latvian National Defence Academy), kas aizstāja iepriekš noslēgtās Vienošanās vēstules (LoA) ar HQ SACT par katru atsevišķo kursu. Saprašanās memorands vēlreiz apstiprināja Latvijas UVA pienākumus kursu organizēšanai NAA un deva
pamatu tālākai sadarbībai ar NATO skolu Vācijā.
2012. gada pirmajā pusē NAA notika divi NATO kursi, kuros apmācīja 45 ārvalstu un
Latvijas dalībniekus.
2012. gada maijā NAA sadarbībā ar HQ SACT organizēja pirmo NATO Concept Development and Experimentation (CD&E) kursu NAA, kura mērķis bija iepazīstināt kursa dalībniekus ar ideju/koncepciju radīšanu un attīstību NATO struktūrās, kā arī dažādu

20

eksperimentu realizēšanas procesu. Kursu vadīja HQ SACT štāba militārie un civilie instruktori: CDR Georg Klein, CDR Mark Leavitt, CDR Alexander Heinrich, LTC Frederico
Catapano, WGCDR Gordon Pendleton, CAPT James Byerly, Mr. Alex Smethurst un Mr.
William Dorman. No NAA puses, administratīvo atbalstu kursam sniedza NAA OPK
priekšnieks pulkvežleitnants R.Kursītis, vecākais virsnieks majors I.Jundze un vēl pieci
karavīri. Uz pirmo NATO CD&E kursu ieradās 16 dalībnieki no Slovēnijas, Kanādas, Itālijas, Portugāles, Rumānijas, Polijas, Albānijas un Latvijas (četri dalībnieki no AM un viens
dalībnieks no MVPŠ).
2012. gada jūnijā NAA sadarbībā ar NATO skolu organizēja pirmo NATO Comprehensive Operations Planning Course (COPC) kursu NAA, kura mērķis bija iepazīstināt kursa
dalībniekus ar NATO operāciju plānošanas procesu (OPP) un Comprehensive Approach
principiem saskaņā ar ACO COPD 4. sadaļu „Operacionālais līmenis”. Kursa galvenais
uzdevums bija sagatavot kursa dalībniekus kā potenciālos operāciju plānošanas virsniekus
NATO vadītajām operācijām. Kursa laikā pasniedza lekcijas un veica praktiskos uzdevumus mazās darba grupās. Paveikto darbu kursa dalībnieki prezentēja MGEN (Ret.) Roger
Lane, kas vienlaikus veica gan Apvienoto spēku (Joint Task Force (JTF)) komandiera pienākumus, gan Senior Mentor statusā uzraudzīja kursa akadēmisko saturu. Kursu vadīja
NATO skolas un NAA OPK instruktori, kā arī kursu atbalstīja eksperti no dažādām NATO
institūcijām. NATO COPC kursu apmeklēja 29 dalībnieki no ASV, Dānijas, Itālijas, Latvijas,
Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Turcijas un Vācijas. Kursā piedalījās 11 dalībnieki no
Latvijas AM un NBS AŠ.
Laika posmā no NAA OPK izveidošanas 2011. gadā līdz 2012. gada septembrim līdztekus jau minētajām aktivitātēm OPK personāls ir atbalstījis arī NATO skolas organizētos
apmācību kursus Itālijā un Zviedrijā. Piemēram, 2011. gada oktobrī NAA OPK vecākais
pasniedzējs pulkvežleitnants A.Spriedējs piedalījās NATO skolas vadītajā operāciju plānošanas kursā Itālijā. Šī kursa laikā Itālijas bruņoto spēku virsniekus iepazīstināja ar NATO
OPP. Kursa metodiskais materiāls bija pamatots uz ACO COPD un mācību scenāriju „Krīze
Zoran Sea reģionā”. Savukārt 2012. gada maijā NATO skolas vadītais operāciju plānošanas kurss notika Zviedrijā. Līdzīgi kā Itālijā kursa laikā dažādu valstu (NATO un partnervalstu) bruņoto spēku virsniekus iepazīstināja ar NATO OPP un ACO COPD. Apmācību
laikā diviem NAA OPK virsniekiem pulkvežleitnantam A.Spriedējam un pulkvežleitnantam
J.Lakševicam bija uzdevums vadīt Joint Operational Planning Sub-Group dažādās operāciju izstrādes plānošanas stadijās (krīzes vispārēja situācijas apzināšanās, dažādu faktoru noteikšana un analīze, gravitācijas centra noteikšana, iespējamo militāro darbības
virzienu noteikšana utt.).
2011. gadā no 19. līdz 30. septembrim SHAPE un HQ SACT Rīgā rīkoja mācības
SFPD/SFPE 11. Mācības aizsākās ar brigādes ģenerāļa Gundara Ābola atbalstu, kas tajā
laikā veica AM militāro spēju attīstības izpildsekretāra pienākumus. 2011. gada septembrī
mācībās piedalījās 47 dalībnieki no 14 NATO dalībvalstīm. Jāuzsver, ka šajās mācībās
piedalījās arī Krievijas bruņoto spēku pārstāvis. Kopējā mācību dalībnieku bilance bija 15
pulkveži, 15 brigādes ģenerāļi, 10 ģenerālmajori un pieci ģenerālleitnanti. Jāatzīmē, ka
šo augstāko virsnieku apmācību vadīja trīs atvaļinātie četrzvaigžņu ģenerāļi (Helge Hansen, Egon Ramms un John Reith). Mācību virsvadību nodrošināja HQ SACT pārstāvis ģenerālleitnants Karlheinz Viereck, savukārt mācības apmeklēja NATO Eiropas spēku
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komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis
sers Richard Shirreff un SACT komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis Mieczyslaw Bienek.
Dienu pirms mācību noslēguma (2011. gada
29. septembrī) NAA ieradās Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, kas iepazinās ar mācību
norisi un to dalībniekiem. Valsts prezidents veica
ierakstu NAA Viesu grāmatā.
Ārvalstu virsnieki un viesi ļoti augstu novērtēja Latvijas paveikto mācību sagatavošanā un
nodrošināšanā. NAA OPK personāls saņēma
MVP komandiera/NAA rektora apbalvojumus –
Goda rakstus un pateicības.
2012. gadā no 17. līdz 28. septembrim
SHAPE un HQ SACT Rīgā atkal rīkoja mācības
SFPD/SFPE 12. Šogad daudzas lietas bija zināmas un pieredze iegūta. Bija izveidojusies
veiksmīga sadarbība starp NATO struktūrām un
NAA, turklāt mācību sagatavošanā savu ieguldījumu atkal sniedza Aizsardzības ministrijas
pārstāvji.
Starptautiskās mācības SFPD/SFPE sastāv
no diviem atsevišķiem vingrinājumiem –
„Steadfast Pyramid” un „Steadfast Pinnacle”.
To mērķis ir paplašināt dalībnieku zināšanas par
NATO stratēģiju, politikas jautājumiem, vadības
un kontroles procedūrām, militāro spēku spējām un štābu struktūrām, kā arī paplašināt
zināšanas par Sabiedroto visaptverošo operāciju plānošanu un vadīšanu. Pirmais vingrinājums – „Steadfast Pyramid” – paredzēts pulkvežiem un brigādes ģenerāļiem, kuri dien
starptautiskās militārās struktūrās vai nacionālajā līmenī strādā ar plānošanas un vadības
jautājumiem.
Savukārt „Steadfast Pinnacle” piedalās augstākā līmeņa komandējošā sastāva virsnieki –
divu un trīs zvaigžņu ģenerāļi, kas jau dien augstos amatos dažādās NATO struktūrās vai
starptautiskajās operācijās veic komandieru pienākumus.
Abās mācībās piedalās gan NATO, gan partnervalstu pārstāvji, to skaitā virsnieki no
Zviedrijas, Somijas, Austrijas un Krievijas. 2012. gada kopējā mācību dalībnieku bilance
bija 47 dalībnieki no 17 valstīm (20 pulkveži, 10 brigādes ģenerāļi, 11 ģenerālmajori un
pieci ģenerālleitnanti). Šogad šo augstāko virsnieku apmācību vadīja divi atvaļinātie četrzvaigžņu ģenerāļi (Egon Ramms un John Reith). Mācības atkal apmeklēja NATO Eiropas
spēku komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis sers Richard Chireff un SACT komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis Mieczyslaw Bienek. Dienu pirms mācību noslēguma
(2012. gada 27. septembrī) NAA ieradās Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis, kas iepazinās ar mācību norisi un to dalībniekiem, kā arī piedalījās kopīgā
preses konferencē. Arī Ministru prezidents veica ierakstu NAA Viesu grāmatā.
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Kopumā izvērtējot NAA OPK (NSK) 2011. un 2012. gadā paveikto, ir jāsecina, ka
iespēja atbalstīt un piedalīties HQ SACT, SHAPE un NATO skolas mācībās un kursos ir
devusi NAA personālam nenovērtējamu pieredzi turpmākajam darbam starptautiskajā
vidē. Atbalstot šāda līmeņa starptautiskās mācības un kursus, mums ir dota iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm NATO stratēģijas un operāciju plānošanas procesa pamatprincipos, kā arī labāk orientēties NATO aktuālajos jautājumos. Tā ir iespēja izveidot
labas un draudzīgas attiecības ar ārvalstu kolēģiem, kas uzlabo zināšanas un praktisko
pieredzi. Nobeigumā jāmin fakts, ka 2012. gada otrajā pusē ir plānoti vēl divi NATO kursi
NAA. 2012. gada oktobrī notiks otrais CD&E kurss, bet novembrī ir plānots pirmais NATO
Operations Assessment Course.
NAA OPK (NSK) 2012. gada sākumā, gatavojoties NAA 20 gadu jubilejai, veica ļoti
nozīmīgu darbu NAA vēstures un tradīciju stiprināšanā. NAA OPK priekšnieks pulkvežleitnants R.Kursītis sadarbībā ar mākslinieku Jāni Strupuli un karogu šuvēju Ausmu Apšu
veica NAA karoga meta sagatavošanu un karoga atjaunošanu. NAA atjaunoto karogu iesvētīja NAA 2012. gada 23. martā. Tai pašā dienā NAA Jūras spēku virsnieka pamatapmācības kursa absolventi uzdāvināja NAA jaunajam karogam karoga uzgali, ko absolventi
iegādājās par personiskajiem līdzekļiem.

Karoga averss

Karoga reverss
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Naa sPORTa KaTedRa (1992–2009)
Dažam ir vai nav ilūziju, ka bez fiziskās sagatavotības un sportiskā rūdījuma var sekmīgi
tikt galā ar NAA mācību programmu un karavīra dienesta grūtībām. Kā Sporta katedrā
iegūst trenētību? Kadetam ienākot NAA, paveras zināma aina – vai fiziskā sagatavotība
un peldētprasme skolas laikā nav atstāta novārtā? Lai to noskaidrotu, kadeti diendienā
tiek trenēti ar speciāliem fiziskiem vingrinājumiem, speciāliem paņēmieniem – šķēršļu
joslas pārvarēšanu, granātas mešanu, tuvcīņas tehnikas apgūšanu, peldēšanu
Sporta katedras darbības sākumposms saistās ar NAA darbību Mālpilī, kur 1992. gada
17. maijā Mālpils stadionā katedras vadītāja kapteiņa (vēlāk majora) Zigurda Irbes vadībā
notika pirmā atjaunoto Latvijas Aizsardzības spēku spartakiāde. Spartakiādē piedalījās
20 komandas, NAA ierindojās otrajā vietā. Sporta katedras vadītājs majors Z.Irbe 20. gs.
deviņdesmitajos gados ar labiem rezultātiem piedalījās starptautiska mēroga veterānu sacensībās soļošanā. Vēlāk, kad NAA pārcēlās uz Rīgu, kadetiem sākās regulāras sporta
nodarbības. Tika veidotas arī akadēmijas izlases komandas. Katedrā par pasniedzējiem
strādāja pieredzējuši speciālisti – pulkvežleitnants Arkādijs Umbraško, kura specializācija
sportā bija džudo un austrumu cīņas. A.Umbraško NAA dienēja no 1995. gada un NAA
Sporta katedru vadīja no 1998. gada. No 2000. gada LSPA doktorants, vēlāk A.Umbraško
bija iespējas aizstāvēt doktora grādu Bulgārijā.
NAA Sporta katedrā dienēja arī kapteinis Pēteris Rudzītis, kapteinis Andris Vitauts Kļaviņš, kuru NAA gaidīja kā izcilu volejbola spēles speciālistu. NAA no 1993. gada un NAA
volejbolisti bija daudzkārtēji NBS čempioni volejbolā. Majors Andris Vitauts Kļaviņš bija
absolvējis Maskavas Centrālā fiziskās kultūras institūta augstāko trenera skolu un mācījies
LSPA doktorantūrā, Latvijas Republikas sieviešu izlases un sieviešu volejbola komandas „Aurora” treneris, PSRS izlases treneris Latvijā, Igaunijas izlases un „Kalev” volejbola komandas
treneris, Mali nacionālās izlases treneris. Viņa audzēkņu vidū bija pasaules un Eiropas čempionātu uzvarētāji un medaļu ieguvēji, bija arī LR Volejbola federācijas viceprezidents. Andris
Vitauts Kļaviņš bija pasniedzējs ar plašu redzesloku, kura darbs un vaļasprieki bija saistīti ar
žurnālistiku, fotografēšanu un video filmēšanu, militāro un sporta vēsturi.
Pulkvežleitnants Dzintars Polna dienēja NAA gan 20.gs. 90 gadu sākumā, gan arī pabeidzot savu militārā dienesta karjeru NAA no 2005. līdz 2009. gadam. Virsseržants
Jānis Martuzāns bija speciālists cīņas sportā, viņa audzēknis ir arī tagadējais NAA Jaunākā
štāba virsnieka kursa mācību programmas vadītājs pulkvežleitnants Andis Zviedris, kurš
LR studentu meistarsacīkstēs bija brīvās cīņas LR augstskolu čempions.
Vēlāk katedrā darbu sāka jaunie NAA absolventi: leitnanti Armands Ģēvele, Roberts
Innus (kapteinis) un apmācību instruktors seržants Aivis Vasiļjevs. Kapteinis Roberts Innus
NAA dienēja no 1999. gada līdz 2009. gadam. Viņa intereses sportā saistījās ar svaru
bumbu celšanu. Viņš bija daudzkārtējs LR uzvarētājs un rekordists svaru bumbu celšanā,
tāpat arī Baltijas daudzkārtējs uzvarētājs, veiksmīgi startējis arī pasaules junioru pasaules
meistarsacīkstēs svaru bumbu celšanā, viņa audzēkņi NAA veiksmīgi piedalījās svaru
bumbu celšanas sacensībās LR.
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No 2002. līdz 2007. gada beigām katedrā dienēja kapteine Ilona Kojaloviča, kuras
panākumi bija trīskārtējā PSRS čempione militārajā daudzcīņā, Eiropas čempione vasaras
biatlonā. 1997. gadā viņa uzstādīja pasaules rekordu četru km krosa distancē karavīriem
militārajā pieccīņā. Daudzkārtēja LR čempione militārajā pieccīņā, uzvarējusi Starptautiskajās militārajās sacensībās granātas mešanā un krosā, veiksmīgi startēja arī šķēršļu
joslas pārvarēšanas sacensībās, ar pulkvežleitnantu R.Drāki un atv. brig. ģen. K.Krēsliņu
veiksmīgi pārstāvēja NAA sporta veterānu starptautiskajās un LR militāro sporta veterānu
sacensībās.
Kadeti labu fizisko rūdījumu varēja gūt vasaras un ziemas lauka nometnēs, kad Kadaga
ezerā tika apgūta arī peldēšanas prasme, bet ziemā – slēpošana. Labus panākumus guva
volejbola izlases komanda, kas izcīnīja bronzas medaļas Latvijas I līgā, sudraba godalgas
studentu Universiādē un piedalījās arī starptautiskajās sacensībās Oksfordā un Vorvikā.
Bijušais NAA volejbola komandas kapteinis, tagadējais Latvijas Gaisa spēku kapteinis
Juris Skudra ir kļuvis par seškārtēju NBS čempionu. Panākumi ir gūti arī citos sporta veidos – cīņas sportā, virves vilkšanā, militārajās sacensībās, šaušanā, spēka veidos. 2006.
gadā pludmales volejbolā Eiropas karavīru čempionātā Vārendorfā, Vācijā kadetes Zita
Savicka un Elīna Pļaviņa izcīnīja 2. vietu un 2007. gadā – 3. vietu. NAA virves vilkšanas
komanda 2000. gada SELL spēlēs (Baltijas jūras valstu augstskolu čempionātā) ieguva
3. vietu, kā arī ir vairākkārtēja NBS čempione. NAA svaru bumbu celšanas komanda ir
Latvijas junioru čempione, 2001. gadā Latvijas XI Universiādē tā ieguva 2. vietu. Ievērojams notikums ir šķēršļu joslas izveidošana, kuru atklāja 2001. gadā un kur liels ieguldījums bija kolēģiem no Dānijas Militārās akadēmijas. 2001. gadā NBS spartakiādē vairāk
nekā 20 komandu konkurencē NAA ieguva 2. vietu. 2007. gadā NAA komanda izcīnīja
3. vietu Latvijas čempionātā svaru bumbu celšanā, kapteinis Roberts Innus izcīnīja
3. vietu Eiropas čempionātā svaru bumbu celšanā.
No 2004. gada līdz 2009. gadam NAA Sporta katedrā dienēja kapteinis Guntars Belkovskis un 2008.–2009. gadā – majors Juris Baldiņš. Sporta katedra pasniedza priekšmetu „Fiziskā sagatavošana”, kura programmā iekļautas šādas fiziskās sagatavošanas
nodarbības: vispārējā fiziskā sagatavošana, vieglatlētika un vingrošana uz rīkiem, tuvcīņa,
atlētiskā vingrošana, peldēšana, šķēršļu josla un sporta spēles.
Sporta katedras personāls papildus organizēja arī dažādus sporta pasākumus NAA.
NAA Sporta katedras personāls sagatavoja NAA sportistu komandas NBS čempionātiem,
Latvijas augstskolu universiādēm, kā arī valsts un starptautiskā mēroga sacensībām. Tika
organizēti dažādi NAA atklātie čempionāti – svaru bumbu celšanā, spēka trīscīņā, sporta
spēlēs. NAA divas reizes gadā tika organizētas Sporta dienas, kur piedalījās gan personāls,
gan arī NAA kadeti. Sporta katedras pasniedzēji paaugstināja savu kvalifikāciju LSPA.
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Jūras spēku un Gaisa spēku studiju kursa pasniedzējs
kapteinis Intars Vaščenkovs

LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS VĒSTURES EKSPOZĪCIJA
JAUNĀS TELPĀS
Kopš 2011. gada rudens Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) un tās
priekšteces Kara skolas izveides un darbības vēstures ekspozīcija pamazām iekārtojas
jaunās telpās. Ekspozīcija tiek tematiski veidota, lai attēlotu militārās izglītības iestāžu izveidi, attīstību un darbību neatkarīgās Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā.
Ekspozīcijas sākas ar 1919. gadu, kad jau Brīvības cīņu laikā radās nepieciešamība
pēc jauniem Latvijas armijas virsniekiem un kā galvenā militārā mācību iestāde tika izveidota Kara skola. Kara skola veiksmīgi darbojās līdz 1940. gada rudenim, kad padomju
okupācija izbeidza virsnieku un cita nepieciešamā personāla sagatavošanu Latvijas Armijai. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 1992. gada 13. septembrī Latvijas
Republikas Ministru padome ar lēmumu Nr. 54 dibināja NAA. Akadēmija pārņēma daļu
no Kara skolas tradīcijām un simbolikas, tā idejiski turpinot augstākās militārās izglītības
funkcionalitāti atjaunotajā Latvijas Republikā.
NAA vēstures ekspozīcija ir ne tikai Kara skolas un NAA vēstures atainojums, bet arī
ļoti lielā mērā dod iespēju kadetiem veikt vēstures notikumu, dokumentu un materiālu
pētniecību. Viena no ekspozīcijas telpām tiek iekārtota, lai kadetiem būtu iespēja veikt
vēstures materiālu un dokumentu izpēti. Izpētes rezultātiem rodas pavisam cita vērtība,
ja izpētē lieto ne tikai bibliotēkās atrodamo literatūru un internetā pieejamo informāciju,
bet reālus vēsturiskus dokumentus un materiālus.
Ekspozīcijā skatāmo materiālu sākums ir bijušā NAA darbinieka J.K.Kaminska vāktajos
vēstures materiālos par latviešu karavīriem. Pēc ilga depozītā pavadīta laika ekspozīcija
jaunajās telpās tiek veidota informācijas sniegšanai par Kara skolu, Nacionālo aizsardzības
akadēmiju un militāro izglītību. Ekspozīcijā ir izstādīti bijušā un esošā NAA personāla ziedotie priekšmeti un dokumenti un šiem cilvēkiem ir jāizsaka liela pateicība par saglabātajām vēstures liecībām, lai nākamajām virsnieku paaudzēm būtu iespēja apskatīt gan
Kara skolas, gan NAA apmācībā, sadzīvē un administratīvajā darbā izmantotos priekšmetus, dokumentus, militāro atribūtiku, formas tērpus, apbalvojumus un citas lietas.
Ekspozīcijas kolekciju ir papildinājuši plt. V.Jurgelāns, plt. R.Drāke, klt. A.Tirzmalis, maj.
Z.Irbe, srž. E.Strods un daudzi citi.
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Naa dOCĒTĀJaM vITaUTaM ĻŪdĒNaM – 75
vīrs, kuram patika zēģelēt ar jahtu.
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm

Kad atmiņu kupenas ceļus velk ciet,
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm un tālāk
mums iet,
To karavīra pienākums jūt –
Mums Ložmetējkalnā mūžīgi būt.
Kad saule atmiņu Daugavā riet,
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm un tālāk
mums iet,
To karavīra pienākums jūt –
Mums Daugavmalā mūžīgi būt.

