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Pulkvežleitnants Egils Leščinskis,
NAA rektors/MVP komandieris

IEVADVĀRDI

Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas dzīvē ir apritējis kārtējais gads