Kad sniegā Latvijas karogi zied,
Kad debesīs Latvijas karogi zied,
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm un tālāk
mums iet,
To karavīra pienākums jūt –
Mums barikādēs mūžīgi būt.
Ja pēkšņi trauksme atskanēs,
Lai tuvāk liktenim pieejam mēs.
Lai pienākums visiem deg sirdīs tā,
Kad pārvēršas spožā zobenā.

vitauts Ļūdēns piedzima stundu pēc pusnakts Jelgavā 1937. gada 28. janvārī advokāta
un skolotājas ģimenē. Bērnībā bija kustīgs, skaļš un nemierīgs. Viņa vecākais brālis Daumants, kurš sapņoja kļūt par inženieri, pastāvīgi nēsāja sev līdzi visvisādas atslēgas. Ar
vienu no tām viņš Jelgavā uz ielas atgrieza vaļā kādu ūdensvada krānu un pārpludināja ielu,
radīdams Jelgavas sētniekos nemieru. Savu bērnības Jelgavu Vitauts atcerējās kā krāsainu,
dzīvu un rosīgu pilsētu. Skolas gaitās Vitauts devās uz bērzu septiņgadīgo skolu, jo pēc Otrā
pasaules kara Ļūdēnu ģimene devās projām no Jelgavas uz Mežotnes „Ļūdēniem”, jo viņa
tēvs pārgāja nelegālista dzīvē, kad padomju varai cilvēka nebija, bet īstenībā viņš bija tikai
ģimenē. Interesentiem par tēva likteni ģimene paskaidroja, ka tēvs no mātes ir šķīries un
šobrīd dzīvo Rīgā. Lai apgādātu arī tēvu, Vitauts daudz palīdzēja mātei, kavēdams skolu.
Pēc septiņgadīgās skolas izlaiduma viņš devās uz Bauskas 1. vidusskolu un vienīgais
četrinieks no visiem eksāmeniem, beidzot šo skolu, Vitautam bija latviešu valodā. Pārējos
eksāmenus viņš bija nokārtojis ar teicamām atzīmēm. Pēc vidusskolas Vitauts strādāja
Mežotnes mašīnu un traktoru stacijā par kombainieri un atslēdznieku, kur savainoja rokas
skābbarības kombainā. Viena no laimīgākajām dienām viņa dzīvē bija, kad Bauskas slimnīcas palātā ienāca Vitauta tēvs un apsēdās uz viņa gultas malas. Pēc desmit gadu
nodzīvotās nelegālista dzīves un izsludinātās amnestijas viņa tēvs bija legalizējies. Nostrādājot vēl divus gadu tautsaimniecībā, Vitauts 1958. gadā sāka septiņu gadu studijas
LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē, līdz 1961. gadam – Latviešu valodas un literatūras
nodaļā, pēc tam šīs pašas fakultātes Žurnālistikas nodaļā.
Vitauta darba mūžs līdz darbam Latvijas Aizsardzības spēku mācību centrā un vēlāk NAA
saistīts ar trim preses izdevumiem – žurnāliem „Liesma”, „Skola un ģimene” un laikrakstu
„Literatūra un māksla”, kā arī ar darbu par klubu darba metodiķi. Savā vairāk nekā četrdesmit
gadu ilgajā daiļradē Vitauts aktualizēja dzejas soneta, sentences un patētiskā verlibra formu,
apliecinot morāli un ētiski stabilā neiznīcību un mūžību. Labākajos dzejas krājumos viņš
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apliecināja cilvēka spēju pārvarēt likteni, tēlojis liroepiski Latvijas senatni un mūsdienas, īpaši
akcentējot Latvijas senvēstures cīņu nozīmi, tautas sīkstumu, nacionālo pašapziņu, Latvijas
karavīru, it īpaši Latviešu strēlnieku, varonību. Viņš cildinājis altruistiska pienākuma izpildīšanu, cilvēka darbu kā harmoniskas pasaules modeli dabas un laika cikliskumā.
Atjaunojoties LR valstiskumam, viņa daiļradē dominēja Dzimtenes ideja, ticība tās nākotnei, kur sevišķi būtiski vērtībmēra vektori ir mājas un grauda ražīgums. Bērniem veltītajos
darbos Vitauts bija neuzbāzīgi didaktiski paskaidrojošs. NAA 1992.–1998. gadā Vitauts
strādāja Pedagoģijas katedrā, no 1998. gada – NAA Vadības un politisko zinību katedrā,
kurās kā docētājs pasniedza „Audzināšanas teoriju”, „Virsnieka audzināšanu”, „Virsnieku izglītību un audzināšanu”, „Sociālo psiholoģiju un audzināšanu”. No 2002. līdz 2007. gadam
Vitauts Ļūdēns ražīgi veica metodisko darbu, izveidojot pirmo NAA vēstures ekspozīciju.

Zaļpelēkā ierindā

Latvijas karaskolas 14 kadetiem,
par Latvijas brīvību un neatkarību
1919. gadā kritušiem

Jaunas gadskārtas austošā spēkā
Kadetu lodes pretī dzeļ: Pasaulē, zvaigžņu un saules ēkā,
Uz nākotni katram savs būs ceļš.

Satiktas patiesības un māņi,
svina un tērauda krustceļos iets,
Rīgas tilti, Vareļi, Plāņi –
Sarkanbaltsarkanais brīvības zieds.

Velti odžu odzes lokās
ar sendzirdētiem šņācieniem,
asiņaina Bermonta roka
no impērijas augstumiem.

Mājas – likteņugunskuri,
Lodes – vēlīnu lapsēnu laiks,
Kadet – cieši pie Latvijas turies,
Lai ik akmens kļūst saudzīgs un maigs.

Vējā plīvo granātu dārdi,
grūti tērauda mirkļus krāt,
ložu sarunām svina vārdi,
Kāpēc tās sarunas iesākāt?

Rudenīgā spītā un naidā
bermontiešu lodes cērt: Latvieši, jūsu dziesmas ar vaidiem
Tālā nākotne atnāks svērt.

Latvija, Lietuva, Igaunija
Pašas spēj ņemt, ko liktens dod,
paši izkulsim vēstures rijas,
maldugunīm neticot.

Ko jūsu valsts jums šodien deva,
Ko jūsu valsts jums rītdien dos?
Tā ir ubagiem ubaga deva,
ierakstīta mākoņos.
Aizmirstiet dzejnieku sapņus kā joku,
paģiras smagas būs sapņiem tiem,
saņemiet žēlīgi pastiepto roku
no impērijas augstumiem.
Guberņu guberņās vienotā laimē
bijāt ar mums, būsiet ar mums
Divgalvainā ērgļa saimē.
Jūsu valsts ir liels pārpratums.

Jau plecos velēnu mēteļus nesam,
Jau zemes krāsā kļūst asiņu lāss,
ne jau tālu, tepat vien esam,
Aizsaules saltajās pozīcijās.
Nosirmos mūži, nosirmos slavas,
Mēs paliksim jauni, mēs dzīvosim tā –
kā Lielupes vēji,
skūpstot meitenes savas,
kā Daugavas krasti
zaļpelēkā ierindā.
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Bakalaura studiju programmas
Jūras spēku Militārās vadības
4.kursa kadets Vitālijs Zlotņikovs

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ DĀNIJAS KARA AKADĒMIJU
Aprīlī kadetiem bija piedāvāta iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas komandējumā
uz Dānijas Kara akadēmiju (Army Academy). Gods pārstāvēt Latvijas Nacionālo
aizsardzības akadēmiju bija vienam virsniekam un četriem kadetiem. Šo kadetu starpā
paveicās būt arī man.
30. aprīlī pussešos no rīta mūsu delegācija izlidoja uz Kopenhāgenu, kur mūs sagaidīja divi
dāņu kadeti, kas bija atbildīgi par mūsu grupu. Šie kadeti palīdzēja mums nokļūt līdz viesnīcai,
kur bija izmitināta gan mūsu delegācija, gan arī pārējie viesi. Līdztekus Latvijas pārstāvjiem
bija uzaicināti vēl kadeti un virsnieki no Lietuvas, Francijas, Vācijas un Lielbritānijas.
Pēc reģistrācijas viesnīcā un ātrajām brokastīm mēs devāmies uz Kara akadēmiju, kas
atrodas bijušajā karaliskajā rezidencē – Frederiksbergas pilī, kur notika pirmā iepazīšanās
ar akadēmijas teritoriju un dzīvi. Tā kā mūsu delegācija atbrauca viena no pirmajām,
mums bija pietiekami daudz brīvā laika. Lai to neizniekotu, vienojāmies par iespēju apmeklēt Dānijas Jūras kara akadēmiju. Tur šīs mācību iestādes štāba priekšnieks sniedza
brīfingu, kurā izstāstīja par akadēmijas studiju programmu un apmācības īpatnībām. Bija
interesanti uzzināt, ka dāņu programma ir ļoti līdzīga Latvijā esošajai Jūras spēku virsnieku
studiju programmai. Aizraujoša bija arī ekskursija pa akadēmijas telpām, kas vairāk atgādināja muzeju, nevis skolu, jo apskatei bija izvietoti ļoti daudz ar veco laiku jūrniecību
saistītu priekšmetu, kā arī gleznas un attēli ar lielu vēsturisku vērtību. Vēlāk mēs atgriezāmies Kara akadēmijas telpās, kur saņēmām informāciju par kājnieku komandieru
sagatavošanas procesu un par to, kā tiek organizēts mācību process. Tā kā pirmā diena
vairāk bija paredzēta kā iepazīšanās diena, oficiālie pasākumi beidzās samērā laicīgi un
mums bija iespēja atlikušo dienas daļu izmantot pilsētas apskatei.
Otrās dienas programma bija vairāk informatīva. Mūsu uzmanībai bija piedāvāts brīfings par dāņu karavīru piedalīšanos starptautiskajās operācijās, īpašu uzmanību pievēršot
Afganistānai, kas ir ļoti būtiski Latvijas karavīru klātbūtnes dēļ. Pēc brīfinga beigām visi
viesi tika aicināti piedalīties sporta nodarbībā, sniedzot ieskatu, kā tas notiek dāņu
akadēmijā. Nodarbība bija vairāk virzīta uz aerobiem kardio vingrinājumiem. Bija daudz
jāskrien, bet tas tika pasniegts izklaides formā, tādēļ nelikās ļoti nogurdinoši.
Trešās dienas galvenie pasākumi bija dāņu Karaliskās sardzes (The Royal Lifeguard)
tehnikas un bruņojuma apskate, kā arī piedalīšanās kaujas šaušanā no triecienšautenēm
un pistolēm. Pārsteidzoši, ka pie mums tik pierastā šautuves apķēdējuma tur nebija,
paskaidrojot, ka visi zina, ka te ir šautuve un nevienam svešam nav te jānāk. Vēlos uzsvērt,
ka šautuve ir aprīkota ar elektroniskiem mērķiem, kurus pie mums var izmantot tikai dažos
vingrinājumos. Pēc atgriešanās mūs izvadāja ļoti interesantā ekskursijā pa pili, kur tagad
atrodas akadēmija. Kadets, kurš stāstīja par akadēmijas un pils vēsturi, bija ļoti zinošs,
kā arī labi mācēja pasniegt informāciju, lai nebūtu garlaicīgi.
Ceturtdien mums bija iespēja vērot, kā notiek taktiskās apmācības kurss. Kadetiem reālajos lauka apstākļos bija dotas situācijas un uzdevumi, un viņi piedāvāja savus risinājumus,
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kā var izpildīt uzdevumu un iznīcināt pretinieku. Paši dāņu kadeti norādīja, ka nodarbībās
galvenokārt izmantota konvencionālā kara taktika. Pēc nodarbības un nelielas atpūtas
mēs piedalījāmies labdarības skrējienā, kura mērķis bija savākt naudu dāņu bijušajiem
karavīriem veterāniem. Patīkami pārsteidza tas, ka piedalījās ļoti daudz cilvēku, ne tikai
karavīri, bet arī dažāda vecuma un dzimuma civilpersonas. Visas vietas dalībai maratonā
bija izpirktas.
Piektdiena bija īsākā diena, jo pusčetros pēcpusdienā bija jau jālido atpakaļ uz mājām,
tāpēc vienīgais pasākums bija Arsenāla muzeja apmeklējums. Muzejā varēja apskatīt lielgabalus, sākot ar 15. gadsimtu un beidzot ar Otrā pasaules kara artilēriju. Ļoti interesanta
ekspozīcija bija veltīta misijām Afganistānā – apmeklētāji redz visu tā, it kā viņi paši būtu
tur aizbraukuši. Ekskursijas laikā mainījās apgaismojums, varēja dzirdēt skaņas un redzēt
daudz eksponātu.
Kopējais iespaids par braucienu ir ļoti pozitīvs. Es uzzināju daudz jauna ne tikai par
Dānijas militāro izglītību, bet arī par citām valstīm, jo mums bija iespēja mainīties pieredzē
arī ar citiem kadetiem, kas atbrauca uz Kopenhāgenu. Es uzskatu, ka šādi pieredzes apmaiņas pasākumi ir ļoti svarīgi, lai varētu uzlabot mācību procesu jebkurā augstskolā.
Bakalaura studiju programmas
Gaisa spēku Militārās vadības
4. kursa kadets Artjoms Rekuņenko

NORVĒĢIJA
No š.g. 21. līdz 25. maijam man bija iespēja piedalīties starptautiskajā nedēļā, kuras
organizēšana pilnībā uzticēja kadetiem un kas norisinājās Oslo, Norvēģijā.
Lidostā mūs sagaidīja kadets, kurš, izrādījās, ir no Kazahstānas un jau daudzus gadus
dzīvo Norvēģijā, tā ka ar komunicēšanu nebija nekādu problēmu. Ceļā uz armijas daļu
viņš mums daudz pastāstīja par sevi, kadetu dzīvi un valsti kopumā. Pirmais pārsteiguma
moments bija, jau ierodoties armijas daļā, jo rēķins, ko samaksāja par taksometru, bija
tik iespaidīgs, ka mēs uzreiz sapratām, cik augsts dzīves līmenis ir šajā valstī, un ka neko
īpaši šeit nopirkt nevarēs. Mums ierādīja istabiņas, deva nedaudz laika iekārtoties un tad
mēs devāmies apskatīt armijas daļas teritoriju. Apskatījām kadetiem pieejamo bruņojumu.
Tās bija Glock 17 pistoles un HK 416 triecienšautenes. Pēc neilga laika sāka ierasties arī
citu valstu kadeti. Bija pārstāvētas šādas valstis: Lielbritānija, Nīderlande, Kanāda, Vācija
un Latvija. Vakarpusē aizvadījām draudzības spēli futbolā, kuras laikā mēs viens otru labi
iepazinām un sadraudzējāmies. Līdz ar to bija beigusies pirmā diena.
Otrdienas rītu gaidījām ar nepacietību, jo bija ieplānota eksursija uz Holmenkolleni –
Norvēģijas lielāko ziemas sporta veidu parku. Līdz šim šī vieta bija redzēta tikai pa televizoru, skatoties biatlona, slēpošanas un tramplīnlēkšanas sacensības, bet nu bija fantastiska
iespēja pabūt tur klātienē. Emocijas bija tiešām neaprakstāmas, it īpaši, uzbraucot augšā
tramplīnlēkšanas kalnā, no kurienes pavērās brīnišķīgs skats uz Oslo un tās apkārtni. Apmeklējām arī turpat esošo pasaulē vecāko Slēpošanas muzeju, kurā bija diezgan daudz
ekskluzīvu eksponātu. Vakaru pavadījām labā kompānijā Oslo centrā, kur apskatījām kuģu
piestātni, ēkas un pieminekļus.
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Trešdiena pilnībā bija atvēlēta, lai iepazītu Norvēģijas armijas struktūru, darbību, bruņojumu un citas ar armiju saistītas lietas. Jau no paša rīta visa delegācija ar autobusiem
devās uz Norvēģijas armijas bataljona daļu, kas atradās divu stundu braucienā no Oslo.
Ierodoties daļā, bija iespēja pavērot, kā tiek atlasīti jaunie karavīri dienestam Norvēģijas
armijā. Viņiem vajadzēja veikt skrējienu pa apvidu, kur viņus gaidīja dubļi un visādi šķēršļi.
Pēc tam mums izrādīja dažādas auditorijas, kur katrā bija karavīrs, kas atbildēja par
noteiktu sfēru.
Pirmajā auditorijā mums stāstīja par Norvēģijas armijas struktūru un konkrēti par Telemark bataljonu. Tālāk bija neliels ieskats poligona darbībā, stāsts par to, kas konkrēti notiek
katrā sektorā, un par poligona noslogotību. Pēc tam mēs devāmies uz simulatoru telpu,
kur mums bija iespēja vērot, kā notiek tankistu apmācība. Vēlāk mūs aizveda uz angāru
un iepazīstināja ar pieejamo tehniku. Ārā tika nodemonstrēts, kā ar speciālas tehnikas
palīdzību dažu minūšu laikā izveido tiltu. Ar autobusu devāmies apskatīt poligonu, bijām
liecinieki nelielām taktiskām mācībām ar tanku piedalīšanos. Atgriežoties daļā, vēl tikai
paēdām un tad jau devāmies atpakaļ uz Oslo. Diena bija ļoti gara un interesanta.
Ceturtdiena bija paredzēta kultūras pasākumiem. Mēs jau iepriekš bijām sadalīti četrās
komandās. Šo komandu sastāvā mums bija jāveic dažādi uzdevumi un jāatbild uz visādiem
jautājumiem, kas bija saistīti ar Oslo vēsturi, iepriekš ar to iepazīstoties tam atvēlētajā laikā.
Dienas laikā iepazinām Oslo pilsētas centru, ievērojamākās vietas, ēkas, cilvēkus un vēl
daudz ko citu, kas atstāja ļoti labu iespaidu par Oslo un Norvēģijas valsti. Bija arī klāt svinīgais
vakars. Tika pasniegti divi pamatēdieni – viens bija pīle pikantajā mērcē, otrs – saldais ēdiens,
kura garšu grūti kaut kam pielīdzināt, jo Latvijā nekas tamlīdzīgs nav ēsts. Pēc svinīgajām
vakariņām visi kadeti devās uz vecpilsētu, kur pavadījām atlikušo vakara daļu.Piektdienas
rīts bija pēdējais, ko mēs pavadījām viesmīlīgajā Norvēģijā. Saņēmām brokastu paciņas,
pēc tam atvadījāmies un izteicām pateicību pārējiem kadetiem. Tad bija ceļš uz lidostu
un vēlāk arī uz mājām.
Nedēļa bija ļoti interesanta un piesātināta, mēs uzzinājām ļoti daudz jauna par šo
valsti, tās armiju un kadetu dzīvi. Ieguvām daudz jaunu draugu no dažādām pasaules valstīm, ar kuriem uzturam kontaktus vēl līdz šim brīdim. Es ļoti ceru, ka kādreiz arī Latvijas
kadeti spēs sarīkot kaut ko līdzīgu, jo šādi pasākumi ļoti stiprina starptautisko sadarbību
un draudzību.
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Bakalaura studiju programmas
Gaisa spēku Militārās vadības 4.kursa
kadets dižkareivis Jānis Tropiņš

KADETU KANDIDĀTU ADMINISTRATĪVĀ NEDĒĻA NAA

Kadetam, dienot Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, ikdiena stipri atšķiras no parastā
studenta ikdienas. Kadetam ir jāveic dažādi uzdevumi, kas saistīti ar dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šajā rakstā minēšu vienu no interesantākajiem uzdevumiem, ko
bija uzdots pildīt 4. kursa Gaisa spēku un Jūras spēku kadetiem.
Lai Nacionālie bruņotie spēki attīstītos, tiem ir nepieciešami ļoti labi sagatavoti virsnieki.
Šo uzdevumu veic Nacionālā aizsardzības akadēmija, bet, lai pilsoņi sāktu studēt NAA, līdz
tam ir jānoiet garš ceļš. 4. kursa GS un JS kadetiem deva uzdevumu palīdzēt sagatavoties
šim ceļam. Kadeti bija sadalīti par vada komandieriem, vada seržantiem un nodaļas komandieriem. Katrā vadā bija trīs nodaļas, katrā nodaļā apmēram astoņi jauniesauktie.
Pirms jauniesaukto ierašanās NAA vada komandieriem un nodaļas komandieriem deva
vadlīnijas, kā visu nedēļu strādāt ar jauniesauktajiem, un galvenos uzdevumus, kas jāizdara, lai jauniesauktie kadetu kandidāti veiksmīgi sāktu savu ceļu uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju.
Pirmā diena. Kadetu kandidāti pulcējās pie kontroles caurlaides punkta, norīkotie nodaļas
komandieri devās viņus sagaidīt un kopā ar kadetu kandidātiem ieradās sešstāvu kazarmā.
Tur kadetu kandidāti tika nostādīti, sveikti ar uzrunu un pēc komandas iepazīstināti ar vada
komandieriem un nodaļas komandieriem. Vada komandiera pavadībā kadetu kandidātiem
notika tikšanās ar NAA rektoru un prorektoru. Pēc svinīgām uzrunām kadetu kandidāti
parakstīja līgumus ar NBS un kļuva par NBS sastāvdaļu. Tālākās darbībās iesaistījās nodaļas
komandieri. Kad notika tikšanās ar programmu vadītājiem, arī nodaļas komandieri stāstīja
par pieredzēto Kājnieku skolā, Instruktoru skolā un NAA, teica uzmundrinošus vārdus.
Otrā diena kadetu kandidātiem sākās plkst. 6.00 no rīta ar rītarosmi, kuru vadīja
norīkotais nodaļas komandieris. Pēc tam notika kazarmas uzkopšana un bija brokastu
laiks. Pēc brokastīm katram vadam bija doti uzdevumi. Viens no uzdevumiem bija formu
saņemšana. Kadetu kandidāti devās uz RNC pēc savām dienesta formām, lai izskatītos
pēc karavīriem. Vada komandieriem un nodaļas komandieriem atlika tikai iemācīt, kā
karavīram jāuzvedas. Dodoties uz ēdienreizēm, vada komandiera pavadībā kadetu kandidāti apguva ierindas prasmes.
Trešajā dienā bija došanās uz Valsts ieņēmumu dienestu un administratīvo lietu kārtošana drošības daļā. Kadetu kandidātus nogādāja VID un veica nepieciešamās darbības,
lai sakārtotu lietas, ko pieprasa Valsts ieņēmumu dienests. Brīvajos brīžos kadetu kandidātus nodarbināja ierindas mācībās, tika lasīts reglaments par karavīra pienākumiem
un formas tērpa valkāšanas noteikumiem.
Ceturtā diena. Tā bija administratīvā diena, kad kadetu kandidāti veica darbības, kas
saistītas ar drošības jautājumiem bruņotajos spēkos.
Visu šo laiku kadetu kandidāti bija pakļauti saviem nodaļas komandieriem un vada komandieriem, kas organizēja viņu darbu, pārliecinājās par uzdevumu veiksmīgu izpildi un
izlaboja kļūdas, kas radās procesa laikā. Vada komandiera darbs nav no vieglākajiem, jo
tas ietver ļoti lielu atbildību un nemitīgu gan nodaļas komandieru, gan arī kadetu kandidātu
pārraudzību. Nemitīga darba organizēšana ir grūts un atbildīgs darbs. Šī bija ļoti laba iespēja
saprast, kā jāstrādā ar personālu, ko drīkst un ko nedrīkst prasīt no padotajiem. Centos
lietot dažādas metodes un pārbaudīt, kā tās strādā praksē. Varu teikt, ka vislabākā metode
ir brīva komunicēšana ar padotajiem, audzinot tos un rādot piemēru, pēc iespējas norādīt
uz kļūdām un noteikti uzslavēt attiecīgajos brīžos. Nedēļas laikā izveidoju labu kontaktu ar
padotajiem, ļoti labi sapratos ar nodaļas komandieriem un kopā paveicām labu darbu. Ceru,
ka arī turpmāk būs šādas iespējas strādāt ar personālu, kuras pacentīšos izmantot.
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Bakalaura studiju programmas
Sauszemes spēku Militārās vadības 2.kursa
kadets dižkareivis Miķelis Skudra

ZS PATRUĻA 2012

Grobiņas novadā, Zemessardzes 44. bataljona atbildības teritorijā, no 2012. gada
7. līdz 9. septembrim notika ikgadējās militārās komandu sacensības „Zemessardzes patruļa 2012”.
Šis ir īpašs gads, jo izlūkpatruļas sacensības šogad tika organizētas jau 20. reizi –
apaļa jubileja! Dalībai sacensībās bija uzaicināti ārvalstu militārās sadarbības partneri.
Sacensības ar savu ierašanos pagodināja Dānijas, Kanādas, Lietuvas un Igaunijas bruņoto
spēku pārstāvji. Patruļas sacensībām kopumā tika pieteiktas 40 komandas, kuras iedalīja
divās grupās: 28 vīriešu komandas un 12 jauktās komandas. Nacionālo aizsardzības
akadēmiju pārstāvēja abās komandu grupās: jauktās komandas sastāvā Elīna Kukaine,
Indra Zvejsalniece, Jurijs Sikerins un komandas kapteinis Nauris Štolcs; vīriešu komanda:
Uldis Majors, Gatis Slavēns, Mārtiņš Strauss un komandas kapteinis Miķelis Skudra.
„ZS patruļa 2012” sākās ar komandu ierašanos 7. septembra rītā. Pēc starta numuru
izlozes mandātu komisijā visi 40 komandu dalībnieki, braucot garā auto kolonnā, tika
nogādāti Šķēdes poligonā, kur jau bija sagatavots pirmais uzdevums – šaušana ar dažāda
veida ieročiem: AKM, HK-21, AK-4 un RPK. Šaušana notika 100 m distancē un vērtēja
komandas dalībnieku kopējo trāpījumu skaitu siluetfigūras mērķī.
Atgriežoties Grobiņā, komandu kapteiņiem deva kaujas pavēli, kā arī notika somu
svēršana – ekipējuma minimālais pieļaujamais svars bija 13 kg. Pēc sagatavošanās komandas atbilstoši saviem numuriem devās uz pirmo jeb starta kontrolpunktu, kur jau bija
pirmais uzdevums. Trīs minūtēs no aerofotogrāfijas uz topogrāfisko karti jāpārliek trīs
punkti un jānosaka koordinātas. Izpildot uzdevumu, komanda saņem koordinātas uz
nākamo kontrolpunktu un sāk savu izlūkpatruļu.
Pēc pāris pirmo kilometru noiešanas nokļuvām pie otrā kontrolpunkta, kur saņēmām
interesantu uzdevumu – komandai piecās minūtēs bija jāaizpilda 12 lapaspuses ar atjautības uzdevumiem – paspēt nebija viegli.
Nākamajos kontrolpunktos bija šādi uzdevumi: ieroču AKM, AK-4, SIG un PM salikšana, valstu karogu un dažādu ieroču zināšanu testi, šifrēta ziņojuma nosūtīšana un
atkodēšana, militārās tehnikas identificēšana apvidū, uzdevums ar alpīnisma elementiem,
paštaisīta kompasa izveide un izdzīvošanas komplekta savākšana, pirmās palīdzības
zināšanu tests, mīnu identificēšana u.c.
Manuprāt, viens no interesantākajiem uzdevumiem bija „Mīnu lauks”. ZS 54. inženiertehniskā bataljona speciālisti izvietojot signālmīnas jeb t.s. rastjaškas, bija izveidojuši
koridoru, kuru komandai vajadzēja šķērsot – bija jābūt uzmanīgiem un nesteidzīgiem, lai
neaktivizētu kādu no signālmīnām.
Laikam katras izlūkpatruļas sacensībās var dzirdēt dalīniekus apspriežamies par to, ka
lielas distances ir jānoiet kājām. Šī reize nebija izņēmums – patruļas laikā veiktais attālums pa gaisa līniju vien bija aptuveni 27 km garš. Organizatori bija pacentušies arī ar
interesantu šķēršļu joslu izveidi. Pirmā šķēršļu bija izveidota trases vidū, bet to diemžēl
sanāca izmēģināt vien pāris komandām, jo administratīvu iemeslu dēļ šis punkts tika
noņemts, tomēr distances galā dalībniekus sagaidīja otra un ne mazāk interesanta šķēršļu
josla, kuras izveidē piedalījās arī Speciālo uzdevumu vienības karavīri. Pēdējā šķēršļu joslā
komandām pilnā ekipējumā bija noteiktu distanci jānes laiva, tad ar laivu jāaizpeld līdz
salai, uz kuras jāiekur ugunskurs tā, lai pārdegtu aukla; pēc tam, peldot blakus laivai, tā
bija jānogādā krastā, kur ar ugunsdzēsēju šļūtenēm vajadzēja „trāpīt” pa ugunsdzēsēju
mērķiem. Visbeidzot, finiša skrējiens, pārkļūšana pār šķērsli „siena” un komanda ir
veiksmīgi finišējusi!
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Vakarā tika sagaidītas visas komandas un, par spīti lietainajam laikam, notika atpūtas
pasākums. Nākamajā dienā notika svinīgā sacensību noslēguma ceremonija un labāko
komandu apbalvošana. Vīriešu komandu konkurencē: 1. vieta – ZS 45. Nodrošinājuma
bataljona komandai, 2. vieta – Lietuvas komandai, 3. vieta – Gaisa spēku komandai.
Jaukto komandu konkurencē: 1. un 3. vieta – Lietuvas komandām, 2. vieta – Militārās
policijas komandai. Rezultāti negaidīti pārsteidza NAA jauktās komandas puišus –
ieņēmām 4. vietu un tikai vienu punktu zaudējām 3. vietas ieguvējiem...
ZS patruļas sacensības ir lielisks piedzīvojums! Uzdevumu laikā var gūt vērtīgu pieredzi,
mācoties pieņemt lēmumus un rīkoties nestandarta situācijās. Tā ir iespēja pārbaudīt
savas fiziskās un domāšanas spējas lauka apstākļos, kā arī lieliska iespēja saliedēties ar
komandas biedriem un iepazīt karavīrus gan no citām vienībām, gan no citām valstīm!
Bakalaura studiju programmas
Sauszemes spēku Militārās vadības
2. kursa kadete Zane Upīte

NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS LAUKA NOMETNE ĀDAŽU
POLIGONĀ 25.07.–19.08.

Pēc garajām brīvdienām, kuras ar saulainu laiku diemžēl nelutināja, sākās svelme un
līdz ar to jūlija beigās sākās akadēmijas lauka nometne Ādažu poligonā, kas bija karsta
ne tikai temperatūras ziņā.
Sauszemes spēku nodaļa uz nometni pilnā ekipējumā izvirzījās, ejot kājām, un 3–4
stundās ieradāmies nometnē Sporta šautuvju kompleksā. Ceļš nebija viegls, tādēļ nākamās pāris dienas pārvietošanās sagādāja nelielas problēmas. Jau pirms nometnes bija
zināms, ka uz to brīdi vēl pirmais kurss visu nometnes laiku darbosies kopā ar 4. kursu
un būs pirmais vads, bet 2. kurss kopā ar KSVP kursu un būs otrais vads. Pirmajā nometnes nedēļā apguvām uzbrukumus nodaļas un vada sastāvā. Tā bija laba iespēja sastrādāties ar saviem biedriem un jaunajiem komandieriem. 1. vadā komandieru amatus
pildīja 4. kurss, bet 2. vadā – KSVP kurss. Gan komandieriem, gan padotajiem bija interesanta pirmā nedēļa un nedēļas beigās nometnē risinājās kaujas šaušanas nodarbības.
Bija iespēja izšaut modernajā Ādažu sporta šautuvju kompleksa 300 m šautuvē. Svētdiena
bija brīvāka un pēc kārtīgi nostrādātas nedēļas atpūtāmies, peldējāmies, labi pavadījām
laiku. Otrā nometnes nedēļa sākās ar kaujas šaušanu tuvās distancēs, pirmajā dienā gan
vēl tikai ar sausajiem treniņiem. Kādam gāja vieglāk, kādam grūtāk, bet no otrdienas, sākoties kaujas šaušanai, dienas sāka iet straujāk, jo visu dienu bijām aizņemti ar praktizēšanos, šaušanu pēc apstāšanās, no aizsegiem, pilnā ekipējumā un vēl un vēl...
Kaujas šaušanu tuvās distancēs jeb KŠTD kadetiem vadīja augsti kvalificēti instruktori,
kuri lielākoties bija norīkoti no 2. Sauszemes spēku kājnieku bataljona. Dienas bija karstas
un arī fiziskā slodze bija pietiekami liela, tādēļ arvien ātrāk un ātrāk vakaros apklusa kadetu balsis pēc tam, kad bija pavadīta kārtējā diena lauka nometnē. Pēc KŠTD pirmās
nedēļas tikām mājas, kur atpūtāmies un sagatavojāmies ne mazāk grūtajām nākamajām
divām nometnes nedēļām.
Šaujot, mācoties un pildot instruktoru uzdotos uzdevumus, pagāja arī nākamā KŠTD nedēļa un nedēļas beigās mūs sagaidīja KŠTD ieskaites uzdevums, kas bija izplānots godam,
patiešām interesants un pilnībā pārbaudīja mūsu iegūtās zināšanas šo divu nedēļu laikā. Uz
starta līnijas valdīja satraukums, bet pēc trases iziešanas daudzi apgalvoja – „nav tik traki”,
tādējādi motivējot citus. Ieskaitē gāja dažādi, kam labāk kam sliktāk, bet visi bija priecīgi
par kursa pabeigšanu un iegūtajām zināšanām un devās divu dienu atpūtā uz mājām.
Sākās lielā gatavošanās – somu krāmēšana, sausās pārtikas un salūtmunīcijas dalīšana, sākās pēdējā nometnes nedēļa, dzīvošana mežā un nedēļas beigās uzdevums –
Morning Star, bet par visu pēc kārtas...
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Pēc MILES lāzersistēmas uzstādīšanas uz mūsu ieročiem, uzkabēm un ķiverēm bijām
gatavi doties mežā un nedēļas beigās stāties pretī 2. kājnieku bataljona 1. rotas karavīriem.
Pa nodaļām izvirzījāmies uz uzdevumiem, lai jau tai pašā naktī uzstādītu novērošanas
posteņus vairākās poligona vietās. Novērošanas posteņi sāka strādāt no paša rīta un jau
plkst 6.00 pirmā maiņa sāka novērot savu sektoru un pierakstīt tur redzēto. Tā ātri pagāja
pirmā diena un jau otrajā naktī veicām patruļbāzes ierīkošanu, viss vads satikās pirms tam
norunātā vietā un komandieru pavadībā pavisam drīz jau bija gatava mūsu pirmā patruļbāze.
Nākamās 24 stundas lielākoties notika pārvietošanās veidu pilnveidošana un patruļbāzu ierīkošana. Trešās dienas rītā ierīkojām slēpni, lai novērotu 2. kājnieku bataljona 1.
rotas manevrus pa poligona galvenajiem ceļiem, bet diemžēl, slēpnim nenostrādājot, ātrā
solī devāmies prom no slēpņa vietas, lai ierīkotu patruļbāzi, jo 2. KB jau bija sapratuši,
ka esam apvidū. Nākamajā dienā pēc kontakta ar pretinieku, kas bija atradis mūsu patiesībā diezgan labi ierīkoto patruļbāzi, mēs devāmies uz nakts šaušanas vietu netālu no
Puskas kurgāna. Bija iespaidīgi šaut ar trasieriem pa mērķiem, apgaismotiem ar Carl Gustav apgaismas lādiņu. Daudzi teica: vislabākā kaujas šaušana, kāda bijusi. Nākamā diena
bija nometnes pēdējā diena – izlavīšanās no pretinieka kontrolētās teritorijas jeb tā saucamais
„eksfils”. Sadalot nodaļas divās daļās, pārvietojāmies virzienā no Puskas kurgāna uz Ādažu
militāro bāzi pa dažādiem ceļiem, slapjām kājām, līdz viduklim ūdenī, patīkami un atsvaidzinoši. Katrai nodaļai sanāca iekļūt kontaktā ar pretinieku. Daudziem MILES sistēmas
uzrādīja „nāves” faktu, citi lielījās ar nošautiem pretinieku karavīriem, arī to uzrādīja sistēmas dators. Mūsu uzdevums bija šķērsot tā saucamo zaļo līniju, ja tu tai esi pāri, tev ir
izdevies tikt cauri „dzīvam”. Pēc šīs dienas viens ir skaidrs – pieredzei ir liela nozīme un
profesionalitāte un pieredze bija jūtama no 2. kājnieku bataljona 1. rotas puses, bet jāatzīst, ka mūsu kadeti turējās godam.
Nometne bija beigusies ar ieroču tīrīšanu un pasākumu karavīru pirtī, kas pulcēja visu nometnes personālu. Nometne mums, kadetiem, bija ļoti vērtīga pieredze un zināšanu gūšanas
iespēja, kuras pavisam noteikti vajadzētu nostiprināt nākamvasar. Milzīgs paldies nometnes
organizatoriem par lielo pašatdevi un profesionalitāti kpt. I. Šķesteram, kpt. K. Auzenbaham,
srž. M. Baltajam, kpr. Kalniņam, kpr. J. Dolbem.
Bakalaura studiju programmas
Sauszemes spēku Militārās vadības
3. kursa kadets Artūrs Forstmanis

KADETI PIEDALĀS 200 KM PĀRGĀJIENĀ
Šī gada 24.05.–27.05. Lietuvā norisinājās Grand Extreme 100x2 km pārgājiens. Šajā
pārgājienā piedalījās arī kadeti no Nacionālās aizsardzības akadēmijas. Pārgājiena uzdevums bija noiet 200 km 48 stundās. Pirmie 100 km bija jāveic 24 stundās, tad tika dota
24 stundu atpūta un pēc tam nākamie 100 km arī 24 stundās. Iespaidi pēc pārgājiena
bija dažādi, bet viens bija skaidrs, ka tā nav joka lieta noiet 200 km 48 stundās.
Kadets S.Škogalis atzīst, ka pirms pārgājiena bija sagatavojies pašam ļaunākajam, motivējot sevi: „Es esmu kājnieks, kad tad, ja ne tagad”.
Kritiskā robeža bija pirmie 70 km, kad daudzi no dalībniekiem izstājās. Problēmas sagādāja
enerģijas trūkums un pārtikas izsīkums, jo pēc 70 km nācās iet nakts laikā. NAA kadeti toties
turpināja maršrutu, lai gan bija grūtības, un godam veica 200 km. Kadets S.Škogalis norādīja,
ka pārgājiena beigās pārņem „nereāla sajūta”, ka tas ir izdarīts, ka ir noieti 200 km.
Pārgājienu Lietuvā organizē katru gadu un tam ir daudz piekritēju – gan jauni, gan veci.
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NOTIKUMI, VĒrTĪBAS, PĒTĪJUMI
LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAI ŠOGAD 90

Lai sabiedriska organizācija darbotos 90 gadu garumā, jābūt tās biedru spēcīgai motivācijai un lietišķai darbībai. Šo īpašību klātbūtni Latviešu virsnieku apvienība ir
apliecinājusi no tās dibināšanas 1922. gada 1. decembrī, kad Latvijas Karaskolas (LKS)
2. izlaiduma virsnieki nodibināja Kara skolas bijušo kadetu savstarpējās palīdzības
biedrību, līdz šodienai.
LKS topošos virsniekus audzināja patriotisma un valstiska pienākuma garā, sniedza
labu izglītību un iespēju pilnveidot sevi, dienesta vietās, īpaši provincē, iesaistīja sabiedriskā dzīvē. Jaunie virsnieki bija piemērs vietējai sabiedrībai, un tieši virsnieku organizācijās izpaudās viņu individuālas dotības un talanti.
No 1922. gada līdz 1940. gadam 2. LKS dibinātā organizācija vairākkārt mainīja
nosaukumu, paplašināja darbību, dibinot Dāmu komiteju (1926.; uz tās bāzes – Virsnieku
ģimeņu apvienību), Krājaizdevumu sabiedrību (1929.), Atvaļināto virsnieku apvienību (1933.).
No 1930. gada 1. decembra organizācija saucās Latvijas Kara skolu beigušo virsnieku apvienība
(LKSBVA). Visās Latvijas armijas karaspēka daļās darbojas LKSBA nodaļas; kopskaitā bijuši
1338 aktīvie biedri; 47 biedri veicinātāji; 90 goda biedri; tika rīkotas militāra, saimnieciska, sabiedriski politiska rakstura lekcijas un priekšlasījumi, regulāri izdots žurnāls Kadets.
Bij. PSRS karaspēka prettiesiskais un nodevīgais iebrukums neatkarīgajā Latvijā 1940.
gadā pārtrauca miera, attīstības un sasniegumu periodu. Praktiski likvidēja Latvijas armiju,
pārtrauca sabiedrisko organizāciju darbību; LKSVA pēdējā kopsapulce notika
28.01.1940.; likvidācijas valdes sēde 28.09.1940.
No 1940. – 1991. gadam par minētās organizācijas darbību Latvijā nevarēja būt ne runas.
Pēc Otrā pasaules kara rietumvalstu sabiedroto zonas gūstekņu nometnēs nokļuvušie
latviešu virsnieki bija paņēmuši sev līdz dzīvas Tēvzemē iegūtās virsnieku organizāciju
saknes un tradīcijas. Tās stiprināja viņu garu un uzturēja pienākumu – kalpot Latvijai.
Jau 1945. gada augustā Putlosā, vēlāk Cēdelgemas (Beļģija) sabiedroto gūsta nometnē
radās ierosinājums atjaunot brīvajā Latvijā pastāvējušo LKSBVA darbību.
1945. gada 28. decembrī II nodalījuma teātra barakā 7787 vīri nodibināja latviešu
karavīru aprūpes organizāciju Daugavas Vanagi (DV) ar mērķi: 1) vienot karavīru saimi;
2) aprūpēt tās atsevišķos locekļus un 3) ņemt dalību mūsu tautas turpmākā likteņa veidošanā. Šīs organizācijas tapšanā, tās mērķu izstrādāšanā un to sasniegšanas ceļu
nospraudumā, īpaši domājot par turpmāko darbību ārpus Dzimtenes Latvijas, nozīmīgs
bija tieši latviešu virsnieku ieguldījums, viņu prasme pat gūsta apstākļos rīkoties
demokrātiski un tālredzīgi. Viņu iesāktais palīdzēja un sekmēja arī latviešu virsnieku organizācijas atjaunošanu (jaunradīšanu).
Pirmais mēģinājums atjaunot LKSBVA notika 1947. gadā Hamburgā, Vācijā. Šīs pulcēšanās svarīgākais lēmums – jādibina jauna organizācija, Latviešu virsnieku apvienība
(LVA), uzņemot tajā ne tikai LKS beigušos virsniekus, bet arī Latviešu leģiona virsniekus,
kā arī jāapzina latviešu virsnieki pasaulē.
Pirmajos pēckara gados vienotas latviešu virsnieku organizācijas izveidei bija vairāki būtiski
šķēršļi: galvenokārt politiskā gaisotne Eiropā un arī citviet pasaulē, kur valdīja neiecietība
pret Vācijas pusē karojušiem; kā arī lielais izceļošanas vilnis uz mītnes zemēm dažādos kontinentos Eiropā, Amerikā, Austrālijā pēc karavīru gūsta nometņu vārtu atvēršanas.
Vienotas LVA izveide pasaulē izkliedētiem latviešu virsniekiem ilga 15 gadus.
1951. gadā pulcējās Kanādā dzīvojošie latviešu virsnieki; 1954. gadā nodibinājās LVA
Toronto, Kanādā ar vēlētu pagaidu valdi; 1956. gadā nodibinājās LVA Kanādas nodaļa,
kas 8 gadus, līdz 1964. gadam, izpildīja LVA Centrālās valdes pienākumus. Pēc tam to
pārdēvēja par LVA Kanādā.
1956. gadā dibinājās LVA Melburnas un Sidnejas nodaļas Austrālijā; 1957. gadā –
LVA Ņujorkas nodaļa ASV, kas 1963. gadā pārdēvēta par LVA ASV. Tika dibināta un darbojās LVA Londonas nodaļa un LVA Adelaides nodaļa.
Globālā LVA ar izstrādātu Satversmi un vēlētu prezidiju (priekšsēdētājs plkv. Arvīds
Krīpens) nodibinājās 1966. gada 3. martā.
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Visus gadus, līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. gadā, LVA prezidijs žurnālā
Kadets rakstīja moto:
Mēs ticam Latvijas neatkarības atjaunošanai
un uzticīgi kalposim savai tautai un Tēvzemei.

1991. gada 26. oktobrī, pēc 51 gadu ilga pārtraukuma, ar ārvalstu LVA biedru un
DV palīdzību, LVA darbība tika atjaunota arī Latvijā.
Ir pagājuši 90 gadi. Ir mainījusies globālā situācija pasaulē. Latvija ir NATO dalībvalsts, un tas ir arī daudzviet pasaulē dzīvojošu dažādu paaudžu latviešu izcelsmes
virsnieku ieguldījums. Mītņu zemēs gan Eiropā, gan citviet pasaulē LVA ir praktiski
beigušas darboties. Otrā pasaules kara rezultātā pasaulē izkliedētās latviešu virsnieku
paaudzes vairākums iesaukts Aizsaules pulkos. Bet LVA darbs turpinās Latvijā. Virsnieku
paaudzes mainās, bet piederība latviešu virsnieku saimei ir goda lieta uz mūžu katrai no
tām. Strādāt savam godam, latvju slavai, Tēvzemei un brīvībai. Vienot savus biedrus,
sekmēt tautas un tās bruņoto spēku kopības apziņu, kopt un nodot tālāk no vectēviem un
tēviem mantotās tradīcijas darba turpinātājiem.

sveICaM

pasaulē vienīgo Latvijas Karaskolas 13. izlaiduma (1939.) virsnieku, bij. Latvijas
armijas Latgales artilērijas pulka leitnantu, Latviešu leģiona 19. divīzijas varonīgu
karavīru frontē no Volhovas līdz Kurzemes cietoksnim,atvaļināto virsleitnantu

Jāni Bahmani

šī gada 21. oktobrī Lielbritānijā, Boltonas pilsētā
ar raženiem 100

Jānis Bahmanis dzimis 1912. gada 21. oktobrī Latvijā,
Svētciema pagastā. Pēc Latvijas Karaskolas beigšanas
dienējis Latvijas armijas Latgales Artilērijas pulkā. Pēc
Latvijas okupācijas 1940. g. pārskaitīts sarkanarmijas
24. teritoriālajā korpusā; no 1943. g. – Latviešu leģiona
19. divīzijā. Paaugstināts virsleitnanta dienesta pakāpē.
Otrā pasaules kara beigās Vācijā nokļuvis gūstā sabiedroto
zonā. Līdz 1946. gada martam bijis karagūstekņu
nometnē Cēdelgemā, Beļģijā. Pēc atbrīvošanas no gūsta
izceļojis uz Angliju.
Strādājis fabrikā; neklātienē mācoties, ieguvis tehniskā
zīmētāja diplomu un no 1957. gada šajā specialitātē nostrādājis 20 gadus. Būdams pensijā, iemācījies gleznot. Rīkojis izstādes vietējā baznīcā.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vairākkārt viesojies Dzimtenē. 1994. gadā
iestājies LVA. Ar padomu centies palīdzēt jaunās latviešu virsnieku paaudzes veidošanā.
2001. gada vasarā piedalījies Vispasaules latviešu virsnieku 3. saietā Zantē, Kurzemē.
Apbalvots ar Latvijas Republikas aizsardzības ministra goda zīmi Par ieguldījumu bruņoto
spēku attīstībā (1999.) un NBS komandiera goda zīmi Par nopelniem, 3. pak., (2004.).
Jāņa dzīvesbiedre Boltonā nosvinējusi savu 100 gadu jubileju, saņemot arī Boltonas
pilsētas galvas apsveikumu, un nu jau aizgājusi Mūžībā.
Aizvien darbīgs, ar skaidru un asu domu, saglabātu apbrīnojami pareizu latviešu literāro
valodu, patriotisku stāju un vēlējumu mums visiem: „Laimīgi dzīvot un strādāt Latvijā,
kas man diemžēl nebija iespējams.”
Vēlam Dižjubilāram
Per aspera ad astra!
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LVA biedrs
atv. pulkvedis Jānis Melderis
NAA VIRSNIEKI LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBĀ
Līdz ar mūsu valsts neatkarības atdzimšanu 1992. gadā tika atjaunota Latvijas
karaskola, un tā atdzima jaunā formā kā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA).
Lai varētu pilnā mērā novērtēt mūsu mācību iestādes nozīmi, atcerēsimies, kādos apstākļos dzima Latvijas Kara skola tālajā 1919. gadā. Tas bija laiks, kad izšķīrās mūsu valsts
liktenis. Bermonta karaspēks uzbruka Rīgai. Kara skolai tika pavēlēts ieņemt pozīcijas Rīgas
aizsardzībai. Četrpadsmit kara skolas pirmā kursa kadeti atdeva savas dzīvības Brīvības cīņās
pie Rīgas un vēlāk Vareļos. Kara skola tika kristīta kaujas ugunīs par mūsu valsts neatkarību
un turpmāko pastāvēšanu, tādējādi arī apliecinot savu nozīmi un sūtību – izglītot un gatavot
mūsu valsts bruņoto spēku virsnieku sastāvu, kas valstij vajadzīgā brīdī būtu gatavi vest mūsu
bruņotos spēkus cīņā par valsts pastāvēšanu un suverenitāti. Atdzimušās Kara skolas pēctecība ir atspoguļota Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas karogā un tradīcijās.
1991. gada oktobrī par atjaunotās Latviešu virsnieku apvienības (LVA) biedriem kļuva
kā Latvijā, tā ārzemēs dzīvojošie Latvijas Karaskolas (LKS) absolventi, tā arī virsnieki, kuri
virsnieku pakāpes bija ieguvuši Latviešu leģionā. Tāpēc viņi ļoti interesējās par jaundibināmo
NAA, cenšoties ar padomiem un kritiskām piezīmēm palīdzēt tās izveidē.
Jau Mālpils perioda pirmajos mēnešos LVA virsnieki bija bieži viesi Akadēmijā un dalījās
ar kadetiem savu Karaskolas gadu atmiņās. Sarunas ar LVA virsniekiem guva lielu Mālpils
laika kadetu un virsnieku atsaucību – tā bija abpusēja vēlme saglabāt Latvijas Karaskolas
tradīcijas, kas realizējās jau ar Mālpils kursa izlaiduma ceremoniju Brāļu kapos, bet vēlāk,
uzņemot NAA pirmā kursa kadetus.
Lai sekmētu ciešāku sadarbību, LVA biedru rindās 1992. gada 30. novembrī pirms Melnās
kafijas vakara iestājās četri NAA virsnieki:
•
Bīskaps Inārs (28.04.1935. – 15.04.1998.), Akadēmijas mācību daļas virsnieks;
•
Aizpurs Normunds, Mobilo strēlnieku fakultātes kadetu rotas komandieris;
•
Dilāns Andis, Robežsargu fakultātes kadetu rotas komandieris;
•
Brālēns Sandris, Akadēmijas apkalpes rotas komandieris.
Tieši viņi bija pirmie, kuri veidoja Akadēmijas tiešo saikni ar Latvijas Karaskolas virsniekiem bijušo tradīciju ieviešanā kadetu dzīvē; par pirmo kadetu Krīvu padomes krīvu krīvu
tika ievēlēts tad vēl kapteinis Inārs Bīskaps, kura tēvs Emīls Bīskaps bija LKS 1929. gada
8. izlaiduma leitnants.
LKS sirmie virsnieki bieži viesojās Akadēmijā un Melnās kafijas vakarā vienmēr ieradās
kuplā skaitā. Ikgadējā Akadēmijas žurnālā Kadets daudzi raksti tika veltīti audzināšanas un
vēstures jautājumiem; tie kopā ar kadetu publikācijām sniedza pietiekami pilnīgu informācijas
mozaīku gan par jaundibinātās, gan bijušās mācību iestādes dzīvi.
Atv. pltn. Inārs Bīskaps jau pievienojies Aizsaules pulkiem, bet viņa devums LVA un
NAA darba sasaistē un tradīciju pārņemšanā ir neatsverams.
Pulkvežleitnants Normunds Aizpurs atvaļinājās no NBS kā NAA prorektors ierindas
jautājumos, bet pulkvežleitnants Sandris Brālēns kā NBS Nodrošinājuma pavēlniecības komandieris.
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Brigādes ģenerālis Andis Dilāns tagad ir NBS Apvienotā štāba priekšnieks, NBS komandiera vietnieks.
90. gadu beigās par LVA biedriem kļuva NAA dienējošie un atvaļinātie virsnieki:
• atv. pltn. Pētersons Aivars Kārlis (1998.06.27.) – Taktikas katedras vadītāja vietnieks;
• komandltn. Tirzmalis Artis (1998.12.04.) – šobrīd jūras spēku kadetu kursa
priekšnieks;
• atv. maj. Irbe Zigurds (1999.09.21.) – Sporta katedras vadītājs;
• atv. pltn. Arnicāns Osvalds (1997.06.30. ) – Taktikas katedras vecākais pasniedzējs.
Turpmākajos 10 gados LVA iestājās daudzi NAA bijušie virsnieki:
• atv. kapt. Kļaviņš Andris (2000.02.01.) – Sporta katedras vecākais pasniedzējs, tagad
Latvijas kadetu (U-16 meiteņu) volejbola izlases komandas treneris un reportieris;
• atv. pltn. Goba Gunārs (2000.11.22.) – Taktikas katedras vecākais pasniedzējs;
• atv. pltn. Dzirne-Dzirnis Pēteris Valdis (2000.12.13.) – Taktikas katedras vecākais pasniedzējs;
• atv. plkv. Vilis Raups (2001.01.17.) – prorektors ierindas jautājumos; (24.06.1935.–
19.11.2006.);
• atv. pltn. Leflers Valdis (2001.10.31.) – Mācību daļas priekšnieks;
• atv. maj. Opmanis Gunārs (2004.10.13.) – Tehnisko zinību katedras vecākais pasniedzējs;
• atv. maj. Kiuliņš Andrejs (2002.05.07.) – NAA medicīnas daļas priekšnieks;
• atv. fl. adm. Mežmalis Andrejs Modris (2006.11.08.) – MVP komandieris un Akadēmijas mācībspēks;
• plkv. Kalnačs Igors (2006.11.08.) – NAA prorektors, NBS AŠ J-4 Departamenta priekšnieks un šobrīd Latvijas pārstāvis NATO štābā Briselē;
• atv. brig. ģen. Matīss Valdis (2008.01.23.) – NAA rektors, Latvijas militārais atašejs
ASV un Kanādā un vēlāk Krievijā;
• atv. plkv. Melderis Jānis (2008.03.04.) – NAA prorektors zinātniskajā darbā un AZPC
vadītājs, vēlāk AZPC profesors;
• atv. maj. Polna Dzintars (2010.10.06.) – Sporta katedras vadītājs;
• atv. plkv. Veide Gunārs (2010.03.13.) – NAA personāldaļas vadītājs un Rīgas pilsētas
komandants.
Šogad LVA uzņemti vēl divi NAA dienējošie virsnieki: atv. pltn. Buls Aivars (2012.02.01.) –
Jūras un gaisa spēku nodaļas priekšnieks un atv. pltn Jurgelāns Valdis (2012.03.14.) – NAA
prorektors.
Visi augstāk minētie LVA biedri (kopskaitā 23), būdami Akadēmijā dažādos amatos,
deva noteiktu pienesumu kadetu patriotiskā audzināšanā, palīdzot stiprināt ieviestās bijušās
Latvijas Karaskolas tradīcijas un paražas. Sevišķi auglīgi LVA sadarbojās ar Akadēmiju tās
pastāvēšanas pirmajos piecos gados, kad NAA rektors bija plkv. Valdis Matīss.
Lai to izprastu un novērtētu, nepieciešams pieskarties īsai Nacionālā aizsardzības akadēmijas izveides un pilnveidošanās pirmo piecu gadu vēsturei, kura kā Latvijas vienīgā augstākā militārā mācību iestāde ir Latvijas Karaskolas tradīciju pārmantotāja un turpinātāja.
Daudzas NAA aktivitātes šajos pirmajos piecos gados notika ar aktīvu LVA biedru līdzdalību,
galvenokārt gan padomdevēju lomā.
Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas viens no būtiskākajiem uzdevumiem
bija Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izveide. Lai nodrošinātu topošos bruņotos spēkus ar
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kvalitatīvu komandējošo sastāvu, Latvijas Republikas Ministru padome 1992. gada 13. februārī ar lēmumu Nr. 54 dibināja Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Par pirmo
atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
priekšnieku tika iecelts pulkvedis Valdis Matīss.
Pēc vidusskolas beigšanas Valdis Matīss Ļeņingradā
pabeidz Artilērijas karaskolu un piecus gadus dien kā
artilērijas virsnieks; tad studijas Ļeņingradas Artilērijas
akadēmijā, dienests pulka komandiera amatā, studijas
Maskavas Frunzes Kara akadēmijas aspirantūrā, iegūst
militārā zinātņu kandidāta grādu un minētās Kara
akadēmijas katedras vadītājs – docents. 1991. gada rudenī
atvaļinās no padomju armijas un tiek iecelts par Latvijas
Brig. ģen. Valdis Matīss
Nacionālās aizsardzības akadēmijas priekšnieku – rektoru.
(24.10.1944. – 24.05.2010.)
NAA Mālpils periods ilga no 1992. gada aprīļa līdz oktobrim.
Tas bija veiksmīgs un sekmīgs pamats, lai 1993. gadā
NAA uzsāktu pilnvērtīgu trīs gadu virsnieku apmācību kursu Rīgā pēc jaunizstrādātas mācību
programmas. 1997. gadā pulkvedim Valdim Matīsam piedāvā jaunu izaicinājumu – kļūt par
pirmo Latvijas militāro atašeju ASV un Kanādā. Viņš izaicinājumu pieņem un 1999. gadā
uzsāk darbu minētajās valstīs.
Valda Matīsa diplomātiskā dienesta laikā ASV un Kanādā Latvija gatavojas iestāties NATO,
un viņam šī vēsturiskā procesa norisē ir nenoliedzami nopelni. 2003. gadā Valdis Matīss, brigādes
ģenerāļa dienesta pakāpē, tiek iecelts par aizsardzības atašeju Krievijas Federatīvajā Republikā.
2007. gada oktobrī sakarā ar maksimālā vecuma sasniegšanu brigādes ģenerālis Valdis
Matīss no profesionālā militārā dienesta atvaļinās un līdz 2009. gada februārim viņš ir aizsardzības ministra padomnieks, iestājās Latviešu virsnieku apvienībā.
Brigādes ģenerālis Valdis Matīss ir Viestura ordeņa Lielvirsnieks (2004), apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi (1997). Intensīvā un atbildīgā darba slodze tomēr kaitēja ģenerāļa veselībai un 2010. gada 24. maijā pārstāj pukstēt viņa sirds.
Brigādes ģenerālis Valdis Matīss ar savu enerģiju Akadēmiju vadīja līdz 1998. gada februārim, kad par Akadēmijas rektoru iecēla majoru Ilmāru Vīksni.
NAA piecu gadu jubilejas svinībās Latviešu virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs
atv. vltn. Tālivaldis Bērziņš teica: „Vēlam mūsu darba un tradīciju turpinātājai Latvijas NAA
izturību un panākumus turpmākajā īsteni patriotisku latviešu virsnieku audzināšanas darbā!
Lai mūsu paaudzes vieno Latvijas svētais vārds! Per aspera ad astra!” [K-23,4].
Mālpils periods un 1992. gads
Tālajā 1992. gada sākumā tikko kā izveidotās Aizsardzības ministrijas telpās tika ierādīti
divi kabineti Latvijas virsnieku karaskolas izveidei. Ar 1992. gada 18. februāri ar aizsardzības
ministra pavēli tiek izveidota virsnieku grupa 10 cilvēku sastāvā Akadēmijas organizatoriskās
struktūras un mācību programmu izveidei. Darbu uzsāka Valdis Matīss, Voldemārs Jaronis,
Valdis Leflers, Inārs Bīskaps, Zigurds Irbe, Māris Gulbis, Juris Kursītis, Jānis Skrinda, Ivars
Pampe, Andrejs Kasparovičs, kuriem Mālpils lauksaimniecības tehnikuma telpās pievienojās
Vilis Raups, Jānis Melderis, Gunārs Veide, Osvalds Arnicāns Jānis Skrinda, Normunds Aizpurs,
Ivo Mogiļnijs un Nikolajs Šmits. Telpas nebija apkurināmas, nebija ieroču, mācību un sakaru
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līdzekļu, apgādes iemaņu, uzkabes un poligona. Bija tikai šo virsnieku entuziasms, neatlaidība
un apziņa, ka viņi dara Latvijas valstij vajadzīgu darbu. 12. martā ar AM pavēli tiek apstiprināts
izstrādātais NAA Nolikums un mācību programma, nosakot Akadēmijas galvenos uzdevumus:
• sagatavot virsnieku kadrus ar augstāko un vidējo militāro izglītību;
• organizēt Aizsardzības spēku karavīru un pārējo darbinieku kvalifikācijas celšanu;
• veikt zinātnisko un pētniecisko darbu militārajā jomā [K-20,15].
Jau 6. aprīlī skolas telpas Mālpilī bija tiktāl iekārtotas, ka varēja sākties nodarbības. Atklāšanas svinīgajā aktā grupa NAA virsnieku dod zvērestu. Tā 6. aprīlī svinīgos apstākļos
Mālpils meliorācijas tehnikumā tiek atklāta Latvijas Republikas Nacionālā aizsardzības
akadēmija. Svinīgajā aktā piedalās aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis, viņa vietnieks
Valdis Pavlovskis, Aizsardzības spēku komandieris plkv. Dainis Turlais, Aizsardzības ministrijas kapelāns V. Voicehovskis, LVA valdes virsnieki u.c.
17. maijā Mālpils stadionā Akadēmijas Fiziskās audzināšanas katedras vadītāja kapteiņa Zigurda Irbes vadībā notika pirmā atjaunotās Latvijas Aizsardzības spēku spartakiāde, kurā 20 komandu konkurencē Akadēmijas komanda ierindojās 2. vietā.
Mālpils lauksaimniecības tehnikuma telpās pēc saīsinātas sešu mēnešu programmas
virsnieka profesiju apguva 72 kadeti. Galvenie mācību priekšmeti bija: Latvijas vēsture
un taktika (J. Skrinda), ieroču mācība un šaušanas apmācība (J. Melderis un M. Gulbis),
apvidus apmācība un kara topogrāfija (O. Arnicāns), apbruņojums un reglamenti
(V. Raups, N. Aizpurs, J. Kursītis), masveida iznīcināšanas ieroči (G. Veide), fizkultūra
(Z. Irbe) un medicīnas apmācība. Par materiālo nodrošinājumu un apgādi rūpējās virsnieki
Ivars Pampe, Ivo Mogiļnijs un Nikolajs Šmits.
Kopumā Mālpils periods Akadēmijai bija pārbaudes un meklējumu laiks, kolektīva
saliedēšanas un savu iespēju izvērtēšanas laiks. Tika radīta materiālā un garīgā bāze tālākai nākamo virsnieku plašākai un kvalitatīvākai sagatavošanai. Šiem NAA pirmā izlaiduma 72 virsniekiem un virsnieku vietniekiem dienesta pakāpes tika piešķirtas ar AM
01.10.1992. pavēli Nr. 81-MK (saraksts pielikumā), un savā izlaidumā AM telpās viņi
deva jaunā Latvijas virsnieka zvērestu ar devīzi „Lai dzīvotu mierā, jāmācās karot”.
Rīgas iedzīvotājiem ilgi palika atmiņā 22. augusts, kad, atzīmējot Latvijas valsts atjaunošanas 1. gadadienu, Akadēmijas virsnieki un kadeti vingrā solī, brašā stājā, karavīru
dziesmām skanot, no Gaisa tilta devās uz Brīvības pieminekli, kur notika parāde.
Naa pirmais izlaidums ar LVA aktīvu līdzdalību notiek 1. oktobrī. Tie bija 6 mēnešu
virsniekvietnieku un virsnieku kursi, kurus pabeidza 60 leitnanti un 12 virsniekvietnieki.
Starp labākajiem absolventiem – tagadējais brigādes ģenerālis Andis Dilāns. Par šo kursu
savās atmiņās dalās 1. izlaiduma leitnants Andrejs Ivanovs, kuras nobeidz ar šādiem vārdiem: „..Tas jaukais mācību laiks ir pagājis. Ir sākušās grūtās un neparastās dienesta un
smagā darba gaitas. Bet atmiņās mēs vēl un vēl atcerēsimies to laiku, kad mēs sākām iet
pa šo ceļu.”2
1992. gada septembrī Nacionālā aizsardzības akadēmija ieguva jaunas telpas (gan
nolaistas) Rīgā, Ezermalas ielā 6/8, bijušās Birjuzova karaskolas teritorijā. Pēc pirmā izlaiduma un neliela atvaļinājuma decembrī Akadēmijas personāls ar lielu entuziasmu uzsāk
administratīvās struktūras pilnveidošanu, daudz pūļu un līdzekļu veltot arī NAA infrastruktūras sakārtošanai, lai uzsāktu jauno virsnieku sagatavošanas darbu. Akadēmijā iz2

A.Ivanovs, Jaunā leitnanta domas, žurnāls Kadets 1993. Nr.20, 20.lpp.
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veido Mobilo strēlnieku un Robežsargu fakultātes ar sešām katedrām (stratēģijas un vispārējās taktikas, ieroču veidu kaujas pielietošanas, bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes, humanitāro zinātņu, svešvalodu, fiziskās kultūras un sporta), kuru galvenais
uzdevums ir metodiskais darbs. Kopīgo darbu organizē Akadēmijas vadība:
•
•
•
•

rektors plkv. Valdis Matīss;
prorektors ierindas jautājumos pltn. Vilis Raups;
prorektors mācību un zinātniskajā darbā plkv. Kārlis Krēsliņš;
prorektors saimnieciskajā darbā maj. Ivars Pampe.
Par katedru vadītājiem tiek iecelti maj. J. Skrinda, pltn. M. Gulbis, plkv. J. Melderis,
prof. V. Veics, A. Eglīte un kpt. Z. Irbe.
Sakarā ar katastrofisku latviešu virsnieku trūkumu Aizsardzības spēkos 1992. gada
decembrī Akadēmija uzsāka virsnieku un virsnieku vietnieku kursus 136 Aizsardzības
spēku karavīriem. Tika izveidota speciāla apmācību programma, kur lekcijas un citas nodarbības klātienē Akadēmijā bija paredzētas vienu dienu nedēļā, bet pārējo zināšanu apguve notika neklātienē, kursantiem strādājot savās dienesta vietās. Galvenā problēma bija
mācību līdzekļu trūkums šāda veida studijām, kas prasīja lielu darbu pasniedzēju lekciju
materiālu pavairošanā. Lekcijas galvenokārt tika rakstītas ar roku, jo Akadēmijā bija tikai
piecas rakstāmmašīnas, nerunājot par datoriem. Tādēļ, neskatoties uz finanšu trūkumu,
vajadzēja iegādāties attiecīgu pavairošanas aparatūru.
Daudz darba ir NAA Mācību daļai, Administratīvajai nodaļai, Personāluzskaites nodaļai, Finanšu nodaļai, Apgādes dienestiem un sevišķi Mācību apkalpes rotai. Šos dienestu
vada maj. V. Leflers, maj. G. Veide, vltn. I. Mogiļnijs, vltn. N. Šmits, ltn. S. Brālēns, Viola
Lazo.
No 1992. gada vasaras aktīvu darbību uzsāka Aizsardzības zinātņu centrs ar savu
pētnieku nodaļu, informācijas nodaļu un skaitļošanas centru.
1993. gada 20. – 25. jūnijā Rīgā notika Vispasaules latviešu virsnieku saiets. No
ārvalstīm ieradušies latviešu virsnieki piedalījās arī Jāņu dienas svinībās NAA, brīvā gaisotnē iepazīstoties ar Akadēmijas vadību, mācību spēkiem un pārējo personālu. Daudzi
atbraukušie latviešu virsnieki apmeklēja arī bijušās Latvijas Karaskolas telpas, kur Latviešu
virsnieku apvienība organizēja Svinīgo jundu3
1993. gads sākas ar mācību procesa nodrošināšanu AS virsnieku un virsnieku vietnieku kursos un ar kadetu uzņemšanas un to apgādes rūpēm. Aizsardzības spēkos tad
vēl nebija speciāla rekrutēšanas un atlases dienesta. Topošo kadetu rekrutēšana notika
uz tajā laikā vēl esošās rajonu Dienestu pārvalžu bāzes (kādreizējie kara komisariāti), bet
par atlasi bija jādomā Akadēmijas personālam. Rezultātā tika atlasīti, ietērpti militārā
formā 82 kadeti, kuru dzīvošanai tika aprīkotas kazarmu tipa telpas un ēdināšanai – ēdnīca
ar ieceltu pārtikas dienesta personālu.
Martā sākās mācības pēc trīsgadīgas virsnieku sagatavošanas programmas. 82 kadetiem paralēli ar vidējo militāro izglītību bija pilnībā jāapgūst viena no svešvalodām, ko
jau spēja nodrošināt Akadēmijas personāls. Vienlaikus Akadēmijas mācībspēki piedalījās
arī mācību procesa organizēšanā un vadīšanā Aizsardzības spēku mācību centros Sužos,
Lilastē un Vārvē.
3

V. Līguts, Vispasaules latviešu virsnieku saiets, žurnāls Kadets Nr.20, 10. lpp.
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1993. gada 1. maijā tika apstiprināts jauns NAA štatu saraksts ar 258 štata vietām,
no tām: 97 virsnieki, 4 apakšvirsnieki un 157 darbinieki. NAA strādāja 3 habilitēti doktori,
1 LU Goda doktors, 10 Latvijas zinātņu doktori, no tiem 3 profesori un 7 docenti. Uz darba
līguma pamata ar NAA pastāvīgi sadarbojās 1 Dr. habil. (profesors) un 3 zinātņu doktori.4
1993. gada decembrī dažādos NAA kursos mācījās 439 karavīri, no tiem – gan Zemessardzes, gan Drošības dienesta pārstāvji, kas nebija AM pakļautībā.
Tajā laikā Akadēmija bija autoritāte gan AM, gan Valsts prezidentam. Viens piemērs:
1994. gada sākumā tika organizēts NBS štābu treniņš, un NAA pārstāvji izvērtēja šīs mācības.5
Vienlaikus NAA bija pilntiesīga un cienījama augstskola, kura organizēja sadarbību
arī ar pārējām Baltijas valstu militārajām mācību iestādēm. Piemēram, Lietuva 1992.
gadā dibināja Karaskolu un tikai 1994. gadā izveidoja akadēmiju.
Tādi mēs bijām Akadēmijas izveides pirmajos gados. NAA personāls bija optimistiski
noskaņots, mēs bijām gatavi strādāt slikti remontētās telpās, bieži bez atvaļinājumiem,
bet mēs ticējām nākotnei, mēs piedalījāmies Latvijas NBS izveidē un ar to lepojāmies.
Akadēmija nebija izredzēto statusā, nekas nenāca viegli, Akadēmijas darbību stingri
kontrolēja, piemēram, Saeimas komisija. Ir iespējams iepazīties ar tās NAA novērtējumu,
secinājumiem, priekšlikumiem un mūsu komentāriem6.
Akadēmijai bija sava vieta valsts aizsardzības sistēmā. Ar Akadēmijas viedokli rēķinājās daudzas valsts struktūras, un mēs skaidri zinājām savas darbības mērķi un apzinājāmies līdzekļus šī mērķa sasniegšanai.
Pirmie civilo zinātņu pasniedzēji Akadēmijā bija profesors Dr. habil. paed. Voldemārs
Veics un Anita Eglīte, kuri 1993. gadā tika nozīmēti par Humanitāro zinātņu un Svešvalodu katedru vadītājiem. Pateicoties V. Veica enerģijai un pūlēm, 1993. gada Mobilo strēlnieku fakultātes kadetiem jau tika izveidota bakalauru pedagoģijas zinātņu programma,
licencēta (no 1993. līdz 1998. gadam) kā Latvijas Universitātes mācību programma.
Karaskolas 13. izlaiduma (1939.) virsnieks V. Līguts 1993. gada žurnālā Kadets
raksta par to, kā Akadēmijā svinēti Jāņi un cik plašas telpas ir Ezermalas ielā, salīdzinot
ar kādreizējo Karaskolu. Tiek izveidota NAA kadetu pašpārvalde un atjaunota viena no
Karaskolas tradīcijām – Melnās kafijas vakars 30. novembrī. 1993. gada jūlijā un augustā,
izpildot apmācības plānu, pirmo reizi tika organizēta vasaras nometne Ādažu poligonā
pie Kadagas ezera. Kadetu praktisko nodarbību plānā lielākais stundu skaits atvēlēts taktikai, apvidus mācībai un šaušanas vingrinājumiem ar ieročiem7.
Akadēmijā notiek aktīva kultūras dzīve, ko vada kultūras un audzināšanas jautājumu
speciāliste Irēna Bīskapa. Akadēmijai izveidojusies sadarbība ar gandrīz visiem Rīgas teātriem, kadeti apmeklē daudzas izrādes, turklāt – galvenokārt bez maksas. Tiek organizētas
tikšanās ar māksliniekiem, izcilām personībām. Septembrī NAA viesojusies Krievu drāmas
teātra māksliniece Ņ. Ņeznamova.
Vairākkārt Akadēmijā uzstājies Tautas deju ansamblis Zīle, kas rosinājis arī pašiem izveidot savu tautisko deju kolektīvu; reizi nedēļā kadetiem notiek deju nodarbības; Akadēmijā
Latvijas Republikas Nacionālā aizsardzības akadēmija. Atskaite par darbu 1993. gadā.
Atskaite par Nacionālo bruņoto spēku štābu treniņu. R., 1994.
6
Pārbaudes materiāli. O.Kostandas komisija (31.01.94. – 05.02.94.),- R., 1994.
7
A. Pētersons, Kadeti apgūst vīrišķību, žurnāls Kadets 1993. Nr.20, 17. lpp.
4
5

43

izveidojas kadetu koris. Tiek veidota sadarbība ar citām mācību iestādēm, jo tad vēl Akadēmijā mācījās tikai viena meitene un kadetiem taču nepieciešams nostiprināt savas dejotprasmes.
Fiziskās audzināšanas un sporta katedra uzsākusi organizēt un regulāros treniņos
gatavot izlases komandas. Viens no vadošajiem sporta veidiem Akadēmijā jau no pirmsākumiem ir volejbols.
NAA bibliotēka kopā ar deviņām citām akadēmiskajām bibliotēkām šajā gadā dibināja Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju.
1994. gadā Lielbritānijas militārais atašejs Latvijā R. P. Ralfs prezentēja Akadēmijai
zobenu, ko NAA rektorātā nolēma izmantot kā Goda zobenu padomju laika Goda plāksnes
vietā, apbalvojot izlaiduma labāko kadetu vai klausītāju, un viņa datus iegravējot plāksnītē
pie šī zobena. NAA Mācību padomē tika izskatīts un apstiprināts attiecīgs nolikums, kas
paredzēja zobena pasniegšanu izlaiduma aktā labākajam absolventam mācību un sabiedriskā darbā, uzglabājot to Akadēmijā ar pievienotu plāksnīti. Par 1994. gada labāko NAA
absolventu tika nominēts leitnants Ēvalds Krieviņš, šobrīd atv. pulkvežleitnants.
1995. gadā NAA notiek trešais izlaidums, ko pēc NAA rektora plkv. V. Matīsa vārdiem var uzskatīt par pirmo, jo šie 56 kadeti ir pirmie neatkarību atguvušajā Latvijā, kas
beidz pilnu trīsgadīgo apmācību kursu. Augstākā militārā mācību iestāde Latvijā darbojas
jau 3 gadus! Tas vienlaikus ir gan daudz, gan maz. 1995. gadā NAA dienas nodaļā mācās
276 cilvēki, neklātienē – 349 karavīri.
Salīdzinājumam – Lietuvā Kara skola par Militāro akadēmiju tika pārveidota 1994.
gadā, bet Igaunijā izveidojas līdzīga mācību iestāde – Sabiedriskās Drošības akadēmija,
kur tiek gatavoti gan armijas, gan policijas, gan robežsargu un muitnieku virsnieki. Kaimiņvalstis aktīvi izmanto un pārņem Latvijas militārās apmācības koncepcijas principus.
NAA ir sešas fakultātes – Mobilo strēlnieku, Robežsargu, Zemessargu, Drošības dienesta, Gaisa un Pretgaisa aizsardzības spēku un Jūras spēku – un astoņas katedras –
Stratēģijas un vispārējās taktikas, Ieroču veidu un kaujas lietošanas, Bruņojuma un materiāltehniskās apgādes, Fiziskās kultūras un sporta, Pedagoģijas, Tiesību zinātnes, Inženierzinātņu, Humanitāro zinātņu un valodu centrs.
Labākais šī gada absolvents ir Mobilo strēlnieku fakultāti beigušais leitnants Georgs
Kerlins, kura uzvārds kā otrais rotā Lielbritānijas vēstnieka dāvāto Goda zobenu. Šobrīd
viņš dienē kā NAA prorektors jau pulkvežleitnanta pakāpē.
1996. gada 6. janvārī ar NAA personāla līdzdalību notiek Ziemassvētku kaujas atceres pasākumi Ložmetējkalnā (Dievkalpojums Piņķu baznīcā; slēpošanas vads apmeklē
Antiņu kapus).
Sakarā ar franču valodas klases atklāšanu NAA, 10. janvārī notiek Akadēmijas mācībspēku un kadetu tikšanās ar Francijas vēstnieci. Tiek organizēta Jūras spēku speciālistu
neklātienes nodaļa.
Februārī notiek kadetu atlase mācībām ASV karaskolās. Akadēmijas gadadienā –
pirmā kursa kadetu zvērests un NBS neklātienes kursa apmācību programmu beigušo 33
speciālistu izlaidums.
Martā Lielbritānijas instruktori demonstrē Jūras kājnieku fiziskās sagatavotības programmu. Maijā NAA izcīna pirmās vietas NBS sacensībās šaušanā un virves vilkšanā.
9. aprīlī NAA apmeklē Valsts prezidents Guntis Ulmanis; viņa uzrunu noklausās viss
Akadēmijas personāls.
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5. jūnijā notiek kadetu 1. zinātniskā konference. Pedagoģijas
un psiholoģijas sekcijā pieteikti 19
referāti, tiesību zinātņu sekcijā –
9 referāti. Konferenci atklāj tās iniciators un organizators Dr. habil.
paed. Veics Voldemārs. Tiek izskatīti
ziņojumi par virsnieka ideālu, uzvedības un darba kultūru, psiholoģijas
problēmām, karavīru kolektīva veiValsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizīte Nacionālajā
došanu un dažādi audzināšanas
aizsardzības akadēmijā 1996. gada 9. aprīlī.
jautājumi. Interesanti referāti ir kadetseržantam Valtam Āboliņam un
kadetam J. Pauļikam8. LU profesore Dr. hab. paed. A. Špona atzīmēja, ka visi piedāvātie
temati ir aktuāli, referāti par tiem lietišķi un labi sagatavoti.
Ar LVA līdzdalību 22.06.1996. Brāļu kapos notiek Akadēmijas Cēsu kauju atceres
pasākums. Novembrī Balvos LVA un NAA kopīgi rīko pieminekļa atklāšanu Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. – 1920. gadā.
Ievērojams sasniegums ir kadetu piedalīšanās konkursā Ventspilī Ziņģe 96 un iekļūšana finālā.
Kadetu kori bieži aicina uzstāties skolās, slimnīcās, apvienībās. Akadēmijā tiek organizēti sarīkojumi – Sporta vakars, Lieldienu svinēšana, Pavasara balle, Mātes diena. Iesākta jauna tradīcija – Dzejas dienas rīkošana. Tajā piedalījušies ne tikai dzejnieki, bet arī
paši kadeti ar savu dzeju. Kadeti bieži apmeklējuši Nacionālo Operas un baleta teātri, noklausoties gandrīz visu repertuāru.
Sasniegumi ir arī sportā – jau ceturto gadu par NBS čempioniem volejbolā kļuvusi
NAA izlase.
1966. gada 15. novembrī ar LVA līdzdalību Akadēmijā notiek vada komandieru viena
gada apmācības programmu beigušo speciālistu izlaidums – kopskaitā 37 jaunie leitnanti,
augstskolu absolventi un neklātienes vada komandieru kurss, saņem diplomus.
1997. gadā NAA aprit 5 gadi. Jubilejas svinības un otrais pilnā kursa izlaidums notiek
14. februārī. NAA absolvē 73 kadeti. Svētku pasākums sākas ar dievkalpojumu Doma baznīcā, tad ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un jauno virsnieku zvērests Brāļu kapos.
NAA 5 gadu jubilejas dienā tiek iesvētīts NAA piemiņas akmens Akadēmijas teritorijā.
Akadēmijas aktu zālē svinīgā uzrunā mūs sveic Valsts prezidents Guntis Ulmanis, uzsverot,
ka 5 darba gados paveikts ļoti daudz.
Pieskaņoti Akadēmijas 5. gadadienai, notika 1. Mālpils kursa izlaiduma absolventu
salidojums. No 56 absolventiem bija ieradušies 32; viņi dalījās savā dienesta pieredzē.
Akadēmijā deviņdesmito gadu sākumā bija divas bakalaura programmas, bet pēc
atsevišķu AM un NAA cilvēku iniciatīvas tās tika slēgtas, un uzsvars likts uz ātru virsnieku
sagatavošanu (viena gada laikā) no civilo augstskolu beidzējiem. Principā tas nebija nekas
jauns, jo viengadīgo kurss bija paredzēts un darbojās jau no 1993. gada, bet tikai kā papildinājums 3–4 gadu virsnieku sagatavošanas pamatkursiem.
8

Bormanis Uldis. Kadetu pirmā zinātniskā konference, žurnāls „Militārais Apskats” 1996. Nr.1, 26 l.
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Stājoties augstskolā, studenti un vēlāk absolventi plāno strādāt savā specialitātē, un
Akadēmija varēja cerēt galvenokārt uz neveiksminiekiem. Tā nebija laba bāze virsnieku sastāvam, nemaz nerunājot par pārāk īso laiku virsnieku sagatavošanai un jaunu cilvēku „sabojāšanu no militārā viedokļa” studiju laikā. Tādēļ Akadēmijā pēc diviem izlaidumiem šajos
viena gada virsnieku sagatavošanas kursos pārtrauca pieņemt augstskolu absolventus. Bet
tas netika ņemts vērā 1998. gadā, neskatoties arī uz LVA virsnieku brīdinājumiem.
Katru gadu notika Baltijas jūras valstu militāro akadēmiju (BJVMA) konference, kurā
piedalījās akadēmiju rektori, pasniedzēji un kadeti. Tiek veidotas atsevišķas darba grupas.
Konferenču uzdevums bija:
1) rast vienotu izpratni par militārās izglītības vietu kopējā ES izglītības sistēmā un atbilstību Boloņas vienošanās garam;
2) gan saskaņot prasības dažāda līmeņa karavīriem, gan diskutēt par izglītības sistēmām
un studiju programmām.
Latvijā regulāri notika Augstskolu rektoru padomes sēdes, kurās piedalījās visu Latvijas augstskolu rektori un kur tika izskatīti Latvijas normatīvo aktu projekti izglītības jomā,
to atbilstība ES prasībām un augstskolu interesēm.
1997. gadā tiek slēgts robežsargu komandieru sagatavošanas kurss, kas izsauc pārmaiņas Akadēmijā. Gada labākais absolvents ir otrā pilnā apmācību kursa kadets Jānis
Skromāns, kuram izlaidumā tiek pasniegts Goda zobens ar sekojošu ierakstu tā piemiņas
plāksnītē. Majors Jānis Skromāns šobrīd ir NAA pasniedzējs Sauszemes spēku nodaļā.
1998. gads nāk ar lielām pārmaiņām, jo Akadēmija maina savu struktūru un maina
arī topošo virsnieku apmācības procesu. 1998. gada februārī Akadēmiju sāk vadīt majors
Ilmārs Vīksne. 18. maijā dibināta Tehnisko zinību katedra, apvienojot militāri tehniskos
priekšmetus, kurus pirms tam mācīja trijās katedrās – Bruņojuma un materiāli tehniskās
apgādes katedrā, Inženierzinātņu katedrā un Ieroču veidu kaujas lietošanas katedrā.
1998. gadā NAA absolvēja 162 kadeti. Tomēr jāzīmē, ka pēc 1998. gada vēl turpinājās bakalauru diplomu izsniegšana iepriekšējos gados uzņemtiem kadetiem, kas turpināja studijas bakalauru studiju programmās:
• 1999. gadā 45 pedagoģijas zinātņu bakalauri un 34 tiesību zinātņu bakalauri;
• 2000. gadā 91 pedagoģijas zinātņu bakalaurs un 1 tiesību zinātņu bakalaurs;
• 2001. gadā 11 pedagoģijas zinātņu bakalauri un 2 tiesību zinātņu bakalauri.
Pēc šo diplomu izsniegšanas agrāk uzņemtajiem kadetiem Akadēmija vairs nenodrošināja saviem absolventiem augstāko civilo izglītību. Vēlākajos gados leitnantiem, kas
beidza Akadēmiju pēc jaunām vadu komandieru programmām, radās karjeras izaugsmes
grūtības, jo viņiem vairs nebija augstākās civilās izglītības diploma.
1998. gada 30. jūnijā tika apstiprināta Akadēmijas pirmā augstskolas cienīga Satversme,
kaut gan pēc reorganizācijas grūti ir nosaukt NAA par augstskolu – vairs nav paredzētas bakalauru studijas augstākās izglītības iegūšanai. Par Satversmes sapulces priekšsēdētāju tiek
ievēlēts NAA prorektors zinātniskā darbā, AZC vadītājs Dr.sc.ing. pulkvedis Jānis Melderis.
No 5. līdz 8. augustam Ādažu mācību centra poligonā notika Akadēmijas personālsastāva vasaras lauka taktiskās mācības.
Laiks ne tikai maina cilvēkus, bet izdzēš daudzus notikumus no mūsu atmiņas. Lai
šos notikumus celtu gaismā un tos pētītu, NAA Krīvu padome nodibināja kadetu klubu
Vairogs. Kluba pamatmērķis – Latvijas neatkarības cīņu izpēte un mācību materiālu sagatavošana.
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Divi Akadēmijās pārstāvji septembrī piedalījās Kristīgo karavīru konferencē Vroclavā,
Polijā. Divus mēnešus – augustā un septembrī – notika angļu instruktoru vadītie taktikas
kursi viengadīgās apmācības kursa kadetiem un grupai 2. kursa kadetu.
Pēc Valda Matīsa aiziešanas no Akadēmijas LVA un NAA sadarbības jomas jūtami
sašaurinās; LVA pārstāvji netiek lūgti pat uz visiem NAA izlaidumiem. Kopīgs darbs turpinās ikgadējā žurnāla Kadets sagatavošanā un izdošanā, kadetu kluba Vairogs aktivitātēs,
kā arī dalība Melnās kafijas vakaros.
2003. gadā Ministru kabinetā tika apstiprināta jauna Akadēmijas Satversme, kas būtiski
samazināja demokrātisko institūciju lomu Akadēmijā; mācību iestāde nonāca NBS Mācību
pavēlniecības komandpakļautībā – MVP komandieris vienlaicīgi ir arī NAA rektors. Rezultātā
samazinājās Akadēmijas personālsastāvs, NAA vairs nav savas kadru daļas, apgādes un finanšu dienestu. Par Akadēmijas dzīvi visās tās jomās reāli atbild tikai tās vienīgais prorektors.
Šobrīd MVP komandieris/NAA rektors ir pulkvežleitnants Egīls Leščinskis, prorektors pulkvežleitnants Georgs Kerlins, kas Akadēmijā ieradās no BaltDefCol pasniedzēja amata.
Žurnālam Kadets praktiski ir tikpat sena vēsture kā Latvijas Karaskolai. Žurnāla izdošana tika pārtraukta reizē ar Karaskolas likvidāciju 1940. gadā. Tomēr pēckara gados
latviešu virsnieki atjaunoja (vispirms ārvalstīs) tā izdošanu ar mērķi apvienot virsniekus
viņu mītnes zemēs un arī visā brīvajā pasaulē, informēt un veicināt kopības sajūtu. NAA
kadeti 1993. gadā saņēma šī žurnāla 19. numuru, ko izdeva LVA Kanādā vltn. Tadeuša
Puisāna redakcijā. Atjaunotā LVA 1993. gadā sagatavoja un AM izdevniecībā Junda izdeva žurnāla Kadets 20. numuru (atbildīgais redaktors atv. vltn. Verners Līguts, redkolēģija – maj. Inārs Bīskaps un vltn. Tadeušs Puisāns). 1994. gadā žurnāla izdošanas
organizāciju un tā finansēšanu pārņēma Akadēmija, sagatavošanā iesaistot LVA biedrus
un Akadēmijas personālu. Principā tas notiek līdz šim brīdim.
LVA biedri – Otrā pasaules kara kauju virsnieki Teodors Kalnājs, Atis Homka un Rolands
Kovtuņenko aktīvi piedalījās krīvu padomes nodibinātā kadetu kluba Vairogs aktivitātēs.
Viens no kluba mērķiem bija pētīt un skaidrot, kā Latvija spēja izcīnīt neatkarību grūtajos
militāri politiskajos apstākļos. Otrs mērķis – militāri vēsturiskie pētījumi kara mākslas vēstures jautājumos, kuros Rolands Kovtuņenko sadarbojās arī ar Akadēmiju kopīgā pētījumā.
Viņš sastādīja pārskatus par diviem pētījumu projektiem: AZPC 2/04-2003 „Latviešu 19.
grenadieru divīzijas kaujas Kurzemē Otrā pasaules kara nobeigumā” un AZPC 2/09-2003
„Mores kauja kara mākslas vēstures skatījumā”. Šie pētījumi vēlāk kļuva pamats R. Kovtuņenko publikācijām Mores kauja (R., 2004.) un Neatzītie karavīri (R., 2009.). Klubā darbojās NAA kadeti (tagad jau majori) Igors Harlapenkovs, Jānis Mežavilks, Gustavs Zatlers
(atvaļinājies no NBS), Aigars Eglītis, Gatis Geibers, Kaspars Miezītis, Edgars Strods un citi.
Pltn. Aivara Pētersona vadībā tika organizēti semināri un izbraukumi uz notikumu vietām.

Latviešu leģiona virsnieks Atis Homka uzstājas
kadetu kluba „Vairogs” seminārā
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Latviešu leģiona virsnieks Rolands Kovtuņenko ar
kadetiem Mores kaujas muzejā

Atv. majors bij. NAA Sporta katedras
vadītājs docents Zigurds Irbe

NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS 20 GADI

Šis ir pārskats par Nacionālās aizsardzības akadēmijas
dibināšanu, tās veidotājiem, darbību un atjaunotās Latvijas
valsts virsnieku korpusa gatavošanu.
Es, Zigurds Irbe, dzimis 1936. gada 24. janvārī gadā Abrenes apriņķī virsnieka ģimenē. Tēvs Augusts Irbe, dzimis
1904. gada 21. novembrī, dienēja Rītupes 3. robežapsardzības bataljona 1. rotā par sardzes priekšnieku kordonā „Saurieši”. 1940. gada oktobrī tika represēts. Jau 1940. gada
pavasarī robežsardzes brigādes priekšnieks ģenerālis Ludvigs
Bolšteins izdeva pavēli ģimenes locekļus no robežas evakuēt.
Ģimene ieradās Gulbenē pie tēva vecākiem. Šeit pabeidzu pamatskolu un vidusskolu. Mācoties vidusskolā, guvu labus panākumus slēpošanā un vieglatlētikā, jo šeit strādāja labi
pedagogi – gan humanitāro priekšmetu pasniedzēji, gan
sportā. Sporta skolotājs bija H.Pētersons – Latvijas vairākkārtējs čempions un rekordists desmitcīņā, slēpošanā – Vija un
Kārlis Aizupieši – čempioni slēpošanā. 1956. gadā biju iekļauts Latvijas jauniešu izlasē 800
metru skrējienā un piedalījos Vissavienības Jaunatnes sporta spēlēs Kijevā.
1956. gadā beidzu Gulbenes vidusskolu un iesniedzu dokumentus LVU. Saņēmu atteikumu
tēva dēļ. 1956. gada rudenī mani iesauca armijā un aizsūtīja dienēt uz Baltkrieviju. Pēc zvēresta
pieņemšanas tiku nosūtīts uz Borisovu – sapieru seržantu skolu. Skolā bijām vairākumā no
Baltijas republikām. Pēc seržantu skolas beigšanas paliku dienēt Borisovā. Aktīvi sportoju, biju
Baltkrievijas kara apgabala izlasē slēpošanā un vieglatlētikā. 1957. gadā 12 cilvēku sastāvā
tiku nosūtīts uz kursiem Kaļiņingradas sapieru kara skolā. Šeit, kara skolas izlasē, piedalījos
sacensībās. Pēc kursu pabeigšanas man piedāvāja tupināt mācīties kara skolā.
1959. gadā pabeidzu kara skolu un atgriezos dienēt Borisovā. 1960. gadā bija iespēja
iestāties Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā. Institūtu pabeidzu 1964. Gadā. Mācoties
institūtā, guvu labus panākumus vieglatlētikā. Biju vairākas reizes republikas čempions un
rekordists. Pēc institūta beigšanas divus gadus nostrādāju par skolotāju un 11 gadus LVU
Sporta katedrā. 1975. gadā iestājos Tartu Universitātē aspirantūrā. Pēc aspirantūras man
piedāvāja darbu Sporta komitejā Vieglatlētikas federācijā. Šeit nostrādāju līdz Atmodas laikam. Aktīvi piedalījos Latvijas Tautas frontes kustībā.
Sporta komitejas darbinieki aktīvi piedalījās Barikāžu dienās, apsargājot Augstākās Padomes ēku un ministrijas ēku. Pats piedalījos ar sportistu grupu Ministru padomes ēkas apsardzē. Iepazinos ar ēkas apsardzes priekšnieku J.Vectirānu, A.Pļaviņu, V.Raupu.
1991. gada 24. janvārī ar Ministru padomes (turpmāk tekstā – MP) lēmumu tika izveidots
Sabiedrības drošības departaments, kurā strādāja bijušie padomju armijas virsnieki. 1991.
gada 24. maijā AP prezidijs un MP pieņēma kopēju lēmumu „Par neatliekamiem pašaizsardzības pasākumiem sakarā ar vardarbīgām akcijām LR teritorijā”. Sevišķi nežēlīgi un aktīvi
darbojās OMON, ar PSRS armijas atbalstu demolējot un dedzinot muitas posteņus, kā arī
piekaujot to darbiniekus. Sabiedrības drošības departamentam uzdeva izveidot robežapsardzības nodaļas un mācību centrus.
1991. gada 2. septembrī Mālpils lauksaimniecības tehnikuma telpās sāka darbu SDD mācību
centrs. Pirmie brīvprātīgie MC kursanti bija PSRS bruņotajos spēkos dienošie jaunieši. Par Mālpils
Robežsargu mācību centra priekšnieku iecēla V.Raupu. No SDD uz Mālpili lasīt lekcijas brauca V.Leflers, V.Jaronis, Sviklis. Mums uzdevums bija sagatavot fiziskās sagatavotības programmu. Brīvprātīgo
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jauniešu pieplūdums mācību centrā bija ļoti liels, bija nepieciešami instruktori, tāpēc nolēma Rīgā
izveidot Robežsargu instruktoru mācību centru. Par rotas komandieri iecēla mani. Rota bija pakļauta
Mālpils MC. Telpas īrējām 26. arodskolā. Mūsu rīcībā tika nodots otrais stāvs.
1991. gada 10. oktobrī sākām pieņemt nosūtītos kursantus. Man par vietnieku iecēla D.Greitānu, par 1. vada komandieri – R.Kronbergu, bet par 2. vada komandieri – U.Vadoni. Visi kursanti bija dienējuši PSRS armijā, mācības notika Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā,
šaušanas apmācība – Rīgas Tehniskās universitātes šautuvē, ietērpti bija vēl pilsētas drēbēs.
Tuvojās Lāčplēša diena – 11. novembris. 1991. gada 7. novembrī AP pieņēma SDD izstrādāto Latvijas armijas zvērestu, tās pašas dienas pēcpusdienā SDD virsnieki AP atteicās no
PSRS karavīra zvēresta un zvērēja uzticību Latvijai. Zvērestu devu arī es. 1991. gada 11. novembrī plkst. 11.00 Brāļu kapos pie Mātes Latvijas Mālpils mācību centra karavīri zvērēja uzticību Latvijai.
Robežsargu instruktoru rotai bija uzdevums apsargāt teritoriju zvēresta došanas laikā. Iepriekšējā dienā saņēmām sen gaidīto Lietuvā pašūto lauka formu un apavus no Daugavpils.
Vajadzēja pašiem pildīt drēbnieka darbu, jo iespēju samainīt bija maz. 1991. gada 11. oktobrī plkst. 9 sēdāmies autobusos un devāmies uz Meža kapiem. Brāļu kapos veicu īsu instruktāžu, norādīju svarīgāko. Starpgadījumu nebija.
1991. gada 30. novembrī Okupācijas muzeja telpās Robežsargu instruktoru rota deva
zvērestu Latvijai. Aizkustinoši mirkļi, jo rotai pasniedza brīvvalsts Dagdas robežsargu bataljona karogu, kuru bija sagalabājusi kāda sieviete. Bija sapulcējušies kursantu piederīgie, kā
arī atnākuši Latvijas brīvvalsts robežsargi. Pēc zvēresta nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa
un Brāļu kapos pie ģenerāļa Ludviga Bolšteina atdusas vietas.
1991. gada 13. novembrī AP izveidoja Aizsardzības ministriju un par ministru iecēla Tālavu Jundzi. AM telpas ierādīja Raiņa bulvārī. Decembra sākumā mani T.Jundzis izsauca pie
sevis un piedāvāja iesaistīties kara skolas veidošanā. Tā kā man teorētiskā un praktiskā pieredze bija, piekritu. 1991. gada 18. decembrī no AM man paziņoja, ka 19. decembrī jābūt
Raiņa bulvārī 4 AM, lai iepazītos ar jauno kara skolas priekšnieku. 19. decembrī aizsardzības
ministra kabinetā kopā ar mani bija V.Leflers, V.Jaronis, Zvaigzne un citi darbinieki. T.Jundzis
iepazīstināja ar vīru, kas izcēlās ar militāru stāju un iznesību. Viņš bija ģērbies privātās drēbēs
un varēja just, ka tajās ne visai ērti jutās. Tas bija Valdis Matīss.
Tālākā saruna bija blakus ministra kabinetam – detalizēti iepazīstināja ar topošās kara
skolas struktūru. Tā kā trūka virsnieku, tad pirmajā gadā bija paredzēts saīsināts apmācības
kurss. Bija paredzētas divas fakultātes: Robežsargu un Mobilo strēlnieku. V.Matīss iepazinās
ar katru skolas mācībpēku atsevišķi. Līdz nākamajai tikšanās reizei bija jāsagatavo darba
plāns. Tā kā biju iesaistījies kara skolas tapšanas procesā, tad ar mācību centra priekšnieka
V.Raupa rīkojumu Robežsargu instruktoru rotu nodevu R.Bluķa rīcībā. Vēlāk uz Robežsargu
insruktoru rotas bāzes izveidoja štāba bataljona 1. vadu, bet uz Rīgas II vada bāzes – Robežsargu mācību centru, kura beidzēji pārņēma pārraudzībā Rīgas ostu un lidostu.
1992. gada 21. janvārī AM telpās Raiņa bulvārī 4 325. istabā (šī telpa kļuva par NAA
kabinetu AM) V.Matīss rīkoja sanāksmi pretendentiem uz pasniedzēju štata vietām. Ieradās
bijušie virsnieki M.Gulbis, J.Kursītis, I.Pampe, A.Kasparovičs un citi. Ar tiem, kuriem tikāmies
agrāk, apspriedām izstrādāto darba plānu uzmetumus. V.Matīss nākamajā dienā tikās ar bijušajiem Kara skolas virsniekiem, lai pārņemtu skolas tradīcijas. Bija ieradušies atjaunotās
Latviešu virsnieku apvienības priekšsēdētājs kapteinis K.Zariņš, leitnants V.Liguts, virsleitnants T.Bērziņš, robežsargi I.Birze, Goldbergs un citi.
V.Matīss vienmēr viņu padomus respektēja. Atjaunoja Melnās kafijas vakaru, Krīvu padomi, Vakara jundas tradīcijas. Vēlāk izveidoja kadetu kori, deju kolektīvu, rīkoja pasākumus
ar Ķekavas vidusskolas un Bulduru Dārzkopības tehnikuma piedalīšanos. Atjaunoja Kara
skolas tradīcijas vasaras lauka nometnē pie Kadaga ezera ar rīta izvadi – karoga pacelšanu,
Valsts himnu un Vakara jundu.
1992. gada 13. februārī ar LR Ministru padomes lēmumu izveidoja Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Tā kā vēl valstī atradās PSRS karaspēks un OMON, kara skolas nosaukumu nomainīja ar citu nosaukumu. 1992. gada 18. februārī ar AM pavēli 36-k-d apstiprināja
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NAA personālu astoņu cilvēku sastāvā, kā arī mani Fiziskās kultūras un sporta katedras vadītāja
amatā. Par mācību bāzi piedāvāja Mālpils tehnikumu blakus Robežsargu mācību centra telpām.
NAA bija pakļauta tieši aizsardzības ministram un darbojās atbilstoši Satversmei.

NAA atklāšana Mālpilī 1992. gada 6. aprīlī

NAA mācības bija paredzētas jau aprīļa sākumā, tāpēc bieži iznāca braukt uz Mālpili. Bija
jānokomplektē mācību kabineti, jānogādā inventārs. Ar Mālpils tehnikuma vadību panācu
vienošanos, ka būs iespējams izmantot viņu sporta bāzes un inventāru ar nosacījumu, ka
netiks traucēts viņu darbs.
Visu dokumentāciju rakstīja ar roku un pavairoja ar koppapīru. Vienīgā rakstāmmašīna bija
Mācību daļai, arī tā bija pārslogota. Par datoru un kopējamām mašīnām bijām tikai dzirdējuši.
1992. gada 24. martā izbraucām uz Mālpili uz pastāvīgu dzīvošanu. Bija atjaunotas PSRS
armijas piesķirtās dienesta pakāpes. Dzīvojām trijatā vienā istabā kopā ar majoru V.Raupu –
priekšnieku ierindas jautājumos, majoru J.Skrindu – taktikas pasniedzēju. Sāka ierasties pretendenti mācīties, uzņēma tos, kas bija dienējuši PSRS armijā. Bija vairāki, kas bija mācījušies kara skolās un, paklausot aicinājumam, ieradušies Mālpilī. Starp viņiem bija A.Dilāns,
Jaronis un citi. Uzņemšanu sāka ar veselības pārbaudi, tad izpildīja testēšanas vingrinājumus, veica eksāmenu latviešu valodā rakstiski, matemātikā, fizikā, kā arī minimālās
prasības svešvalodā. Obligāta bija angļu valoda, izvēles – vācu vai franču. Fiziskajā sagatavošanā bija jākārto ieskaites 100 m skrējienā, pievilkšanās pie stieņa, granātas mešanā
un 3000 m skrējienā (kross).
1992. gada 27. martā kadeti kārtoja ieskaiti krosā. 3000 m skrējienā topošie kadeti
sasniedza atzīstamus rezultātus. Man bija iespēja iekļaut četrus labākos kadetus komandā,
lai pirmo reizi atjaunotās Latvijas armijas sportisti piedalītos republikas krosā Talsos
26. aprīlī.
Mobilo strēlnieku fakultātes un Robežsargu fakultātes kadetu sastāvs bija nokomplektēts. 1992. gada 6. aprīlī plkst. 11.00 Mālpils tehnikuma sporta laukumā ierindā stāvēja
NAA virsnieku sastāvs un abu fakultāšu kadeti. V.Matīss ziņoja aizsardzības ministram
T.Jundzim un viņa vietniekam V.Pavlovskim, ka NAA personālsastāvs mācībām gatavs.
Pēc Valsts himnas atskaņošanas notika parāde. Uz atklāšanu bija ieradušies AM pārstāvji,
Latvijas brīvvalsts virsnieki, kadetu piederīgie un Mālpils iedzīvotāji.
Sākās spraigs darba cēliens. Katedrā biju viens. 1992. gada 26. aprīlī Talsos ar četriem
kadetiem pirmo reizi piedalījāmies republikas krosā kā Lavijas armijas pārstāvji. 1992.
gada 14. aprīlī bija jābūt Rīgā šūšanas darbnīcā, jo šuva armijas jaunās parādes formas
tērpus.
Līdz ar NAA nodibināšanu apmeklējumus sāka ārvalstu viesi. Pirmie sāka ierasties ār-
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valstīs dzīvojošie latviešu virsnieki. Pirmais 1992. gada 19. februārī ieradās pulkvedis
E.Goldšmits no ASV. Ne vienmēr viņu padomi un ieteikumi bija realizējami tik mazā valstī
kā mūsu ar tik niecīgiem finanšu un ekonomiskajiem resursiem.
1992. gada 23. aprīlī AM pie V.Pavlovska kunga saņēmu Daugavas Vanagu sarūpēto
sporta inventāru: hronometrus, basketbola un volejbola bumbas. Sarīkoju sacensības starp
vadiem futbolā, 25. maijā – volejbolā, 3. jūnijā – krosā. Pēc T.Jundža ielūguma mūsu republikā viesojās Vācijas, Francijas, ASV jūrnieki. Vizītes laikā notika arī sporta sacensības.
Vācu un franču jūrnieki sacentās futbolā. Ar vāciešiem nospēlējām 1:1, bet frančus uzvarējām ar 3:1. ASV jūrnieki basketbolā bija pārāki par mūsu kadetiem. 1992. gada 17.
jūnijā Mālpilī notika Latvijas armijas pirmais sporta pasākums – kross. Bija jāveic liels
otrganizatoriskais darbs, jāizvieto un jāpaēdina atbraukušie dalībnieki, jāizveido krosa distance, sacensību tiesnešu korpuss. Krosā 3000 m distancē no mūsu kadetiem S.Brālēns
un H.Norenbergs izcīnīja II un III vietu.
Ar aizsardzības komandiera D.Turlā atbalstu 1992. gada 3. jūnijā no Sužu izlūku un
desanta bataljona atkomandētie J.Kalniņš un I.Āboliņš bija instruktori – tuvcīņas speciālisti. 1992. gada 23. jūnijā ar AM atbalstu (V.Pavlovska) piedalījos Kristiansandrā (Norvēģijā) Eiropas vieglatlētikas veterānu sacensībās. Izrādījās, ka šeit atradās Norvēģijas
kara skola. Pēc trim dienām no Oslo saņēmu atļauju apmeklēt šo iestādi. Kara skolā mani
uzņēma ar interesi. Pēc tikšanās ar skolas vadību tiku ietērpts NATO lauka formā, notika
arī tikšanās ar audzēkņiem. Mani interesēja jauno virsnieku fiziskā sagatavotība, galvenokārt zviedru vingrošanas sistēma. Atsevišķiem fiziskiem vingrinājumiem mūsu kadetiem
rādītāji bija labāki. Spēka īpašību noteikšanai izmantoja roku saliekšanu un iztaisnošanu
balstā guļus, interesanta bija šķēršļu josla, ko NAA izveidoja nākamais katedras vadītājs
A.Umbraško.

Sacensību laikā jutu kara skolas personāla atbalstu un uzmundrinājumu. Izcīnīju II
vietu 5 km soļošanā. Tā bija pirmā medaļa atjaunotajai Latvijas armijai. Atvestais armijas
vilnas svīteris vēlāk noderēja, lai izgatavotu līdzīgus svīterus Latvijas armijai.
1992. gada 22. augustā sākās Latvijas armijas rīkotā stafete gar Latvijas robežu. NAA
Robežsargu fakultātes kadeti stafetes veidā lāpu, ko Brāļu kapos aizdedzināja robežsargs
leitnants J.Birze, nogādāja pie Brīvības pieminekļa. Tālāk lāpa ceļoja gar Latvijas robežu.
1992. gada 20. septembrī kadetiem Mālpilī sākās ieskaites fiziskajā sagatavotībā. Komisijas sastāvs: Armijas sporta kluba priekšnieks pulkvedis E.Viķelis, pulkvedis K.Krēsliņš,
virsleitnants N.Aizpurs un kapteinis Z.Irbe. 1992. gada 3. oktobrī notika pirmais NAA izlaidums. Leitnanta pakāpi saņēma 76 kadeti.
1992. gada 9. oktobrī Talsos notika republikas sacensības militārajā daudzcīņā (3 km
kross, šaušana ar pistoli MK un granātas mešana) komandā. Piedalījās pulkvedis K.Krēsliņš, kapteinis Z.Irbe un jaunais leitnants G.Babris. Izcīnījām trešo vietu.
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1992. gada 14. oktobrī V.Matīsa kabinetā notika sanāksme. Plkst. 13.00 NAA pasniedzēji devās uz bijušo PSRS kara skolas teritoriju Ezermalas ielā, kur paredzētas telpas
NAA un Policijas akadēmijai. Ierodoties pavērās nepievilcīgs skats. Visa apkārtne bija piecūkota. Ne visās paredzētajās telpās tikām iekšā, jo tās nebija vēl atbrīvotas. Apskatīju
katedrai paredzētās telpas. Dušu telpas bija izdemolētas, kanalizācija pielieta ar piķi. Lai
sāktu remontu, vispirms bija jālikvidē drazu kalni. Pie NAA no obligātā dienesta karavīriem
izveidoja Mācību apkalpes rotu, kuru vadīja jaunais leitnants S.Brālēns. Šīs rotas karavīri
daudz palīdzēja mācību bāzes labiekārtošanā.
1992. gada 10. novembrī Balvos atklāja atjaunoto Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem (1919.–1920. gads) pieminekli, tēlnieks J.Jansons. Notika parāde, kurā piedalījās robežsargi, Rīgas garnizona karavīri, kā arī pārstāvji no NAA.
1992. gada 11. novembris – Lāčplēša diena. Plkst. 9.00 notika svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā. Dienā plkst. 12.00 – garnizona parāde pie Brīvības pieminekļa, vakarā – pieņemšana prezidenta pilī (Valsts prezidents, ministrs T.Jundzis un komandieris
D.Turlais). Piedalījās visi NAA virsnieki. 1992. gada 18. novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas dienā plkst. 12.00 notika parāde pie Brīvības pieminekļa. 1992. gada 30. novembrī plkst. 9.00 ar vairākiem autobusiem izbrauca uz Vareļiem, pie pieminekļa nolika
ziedus un godināja 14 kritušos Kara skolas kadetus cīņā pret Bermontu. Plkst. 18.00 notika Melnās kafijas vakars, Vakara junda un aizdegtas 14 sveces.
Bija pienācis 1993. gada janvāris, no PSRS armijas bija pārņemtas visas telpas.
Remontdarbi ritēja pilnā sparā. Remontēja kazarmas, kurās bija paredzēta mītne kadetiem. Administratīvajā ēkā bija paredzētas telpas mācību kabinetiem un klasēm, viena
korpusa daļa bija paredzēta sporta nodarbībām, aktu zālei un bibliotēkai, jo daudz grāmatu saņēmām no arvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem. Pagaidām vēl NAA personālsastāvs
izmantoja telpas AM – Raiņa bulvārī 4, 325. istabu un balkus esošo telpu. 1993. gada
4. janvārī pie pulkveža V.Matīsa notika sanāksme NAA personālam. 7. janvārī sanāksmi
rīkoja Mācību daļa. Bija jāgatavo mācību plāni, programmas, jo martā bija paredzēts sākt
mācības jaunajam kadetu kontingentam.
Katedras personālsastāvu papildināja divi pasniedzēji – Pēteris Rudzītis un vēlāk –
Dzintars Polna, tādējādi man pašam vairāk bija laika katedras darba pilnveidošanai. Remontdarbi neritēja tik sekmīgi, kā bija paredzēts, tāpēc arī NAA personālsastāvs nāca palīgā. Sporta katedra ar piešķirtajiem palīgiem no Mācību apkalpes rotas karavīriem krāsoja
grīdas vingrošanas zālē un sporta spēļu zālē, iekrāsoja kontūras basketbola un volejbola
laukumam.
Lielu palīdzību modernu mācību kabinetu izveidošanā sniedza ārvalstu vēstniecības.
ASV vēstniecība palīdzēja iekārtot modernu angļu valodas mācību klasi, franču vēstniecība
– franču valodas, bet vācu vēstniecība – vācu valodas klasi.
Bija piešķirti līdzekļi sporta inventāra iegādei. Ādažos likvidēja sporta klubu, bija iespējams iegādāties cīņas paklāju. Tika iegādāti svaru stieņi smagatlētikas zālei, basketbola
un volejbola bumbas. Sporta pils uzdāvināja vecos trenažierus. Likvidējās PSRS aviācijas
kara skola, Sporta katedras priekšnieks bija personīgi pazīstams. Saņēmu sporta vingrošanas stieņus un līdztekas.
1992. gada 23. februārī AM izveidotā komisija pieņēma ekspulatācijā NAA jaunās mācību telpas. 1993. gada 8. martā V.Matīss rīkoja NAA personāla sanāksmi sakarā ar jaunā
mācību gada sākšanu 16. martā. Katedru vadītāji atskaitījās par paveikto un gatavību
mācību procesam. Tiks uzņemti 120 kadeti Mobilo strēlnieku fakultātē un 120 – Robežsargu fakultātē. Mācību laiks – 3,5 gadi. 1993. gada 10. martā sākās pārbaudījumi jaunajiem kadetiem fiziskajā gatavībā. 12. martā notika pedagoģiskā sēde, kurā izvērtēja
katra kadeta profesionalitāti būt kadetam NAA.
1993. gada 16. martā ar parādi NAA teritorijā sākās jaunais mācību gads. Uz atklāšanu
bija ieradušies bijušās Kara skolas beidzēji – atjaunotās Latviešu virsnieku apvienības biedri.
NAA personālsastāvs apņēmās turpināt Latvijas brīvvalsts Kara skolas tradīcijas. Tika speciāli algots LVU profesors, lai jaunie kadeti apgūtu galda kultūru un ētikas jautājumus. Turpinājās sadarbība ar vēstniecībām, sevišķi cieša tā bija ar franču vēstniecību. Tā kā Francijā
ir daudz nacionālo svētku, uz pasākumiem aicināja franču valodas apguvējus.
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Mācības bija sākuši vairāki labi volejbolisti, tāpēc bija nodoms uz NAA bāzes veidot
armijas volejbola komandu. Sarunāju augstas klases speciālistu A.Kļaviņu, kas ilgus gadus
vadīja republikas izlases volejbolistes. Vēlāk viņa prasme man noderēja, vadot nodarbības
sievietēm, kad NAA tika uzņemtas sievietes. Vēlāk volejbola komanda izveidojās par spēcīgu komandu ne tikai armijā, bet arī Rīgā.
1993. gada 27. aprīlī V.Matīss personālsastāvu iepazīstināja ar NAA kapelānu. 1993.
gada 6. maijā akadēmiju apmeklēja Dānijas Aizsardzības akadēmijas pārstāvji. Sākās
virsnieku kursi Drošības dienesta neklātniekiem.
1993. gada 11. maijā Šmerlī notika kross akadēmijas kadetiem un virsniekiem. Notika
arī kadetu fizorgu sanāksme, sporta laukumu izveides pabeigšana NAA teritorijā. 1993.
gada 17. jūnijā NAA ieradās latviešu trimdas virsnieki. Akadēmijas izlases komanda piedalījās Trīszvaigzņu sporta spēlēs Cēsīs. 1993. gada 23. jūnijā akadēmijas teritorijā notika
Līgo svētku svinēšana kopā ar ciemos atbraukušajiem ārvalstu un latviešu trimdas virsniekiem. Akadēmijā bija iegādāts paklājs un iekārtota cīņas zāle. Par pasniedzēju uz ½
slodzi uzaicināja J.Martuzānu no Sporta pedagoģijas akadēmijas. Kadetiem mācību programmā bija paredzēts apgūt tuvcīņas elementus.
1993. gadā no 26. jūlija līdz 26. augustam notika vasaras nometne pie Kadaga ezera.
Visi kadeti un pasniedzēji dzīvoja teltīs. Katru rītu plkst. 8.00 akadēmijas personāls un
kadeti tika nostādīti ierindā, tika atskaņota Valsts himna un pacelts karogs. Vakarā notika
Vakara junda un nolaists Valsts karogs. Katedras pasniedzējiem noritēja spraigs darba cēliens. Bija jāiekārto sporta laukumi, jāierīko peldētava, jāvada nodarbības un brīvajā laikā
jārīko sacensības.
1993. gada 8. augustā notika tikšanās ar Romas pāvestu. 1993. gada 15. septembrī
tika komplektēta grupa kadetu ar augstāko izglītību un ar viena gada apmācības laiku.
1993. gada 5. oktobrī sākās mācības Zemessargu fakultātes kursantiem. Pēc ilgām pārdomām katedrā darbu sāka A.Umbraško.
Akadēmijas virsnieki un kadeti gatavojās 18. novembra armijas parādei. Katru rītu
pirms mācību sākšanas notika parādei veltītie mēginājumi V.Matīsa vadībā. 1993. gada
18. novembrī plkst. 9.00 Doma baznīcā notika dievkalpojums, plkst. 11.00 pie Brīvības
pieminekļa – parāde, pēc tam parādes solī ar dziesmu pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim.
1993. gada 30. novembrī NAA atcerējās Brīvības cīņās kritušos kadetus. Plkst. 12.00
Brāļu kapos nolika vainagu. Plkst. 15.00 – izbraukšana uz Vareļiem. Plkst. 18.00 svinīgi
pēc Kara skolas tradīcijām atzīmēja Melnās kafijas vakaru. Piedalījās Valsts prezidents,
aizsardzības ministrs, bruņoto spēku komandieris un Latviešu virsnieku apvienība. 1993.
gada 23. decembrī V.Matīss rīkoja plašu akadēmijas sanāksmi darbiniekiem, kurā tika
analizēti padarītā darba rezultāti un ieskicēti darbi 1994. gadā. Plkst. 11.00 notika Ziemassvētku koncerts un eglīte bērniem, vakarā – Ziemassvētku balle.
1993. gada 30. decembrī notika pēdējā šī gada katedras sēde pilnā sastāvā: P.Rudzītis,
Dz.Polna, J.Martuzāns, A.Kļaviņš un A.Umbraško. Tika apkopoti rezultāti par 1993. mācību gadu un uzdevumi, kas saistīti ar 1994. mācību gadu.
Jaunais 1994. mācību gads sākās ar Dānijas militārās delegācijas viesošanos 4. janvārī. 1994. gada 8. janvārī kadeti un virsnieki piedalījās latviešu strēlnieku Ziemas kauju
atceres pasākumos. Daļa kadetu to veica uz slēpēm. 25. un 26. martā NAA bija sarīkots
republikas mēroga seminārs virves vilkšanā. Šo pasākumu vadīja zviedru speciālisti. Semināra dalībnieki saņēma sertifikātu sacensību tiesāšanā. Pēc semināra J.Martuzāna vadībā tika veidota virves vilkšanas komanda vairākās svara kategorijās, kas vēlāk guva
labus panākumus republikas mēroga sacensībās.
Īsumā būšu devis īsu priekšstatu par NAA un Sporta katedras veidošanos, darbību un
izaugsmi. 1998. gada oktobrī sakarā ar vecuma cenza statusu no armijas atvaļinājos.
Manu iesākto darbu katedrā tālāk turpināja un pilnveidoja Arkādijs Umbraško, turpinot
gatavot Latvijas armijai jauno virsnieku korpusu.
Datu precizēšanai izmantoju savu dienasgrāmatu.
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LVA biedrs
atv. virsleitnants Gunārs Kramiņš

LATVIJAS ARMIJAS VIRSNIEKI UN TO LIKTEŅI
1919. GADA JŪLIJS – 1940. GADA JŪNIJS9
Veicot pētījumus Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos, ir noskaidrots virsnieku skaits
Latvijas armijā norādītā periodā. Virsnieku sarakstā ir iekļauti Latvijas Karaskolu (LKS)
beigušie virsnieki, rezerves virsnieku kursus pie Latvijas Karaskolas beigušie virsnieku
vietnieki, Latvijas armijā dienējošie virsnieki, krievu armijā dienējošie virsnieki, kas atgriezušies Latvijā, ieskaitīti rezervē un bijuši iesaukti apmācībā; sarakstā nav iekļauti
kara laika ierēdņi, virsnieku vietnieki, krievu armijā dienējušie virsnieki, kas atgriezušies
Latvijā un ieskaitīti rezervē, bet nav bijuši iesaukti apmācībā.
Norādītajā periodā Latvijas armijā ir dienējuši 7303 virsnieki [1; 4-47; 57-58; 6676]. Latvijas Karaskolu 14 izlaidumos ir beiguši 1663 virsnieki [5], rezerves virsnieku kursus
pie Karaskolas ir beiguši 547 virsnieku vietnieki; no tiem – 177 dienējošie virsnieku vietnieki
un 50 administratīvie virsnieku vietnieki, kā arī 320 rezerves virsnieku vietnieki [2;3;5].
Pēc padomju armijas ienākšanas Latvijā 1940.gada 17. jūnijā sākās metodiska Latvijas armijas likvidācija. Vispirms Latvijas armiju pārveidoja par Tautas armiju; pēc tam ar
LPSR Tautas komisāru padomes 1940. gada 27. augusta pavēli tika nodibināta likvidācijas
komisija Tautas armijas likvidācijai, pārveidojot to par 24. teritoriālo korpusu ar atbilstošām
daļām. Visās daļās tika nodibināta jauna štata vieta – komisārs. Daļa virsnieku vietu trūkuma dēļ tika atvaļināti, bet pārējie pārskaitīti 24. teritoriālā korpusa dažādās daļās.
Izskatot likvidācijas komisijas fondu materiālus un Valsts prezidenta pavēles, tika atvaļināti 558 virsnieki, bet pārskaitīti 24. teritoriālā korpusā 1897 virsnieki; likvidējot kara apriņķa pārvaldes, 47 virsniekus pārskaitīja PSRS kara komisariāta rīcībā. Tātad uz 1940. gada
jūniju Latvijas armijā dienējuši 2455 virsnieki [48 – 56, 76].
Augstāko virsnieku tālākos likteņus var noskaidrot, izmantojot [59] avotu, bet, kādi
ir pārējo virsnieku likteņi, to no Latvijas arhīviem diez vai precīzi iespējams uzzināt. Cik
ir nošauti Litenē un kuri virsnieki, cik ir nošauti citās vietās, cik virsnieku ir deportēti un
ne tikai no Litenes? Kuri virsnieki aizvesti līdzi sarkanai armijai un dienējuši Latviešu divīzijā, kuri ir krituši Otrā pasaules karā Latviešu divīzijā, to iespējams uzzināt tikai no
Krievijas arhīviem, ja tie tiks atvērti. Tas pats jāsaka arī par rezerves virsniekiem.
Pašreiz vēl atklāts ir jautājums par LKS 15. izlaidumu, kurā uzņemtie kadeti nav fondā
1451 [5]. Kājnieku Karaskolas fondā, kas darbojās Kara muzeja telpās, ir ziņas, ka 114 šīs
Karaskolas beidzēji kā sarkanās armijas virsnieki – jaunākie leitnanti tika ieskaitīti rezervē [76],
bet, kur palikuši pārējie Karaskolas 1939. gadā uzņemtie kadeti un kādi viņu likteņi, ziņu nav.
Tas pats jāsaka par Latvijas armijas virsniekiem Latviešu leģiona daļās un viņu likteņiem.
Ar to arī ir nobeigts pārskats par Latvijas armijas virsnieku reģistru, sakārtotu alfabēta
kārtībā, ar norādītu dienesta pakāpi, uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, dzimšanas datiem, pēdējo dienesta vietu vai atvaļināšanu, aiziešanu no dzīves.
Ir arī virsnieki, par kuriem nebija iespējams iegūt pilnīgas ziņas, un viņi ir atzīmēti
ar *, bet krievu armijas virsniekiem, kuri bijuši iesaukti apmācībā, pierakstīta norāde (iesk.
rez., gads); Latvijas armijas rezerves virsniekiem (atv., iesk. rez. vai – atv. līdz turpm. rīk.).
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Kapteinis Robiņš Mārtiņš Andreja dēls
Dzimis 1907. gada 8. oktobrī kā vienīgais dēls deviņu bērnu ģimenē. No 1929. gada
26. februāra dienējis 2. Ventspils kājnieku pulkā. Tā paša gada 27. septembrī izturējis iestājeksāmenus Latvija Karaskolā. 1931. gada 1. septembrī beidzis Karaskolu ar I šķiru un 30.
septembrī nosūtīts uz 2. Ventspils kājnieku pulka 4. rotu. 1934. gada 6. janvārī precējies ar
Mildu Linu Volganskis. 1936. gada 4. augustā Liepājas Karostā dzimusi meita Ausma. 1937.
gadā beidzis armijas fiziskās audzināšanas kursus. 1939. gada 15. aprīlī komandēts divīzijas
štāba pilsētas komandanta adjutanta pienākumu pildīšanai. 1939. gada rudenī Latvijas Armijas štāba Informācijas daļa, ko vadīja pulkvedis F. Celmiņš, un Robežsargu brigādes štābs
uzskatīja, ka ilgi kalpojušie virsnieki (pēc dienesta stāža) netika galā ar izlūkošanas un pretizlūkošanas lietām austrumu robežas sektorā, un tādēļ komandēja uz turieni par vadu komandieriem jaunos virsniekus. Tā 1940. gadā ar armijas un flotes pavēli Nr. 320 virsleitnants
Mārtiņš Robiņš dienesta labā tika pārvietots uz Robežsargu brigādi. Tā paša gada 6. martā
viņš tika iecelts par 3. Abrenes bataljona 4. rotas 2. vada komandieri.
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Viņš tika pieaicināts arī ģenerāļa L. Bolšteina komisijā kopā ar pulkvedi J. A. Kūlmani
un Abrenes apriņķa galveno ārstu Antonu Klioru izmeklēt 1940. gada 15. jūnija padomju
bruņoto uzbrukumu Masļenku un Smaiļu robežsardzēm Abrenes apriņķī.
Pēc padomju okupācijas M. Robiņš 1940. gada 10. oktobrī tika atvaļināts no Robežsargu brigādes sakarā ar tās likvidēšanu. No 1940. gada 15. oktobra līdz 1943. gada 15.
maijam Mārtiņš Robiņš strādājis Valsts Liepājas tehnikumā kā militārās mācības un vingrošanas skolotājs, vadot šīs mācību iestādes saimniecību.
1941. gada 13. maijā Liepājā dzimis dēls Andris. 1941. gada jūnija beigās, Liepājas
bombardēšanas laikā, pateicoties Mārtiņa Robiņa aukstasinībai un pašaizliedzībai, Liepājas
tehnikuma ēka tika pasargāta no nodegšanas.
1943. gada maijā brīvprātīgi iestājies Latviešu leģionā un sācis dienēt leģionāru apmācības centrā Paplakā par instruktoru. Tur jūnija mēnesī viņa apmācību grupā nonācis jauniesauktais Medicīnas fakultātes 2. kursu beigušais Ojārs Uldis Aleksis, kurš pēc pāris nedēļām
pārvietots uz kara feldšeru kursiem Baltezerā.
Mārtiņš Robiņš cīnījies Austrumu frontē Bordovo-Kudraševas rajonā. 1944. gada 23. jūnijā (Jāņu dienā) sācies padomju armijas uzbrukums augstienei 228,4, kuru pēc nepilnu divu
dienu ilgām kaujām latviešu leģionāri nosaukuši par Jāņu kalnu. No trim rotām, kuras aizstāvējušas spraugu starp diviem ezeriem, cīnījusies arī Latviešu leģiona 15. divīzijas grenadieru
pulka 3. bataljona 8. rota, kuru komandējis kapteiņa pakāpē paaugstinātais Mārtiņš Robiņš.
Šajā kaujā viņš ticis smagi ievainots. Par atkārtotu izcilu drošsirdību kapteinis Robiņš apbalvots
ar I šķiras Dzelzskrustu. Mārtiņš Robiņš ārstējies Vācijā, kur arī sagaidījis kara beigas.
Kapteinis Mārtiņš Robiņš pēc atbrīvošanas no Cēdelgemas kara gūstekņu nometnes laimīgi saticis savu ģimeni, kas bija atstājusi Latviju, bēgot no otrreizējās padomju okupācijas.
1947. gada 9. janvārī amerikāņu okupācijas zonā nodibināta inženieru būvrota (8252
Labor Service Construction Baltic}, kurā bijuši 147 baltiešu karavīri. 1952. gadā Mārtiņš
Robiņš iecelts par šīs rotas komandieri. 8252. būvrota veikusi arī lielus izbūves darbus Daugavas Vanagu namā Bērzainē, Vācijā.
1957. gadā Mārtiņš Robiņš ar ģimeni izceļojis uz ASV, kur apmeties Ņūdžersijas štatā,
Ņūbraunsvikā. Līdz aiziešanai pensijā strādājis būvfirmā par darbu vadītāju. Bijis arī Daugavas Vanagu biedrs un Ņūbraunsvikas Leikvudas draudzes loceklis.
1978. gada 28. augustā Ņūbraunsvikā miris viņa dēls Andris, kurš apglabāts ASV latviešu Brāļu kapos Katskiļos.
Mārtiņš Robiņš miris 1997. gada 14. jūnijā Ņūbraunsvikā. Viņa urna guldīta blakus
dēlam Andrim latviešu Brāļu kapos Katskiļos. 1997. gada 20. jūnijā no Mārtiņa Robiņa atvadījusies Latviešu Virsnieku apvienības ASV un Latviešu Dzelzskrusta Kavalieru Savienība
ASV, kuru biedrs viņš bijis. Bēru ceremonijas beigās Latviešu Virsnieku apvienības ASV priekšnieks virsleitnants F. Lucis uzaicinājis nodziedāt Latvijas Armijas vakara jundās dziedāto Dievs
kungs ir mūsu stiprā pils. 2001. gada 30. jūnijā Ņūdžersijas štatā, Džeksonā mirusi Mārtiņa
Robiņa atraitne Milda Robiņa.
1.
2.

3.

Izmantotā literatūra:

LVVA, 5601.f., 1. apr., 3419, I.

Feldmanis Andrejs Edvīns. Masļenku traģēdija. Otrais papildinātais izdevums. Latvijas 50 gadu okupācijas

muzeja fonds. Rīga, 2002. 100., 108., 195., 209., 247., 248. un 249. lpp.
Aleksis Ojārs Uldis. Personīgas atmiņas par virsleitnantu Mārtiņu Robiņu.
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LVA biedra
atv. kapteiņa Ojāra Ulda Alekša dzīvesbiedre
Ilze Alekse,
Ādolfa Maršaus mirušās atraitnes
Irēnes Veltas Maršaus radiniece

LEITNANTS ĀDOLFS MARŠAUS IZGLĀBA VALKAS
KULTŪRAS NAMU
1941. gada 6. jūlijā no vācu armijas uzbrukuma bēgošā sarkanā armija bija atstājusi Valku, bet vācieši tajā
vēl nebija ienākuši. Pilsētā bija palikuši tikai nedaudzi atkāpšanās sedzēji. Sākuši darboties latviešu nacionālie partizāni, starp tiem arī divi Valkā iepriekš bijušie 9. Rēzeknes
kājnieku pulka virsnieki – leitnants Ādolfs Maršaus un viņa
biedrs, kura uzvārds nav zināms (varbūt Znotiņš vai Zutiņš?), kuriem bija izdevies paglābties no Latvijas Armijas
iznīcināšanas operācijas – virsnieku izsūtīšanas uz Sibīriju
no Litenes nometnes 1941. gada 14. jūnijā. Viņi zināja,
ka „sarkanie” mīnējuši pilsētas labākās būves, lai tās uzspridzinātu. Abi latviešu virsnieki
ielavījušies Valkas Kultūras namā un to atmīnējuši.
Kad spridzinātāji, atkāpušies aiz Igaunijas robežas, mēģinājuši namu uzspridzināt,
nams nav uzsprādzis.
Spridzinātāji atgriezušies noskaidrot spridzināšanas neveiksmi un sadūrušies ar minētājiem latviešu virsniekiem. Leitnants Ādolfs Maršaus kritis no čekistu lodes uz Kultūras
nama izejas kāpnēm. Otram latviešu virsniekam izdevies aizbēgt.
Tajā pašā laikā Valkas slimnīcas sanitārs Aleksandrs Priede bija uzvilcis Latvijas karogu Valkas ugunsdzēsēju depo tornī kā signālu par sarkanās armijas vienību atkāpšanos
no pilsētas. Viņš kritis vajātāju rokās un arī ticis nogalināts.
Pēc Valkas atbrīvošanas no padomju okupantiem abus kritušos – leitnantu Ādolfu Maršaus un sanitāru Aleksandru Priedi apbedīja kopā Valkas Brāļu kapos. Padomju otrās okupācijas laikā viņu kapu kopiņas un Valkas Brāļu kapi tika iznīcināti, bet 1990. gadā tos atjaunoja.
Ir noskaidrots Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ka Ādolfs Maršaus 1940. gada vasarā
pēc Latvijas okupācijas kā leitnants un norīkots dienestam Valkā, 9. Rēzeknes kājnieku
pulkā. Šī pulka devīzes: Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss! un Sorgoj Latviju!
Pēc Latvijas Republikas aneksijas Padomju Savienībā šis pulks tāpat kā citas Latvijas
armijas vienības ieskaitīts sarkanās armijas Teritoriālajā korpusā.
1.
2.
3.

Literatūra:

Vents Krauklis. Sarkanā terora upuri. LTF Valkas, Smiltenes un Strenču nodaļas Informatīvais biļetens
ZIEMEĻLATVIJA, nr. 13 (20), 1990. gada jūnijā.

Vents Krauklis. Kā krita Ā. Maršaus. LTF Valkas, Smiltenes un Strenču nodaļas Informatīvais biļetens

ZIEMEĻLATVIJA, nr. 2 (34), 1991. gada februārī.

Ilze Alekse. Kas izglāba Valkas Kultūras namu. Laikraksts ZIEMEĻLATVIJA, nr. 77 (2881) 2011.
gada 7. jūlijā.
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LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAS BIEDRU
un BIEDRU VEICINĀTĀJU IEVĒROJAMĀS JUBILEJAS 2013. GADĀ
101 gads
100 gadi

atv. virsleitnants
atv. virsleitnants

Jānis BAHMANIS (Lielbritānija)
Jānis RADZIŅŠ (Austrālija)

21. oktobrī
19. oktobrī

98 gadi
96 gadi

atv. kapteinis
atv. kapteinis
atv. leitnants
atv. leitnante-ārste
atv. leitnante-ārste
atv. virsniekvietnieks
atv. leitnants
atv. kapteinis
atv. leitnants
atv. virsleitnants
atv. pulkvedis
atv. pulkvedis
atv. majors
atv. virsleitnants
atv. ASV rez.brig. ģen.
atv. seržants-majors
atv. kapteinis
atv. pltn.
atv.kapt.
atv.plkv.
atv. plkv.
atv. maj.
atv. plkv.
c
atv. vltn.
atv. komandltn.
atv. adm.
atv. kapt.
atv. pltn.
atv. maj.
atv. vltn.
plkv.
atv. brig. ģen.
atv. ltn.
atv. maj.
atv. ltn.
atv. kapt.

Teodors LIEPA – LINDE (Lielbritānija)
Atis HOMKA (Vācija)
Jānis Aleksandrs CELMIŅŠ
Lidija ANKRAVA-VASIĻEVSKA
Tālija KOHA
Oskars BALTPUTNIS
Kārlis VANAGS (ASV)
Ojārs – Uldis ALEKSIS
Arturs VAIDZIŅŠ
Olģerts MENTELIS
Auseklis PĻAVIŅŠ
Egons GOLDŠMIDTS (ASV)
Egberts IMANTS
Arnolds Edgars DAMBIS
Vilmārs KUKAINIS (ASV)
Zigurds LIELJURIS (ASV)
Valdis ŠTEINBERGS
Ilmārs DAMBERGS
Alfons MEDNIS
Arnolds RUPERTS
Aivars PĒTERSONS
Tālivaldis BOĢIS (ASV)
Georgs STIPRAIS
Maija ZĀLĪTE
Juris LEJAS-SAUSS
Māris GRINŠTEINS
Andrejs Modris MEŽMALIS
Vitauts Andris KĻAVIŅŠ
Visvaldis ĶIMENIS
Gunārs OPMANIS
Jānis KAKSTIŅŠ
Juris BEZZUBOVS
Juris VECTIRĀNS
Žanis VĀCIETIS
Aivars VUCĀNS
Andris JURDŽS
Martiņš GAIGALS

29. janvārī
2. februārī
22. maijā
9. jūnijā
30. septembrī
8. jūlijā
12. aprīlī
29. martā
19. maijā
9. maijā
1. janvārī
2. oktobrī
26. novembrī
25. aprīlī
10. augustā
19. janvārī
1. jūlijā
3. jūlijā
21. martā
2. aprīlī
22. jūnijā
7. novembrī
20. decembrī
8. janvārī
9. janvārī
15. martā
28. aprīlī
2. maijā
24. maijā
11. aprīlī
7. decembrī
10. februārī
16. oktobrī
23. maijā
28. augustā
17. jūlijā
21. martā

93 gadi
92 gadi
91 gadi
90 gadi
89
88
87
86
84
83
82

gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gads
gads

81 gads
80 gadi
75 gadi

70 gadi
60 gadi
55 gadi
50 gadi
35 gadi

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i), ilgu mūžu dzīvojot!

Sagatavojusi LVA biedre, atv. kapteine Sarma Līne
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AIzSAUlES PUlKOS IESAUKTI
LVA biedri
atv. kapteiņi Andris Kļaviņš, Sarma Līne

aR LaTvIJas dZIMŠaNas dIeNU PasĒ10
UN MŪsU sIRdĪs

Atvaļinātais leitnants Arnolds Dzirne, savu vecāku,
zemes rentnieku, gaidīts, izvēlējās nākt pasaulē Latvijas
valsts dibināšanas dienā 1918. gada 18. novembrī gleznainā Cēsu apriņķa Piparu mājās. Mācījies pagasta pamatskolā un no 1933. līdz 1938. gadam – Cēsu Valsts
ģimnāzijā. 1938. gadā uzsācis studijas Latvijas Universitātes (LU) Vetrinārmedicīnas fakultātē. 1940. gadā iesaukts obligātajā karadienestā un dienējis Aviācijas pulkā.
No pārskaitīšanas sarkanarmijā paglābis kāds latviešu
ārsts Kara slimnīcā. Vācu laikā turpinājis studijas LU, kas
tad tika pārdēvēta par Rīgas universitāti.

1943. gadā Arnoldu mobilizē Latviešu leģionā un ieskaitā 4. robežapsardzības pulkā leitnanta dienesta pakāpē
kā veterinārārstu. No Tukuma pulku nosūta uz fronti Lietuvas
(18.11.1918. – 27.04.2012.)
pierobežā. Bez prettanku ieročiem izdodas noturēties pāris
nedēļas, un tad uzbrūkošā sarkanarmijas lavīna pulku samaļ. Arnolds tiek nosūtīts uz Rīgu –
pārbaudīt ap pustūkstoti Austrumu frontē rekvizētu zirgu. Un tā 1944. gada 12. oktobrī Dzirne
ar saviem zirgiem pārbrauc Pontona tiltu Kurzemes virzienā, nu jau kā latviešu 19. divīzijas
Ernesta Laumaņa izlūkbataljona virsnieks. Smagajās Kurzemes kaujās Arnolds Dzirne izdzīvo
un 8. maijā ir to varonīgo vīru vidū, kuriem Ernests Laumanis saka: „Paldies, kungi, par dienestu! Es dodos ar vīriem mežā, jūs – kurp vēlaties.” Arnolds ar saviem veterinārā dienesta
karavīriem divos pajūgos ripina Jelgavas virzienā. Nakti pārlaiž kādās mājās, bet no rīta leģionārus pārsteidz krievi. Seko pratināšanas. Un tā Jāņu dienas priekšvakarā vīri jau lopu vagonos
šķērso Latvijas robežu.
Dzirne padomjzemes plašās āres iepazīst tundrā, apmēram 15 km attālumā no Vorkutas, kur nav nevienas mājas. Izvietojušies dažās amerikāņu armijas teltīs, gūstekņi sāk
rakties akmeņainajā zemē un būvēt barakas. Sibīrijas ziema ar sniegu un vētrām Vorkutas
apkaimē sākas jau septembrī, vēlāk sals sasniedz -500 C. Pusotra gada laikā, dzīvojot
aukstumā un pusbadā, gūstekņi izraka 5 – 6 ogļu šahtas. Cilvēciskie spēki izsīka. 1946.
gadā Arnolds atgriezās Latvijā un apmetās uz dzīvi sievas mājās. Miers un brīvība bija relatīvi. Ieradās kāds svešinieks ar vēlmi pārbaudīt dokumentus. Piekodināja divreiz mēnesī
ierasties milicijā. Tur prasīja atbildēt uz tādiem jautājumiem kā: „Vai tiešām piedzimāt
18. novembrī? Kāpēc palikāt dzīvs?”
Pārcietis visas pārestības, Arnolds 1951. gadā absolvē Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju un otro reizi saņem veterinārijas ārsta diplomu; šoreiz ar Latvijas PSR zīmogu;
iepriekšējo, LU izsniegto, padomju vara neatzina. Zirgi, ja prastu runāt, sacītu – dubults
neplīst! Tomēr tas neliedza VDK pakalpiņiem atlaist no darba Rīgā prasmīgo ārstu pēc
sekmīgi pieveiktas trakumsērgas epidēmijas.
Arnolds nostrādāja savā iemīļotajā profesijā līdz 81. mūža gadam. Dziedāja Latvijas Nacionālās karavīru biedrības korī Tēvija, bija ilggadīgs šī kora vecākais; iestājās Latviešu virsnieku
apvienībā; daudzus gadus bija tās revīzijas komisijas loceklis; arī Latvijas armijas virsniecības
dibinātās studentu korporācijas Tervetia aktīvs filistrs; prata iesaistīt šajā korporācijā arī NAA
kadetus un rosināt kadetu un civilo augstskolu studentu kopīgus patriotiskus sarīkojumus.
Atvaļināts leitnants Arnolds Dzirne

10

Daļēji izmantots militārajā žurnālā „Tēvijas Sargs”, nr. 5, maijs, 2012, tāda paša virsraksta raksts.
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Var tikai apbrīnot un patiesi cienīt Arnolda dzīvesspēku, dzirkstošo humoru un labestību pēc visa pieredzētā – kara notikumiem, necilvēcīgi smagā darba, bada un aukstuma Staļina nāves nometnēs Vorkutā un pārestībām pēckara padomju Latvijā. Arnoldu
audzināja Latvijas pirmās brīvvalsts ģimene, skola un Latvijas armijas virsniecība. Viņš
izveidojās par „pienākuma bruņinieku” uz mūžu.
Dziesma un mūzikas mīlestība ir tā gēnu bāze, ko Arnolds atstājis savai kuplajai
dzimtai – divām meitām, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesorei Gunai Sproģei, Dr. med.
Artai Grīnbergai, pieciem mazbērniem un ... mazmazbērniem. Viņš vēl nesen ar sev raksturīgo humoru sacīja, ka viņa leģionāri neesot dziedājuši: „Mēs sitīsim tos utainos!” „Mēs
dziedājām: mēs sitīsim tos varenos, jo utainos sist nav liela māksla.”
Ar TZO Sudraba goda zīmi un Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotais Latvijas armijas karavīrs Arnolds Dzirne ir pievienojies saviem Otrā pasaules kara cīņu biedriem un Latviešu virsnieku apvienības draugiem Leģionāru Brāļu kapos Lestenē un Aizsaulē. Ar militāru
godu no karavīra uzticības parauga 3. maijā Rīgas Krematorijā atvadījās NBS, LVA, LOB, LNKB,
studentu korporācija Tervetia, koris Tēvija, Latvijas Kara muzejs, tuvinieki, kolēģi un draugi; 5.
jūnijā, izpildot Arnolda vēlēšanos, ar militāru godu leitnanta Arnolda Dzirnes pelnu urniņa nogūla
kapu lauka smiltājā, tuvu LVA biedru, atv. vltn. Teodora Kalnāja un atv. vvtn. Augusta Heinsona
mūža mājvietām (pie kapu lauka labās sienas (skatoties no ieejas galvenajiem vārtiem).
Lai gaiši, Tev, Arnold, Aizsaules ceļi!
Katrā 18. novembra rītā no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem Tavā vietā soļos
studentu korporācijas Tervetia gados jaunākie biedri. Katru gadu Brāļu kapos Lestenē būs
Tava Virsnieku apvienība, un tāpat kā Tu, noliks baltu ziedu Taviem cīņu biedriem.
***
Lūk, fragmenti no tuvinieku rakstītā par savu „fāti” pēc šī gada 5. jūnija.

Papu vienmēr atcerēšos kā ļoti stipru cilvēku (gan fiziski, gan garīgi).
Meita Gunta Sproģe

Pēdējā laikā daudz domāju un tinu prātā atmiņas, kas saistās ar fāti.
Agrā bērnībā atceros viņu, atbraukušu ar ,,bobiku’’ uz Slokas ielu, kur reiz dzīvojām.
Viņš par mums ļoti rūpējās, lai Gunta, mana mamma, varētu spēlēt.
... noteikti jāpiemin viņa lielā mīlestība uz operu. Jānis Zābers palika viņa lielā
mīlestība – neviens, fāta vērtējumā, nebija labāks par viņu. Kopš strādāju operā, fātis
apmeklēja visas operu jaunākās izrādes un koncertus.
... Viens no stimuliem gūžas operācijai bija arī tas, ka fātim bija grūti uzkāpt operas
2. balkonā, kur bija viņa iemīļotā vieta, jo tur balsis skanēja vislabāk.
Nu, protams, atceroties fāti – tā ir apbrīnojama stāja, uzvedība, vienmēr uzvalks
ar vesti un kaklasaiti, kā arī īpaša uzmanība pret dāmām. Ļoti ceru, ka mani dēli un
brālēni to būs mantojuši vai mācījušies no fāta!
Mazmeita Inga Sunepa (Sproģe)

Fātis bija savas valsts patriots. Viņš arī savus mazbērnus mācīja par tādiem būt.
Pirms katrām vēlēšanām Fātis jau laikus runāja, ka jāiet balsot. Vēlēšanu rītā katram
piezvanīja un apjautājās: „Nu, vai jau nobalsoji?”
Mazmeita Antra Spickus (Grīnberga)

Fātis man tika stāstījis, ka arī viņam labi padevusies zīmēšana... Pie maniem Jaņa
Rozentāla Rīgas Mākslas skolas mācību darbiem viņam vienmēr atradās kāds komentārs...
Kad mācījos Mākslas akadēmijā, kad notika darbu skates, kur tika izlikti akti, kurus
zīmējām, skicējām daudz viņam ar bija ko pateikt. Tad nu pie saviem darbiem noklausījos, ka tur modelei kājas par garu uzzīmētas, tur anatomija vairāk jāvēro, nu tāds cilvēks tak nevarētu kājās piecelties, ja gribētu. Bet beigās vienmēr piebilda, ko tad viņš
sajēdzot, viņš tik lopu dakteris, viņš zirdziņus labāk pazīstot...
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Vēlāk, jau pēc Mākslas akadēmijas beigšanas, kad Maģistra grāds glezniecībā jau
iegūts un kad gaidīju jau trešo dēliņu, Fātis vienmēr apvaicājās kā man, kā vīram ar
gleznošanu. Un mīļi atgādināja, nu mazmeitiņ, tas, ka tev vīrs labi glezno, neko nenozīmē, glezno tu ar! Tā nu dzīvē sanāca, ka kad dzemdību namā sagaidīju trešo dēliņu,
jauna dzīvība man blakus, uzzināju, ka vectētiņš ir slimnīcā, viņa mūža saule lēnām
norietēja. Mums personīgi satikties vairs nebija lemts, bet telefoniski vēl sirsnīgus apsveikumus dēliņa piedzimšanā saņēmām!
Mazmeita Aiga Kalniņa (Grīnberga)
Fātis ļoti lepojās ar saviem mazbērniem. Viņš par katru un vienmēr atrada tos labākos vārdus. Cik katrs ko sasniedzis un ko dara. Ar neviltotu lepnumu...
Es vienmēr sajutu lepnumu, ka esmu ienākusi ģimenē, kurā ir tāds fantastisks cilvēks...
Mazdēla Artūra Grīnberga sieva Ilze
...viss, ko Fātis darīja, bija no sirds un ar vislielāko atdevi. Viņš mācēja priecāties
par dzīvi...
Ja mācījās kora dziesmas, tad stundām, kamēr zināja pilnīgi droši savu balsi, ja
lūdzām padomu kādā medicīnas jautājumā, tad saņēmām tiešus norādījumus, kā ārstēties, kādas zāles lietot, un uzmanīja mūs visus līdz pilnam atveseļošanās brīdim.
Fātis ļoti daudz arī rakstīja vēstules saviem draugiem ārvalstīs, skaidrojot politisko
situāciju Latvijā un tā palīdzot izprast šeit notiekošo tautiešiem svešumā. Viņš bija visuzticamākais informācijas avots, tā bija rakstīts vienā no pēdējām vēstulēm no Kanādas.
Mazmeita Agita Grīnberga

LVA biedre
sekretāre Maija Zālīte
Nolieku galvu svešas zemes smiltīs,
Sirds tomēr mana – kaut kur tumsā zvana:
Dzimtene mana!
(Valda Moora)
ATVADU VĀRDI
Ernestam Bonapartam11

(29.11.1927. – 15.06.2012.)
Atv. virsniekvietnieku Ernestu Bonapartu

apbalvo ar Francijas Ārzemnieku leģiona Goda
leģiona ordeni.

Latviešu virsnieku apvienībā virsniekvietnieks Ernests Bonaparts iestājies 2001. gada 1. augustā. Sava dzīvesgājuma aprakstu iesniedzis rakstītu plašā rokrakstā, uz 1 lappuses īsi pateikdams, kad, kur dzimis
un mācījies, kādus karavīra ceļus izstaigājis. Tikai vēlākajos gados gadījās lasīt intervijas
un aprakstus par viņa dzīves līkločiem, klausīties viņa stāstījumus.
Dzimis Daugavpilī, kā jaunākais dēls cara armijas kapteiņa, arī Ernesta Bonaparta,
un Baltkrievijas muižnieku Hartmaņu atvases Matildes ģimenē. Mācījies Daugavpils
2. pamatskolā, tad – Daugavpils Dzelzceļa tehnikumā.

62

Sākoties Otrajam pasaules karam, Ernestam, tāpat kā citiem puikām, gribējies spēlēt
kariņu un, vēl nesasniedzis 16 gadu vecumu, 1943. gada septembrī viņš iestājies Aviācijas novērotāju skolā Kaugurmuižā, netālu no Valmieras. Pēc apmācību beigām nonācis
Krievijā kā gaisa novērotājs Čihočevā, starp Pleskavu un Ļeņingradu (tagad Sanktpēterburga). No turienes pārkomandēts uz Idricu. Nākošajā vasarā jauneklis pārcelts dienestā
uz Latviešu lidotāju bāzi Grobiņā. Tālākais ceļš vedis pāri jūrai uz Dancigu (tagad Gdaņsku),
nācies pabūt Vācijā, Dānijā un Kēnigsbergā (tagad Kaļiņingradā). Mācījies apkalpot zenītartilērijas lielgabalus. Piedalījies aizsardzības kaujās Austrumprūsijā. 1945. gada 17. februārī ievainots, ievietots slimnīcā, kur sagaidījis kara beigas, pašam par laimi – Rietumu
sabiedroto zonā.
1945. gada 11. jūnijā Ernests atbrīvots no amerikāņu gūsta. Pēckara Eiropā dzīve bijušajiem karotājiem, arī latviešu leģionāriem, nav bijusi īpaši droša. Klīdušas baumas, ka
leģionārus izdošot Padomju Savienībai, un tad jau tālākais ceļš visiem bijis nojaušams – uz
Sibīriju. Ernestam šī neziņa nav patikusi. Palīdzējis saviem vecākiem un karā bojāgājušā
vecākā brāļa Eižena atraitnei nokļūt Amerikā, viņš 1946. gada15. februārī Strasbūrā pieteicies Franču Ārzemnieku leģionā – pasaulē vispazīstamākajā bruņotajā vienībā, kuru
veido tikai no brīvprātīgajiem.
„Ārzemnieks nevienā zemē nav ticis sevišķi mīļi uzņemts. Leģionā turpretī mūs
uzņēma kā savējos.(…) Dažādos juku laikos leģions ir bijis patvērums savu dzimteni
zaudējušajiem” tā savā grāmatā raksta bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona seržants,
latvietis Bruno Plūme, ar kuru Ernests jau pēc dienesta iepazinās un sadraudzējās.
Tolaik leģionā dienējuši ap diviem simtiem latviešu, taču viņi bijuši izvietoti dažādos
pulkos, atbilstoši vadības politikai – jaukt tautības. Tomēr latvieši dažādā veidā sazinājušies, uzturējuši sakarus savā starpā, reizēm arī pulcējušies kopā.
Ernests savās atmiņās stāsta, ka toreizējais leģions ļoti atšķīries no tagadējā. Tagad
topošā leģionāra biogrāfija tiek rūpīgi pētīta, puišus ar kriminālu pagātni un bez vidusskolas
izglītības leģionā neuzņem. Tolaik to visu nepārbaudīja. Drīkstēja kaut ko nevēlamu noklusēt,
bet tikai ne melot. Bija jāapgūst franču valoda, kas bija un arī tagad ir vienīgā oficiālā leģionā
lietojamā valoda. Toties pastāvējusi iespēja mainīt savu vārdu un 18-gadīgais Ernests Bonaparts no latvieša pārtapa par 20-gadīgu somu Hornu Uleitu, dzimušu Turku pilsētā.
Trīs gadus vēlāk, kad padomju briesmas vairs nepastāvēja, soms Uleits atbraucis
atvaļinājumā uz Franciju un palūdzis atpakaļ īsto vārdu un tautību – latvietis Ernests
Bonaparts.
Franču Ārzemnieku leģionā Ernests Bonaparts nodienējis sešpadsmit gadus: piecus
gadus karojis Indoķīnā (tagad tā ir Vjetnama), tur cietuši lielus zaudējumus, bet Ernestam
laimējies izdzīvot; tad – astoņus gadus dienējis Ziemeļāfrikā, kur Marokā iepazinies un
apprecējies ar virsnieka meitu Jūliju Žozefīni; pēc gada viņiem piedzimis dēls Roberts;
vēl trīs gadus dienējis Francijā, kur bijis norīkots saimnieciskā darbā, tāpēc dzīve kļuvusi
vieglāka. Dienestu beidzot 1962. gadā, 34 gadu vecumā, Ernestam bijuši trīspadsmit dažādi ordeņi, virsnieka vietnieka dienesta pakāpe un līdz mūža galam piešķirta militārā
pensija. Diezgan karots gan kājnieku ierakumos, gan veicot mīnmetēju rotas novērotāja,
gan ložmetēju grupas komandiera pienākumus.
Līdz 1978. gadam E. Bonaparts aktīvi piedalījies franču armijas rezerves kadru dienestā kā mācībspēks. Strādājis Marseļas kara bāzē; kad no Alžīrijas pie viņa pārcēlusies
sieva un dēls, dabūjis darbu Parīzē. Aizejot no šī dienesta, Ernests Bonaparts par nopelniem Francijas labā kā pateicību 2004. gada 12. novembrī saņēmis Francijas Ārzemnieku
leģiona Goda leģiona ordeni.
Vēl gadus desmit Ernests strādājis dažādos rūpniecības uzņēmumos, tad pensionējies, un ģimene pārcēlusies uz dzīvi mazpilsētiņā Francijas dienvidrietumos, piecdesmit
11

Rakstā izmantota Vijas Vāveres publikācija žurnālā Ievas Stāsti – 28.03.2008., Bruno Plūmes

kunga LVA stāstītais un Ernesta Bonaparta pašrocīgi rakstītais vēstulēs LVA biedram atv. kapt.
Valdim Šteinbergam.
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kilometrus no Spānijas robežas. Pa Bonapartu savrupmājas logu redzamas Pireneju kalnu
virsotnes, mājas priekšā rozes, bet dārzā aiz mājas – astoņdesmit dāliju šķirnes.
Bonapartu dēls Roberts pēc 20 gadu dienesta franču kara flotē atvaļinājies, viņa ģimenē ir divas meitas un dēls Žeroms Bonapart.
Dzīvesbiedre Jūlija Žozefīne jau sen kopj Aizsaules dārzus, bet Ernests joprojām nebija šķīries no Ārzemnieku leģiona. Viņš pildījis Basku zemes franču Ārzemnieku leģiona
veterānu padomes priekšsēdētāja pienākumus. Mācījis šaušanas mākslu ar gaisa spiedes
ieročiem fiziski slimiem, bet motivētiem sportistiem.
Ernests zinājis par sava slavenā uzvārda izcelsmi un senčiem Kurzemē ar uzvārdu
Bonaparte; pēc Pirmā pasaules kara uzvārds vīriešiem latviskots kā Bonaparts. Daudz
vēlāk Ernests uzzinājis, ka dienesta laikā viņa uzvārdam bijusi liela nozīme, komandieris
Bonapartu centies saudzēt. Ernests vēlējies atgūt uzvārda beigās burtu e, taču tas nav izdevies.
Latviešu virsnieku apvienībā Ernests bija to vīru skaitā, kurus vēstures rats aizrāva
svešā malā un iegrūda svešos karos, taču Dzimtene viņa sirdī allaž saglabāta svēta.
Intervijā laikrakstam Latvijas Vēstnesis 27.07.2001. Ernests latviešu karavīriem
novēl: Būt savas zemes patriotiem un jebkurā situācijā palikt latviešiem. Jāstrādā pēc
iespējas labāk, simtprocentīgi pildot savus pienākumus pret Latviju.
Ernests vairākkārt apmeklējis Dzimteni, piedalījies Pasaules latviešu virsnieku saietos
Latvijā, viesojies Latviešu virsnieku apvienībā, Latvijas Kara muzejam dāvinājis fotomateriālus par franču Ārzemnieku leģionu. Viņš nekad nav lielījies ar varoņdarbiem karā un
saviem ordeņiem. Dzīves pēdējā posmā, kad vairs nebija spēka ceļojumiem uz Latviju,
Ernests ar draugu starpniecību bieži sūtīja Apvienībai svētku sveicienus, interesējās par
Apvienības darbu un notikumiem Dzimtenē, priecājās par draugu vēstulēm un telefonsarunām.
Atvadoties no Ernesta, tikai domās varam sūtīt viņam trīs saujas Dzimtenes smilšu.
19. jūnijā Ernests Bonaparts apglabāts mazpilsētiņas kapos līdzās savai dzīvesbiedrei.
Mums paliks tikai atmiņas, tās turēsim svētas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ernesta dēlam un viņa ģimenei, dienesta biedriem,
draugiem, kaimiņiem un visiem, kas cienīja un mīlēja latvieti – Kurzemes Bonapartu.

***
Lai Tēvzemes patriota Ernesta Bonaparta tulkojums, ko 4-tā Ārzemnieku Leģiona
pulka komandieris pulkvedis Janis Maric Roquepelo 2006. gada 16. novembrī velta Latviešu virsnieku apvienībai Valsts proklamēšanas gadadienā, rosina Apvienības virsniekus
turpmākam darbam:

„143. gada KAMERONAS atceres svinībās 2006. gada 30. aprīlī, domās esot ar
mums, Jūs mūs pagodinājāt ar apsveikumu, kas radīja izjustu prieku, saņemot no virsniekvietnieka Ernesta Bonaparta, 4-tā Ārzemnieku leģiona pulka veterāna, mūsu svētkiem veltītu rakstu.
KAMERONA ir simbols, kurš vada un nosaka leģiona karavīra dzīvi. 35000 mūsu
priekšgājēju ir ziedojuši savas asinis plašās pasaules malās, paliekot uzticīgi dotam solījumam, līdz galam savai patvēruma zemei.
18. novembrī jūs svinēsiet Latvijas proklamēšanas gadadienu. Latviešu virsnieku
apvienībai šie svētki būs ļoti nozīmīgi, jums, kuri, atskatoties uz jūsu priekšgājēju uzupurēšanos, esat ņēmuši dalību pie brīvības iegūšanas un sasnieguši visas pasaules atzinību par paveikto. Jūsu iesaistīšanās Latvijas labā ir salīdzināma ar leģionāru piederību
Francijai.
Sakarā ar to, šajos neatkarības piemiņas svētkos nododu jums visu mūsu simpātijas
un dziļi sajustu brālības izpausmi.”
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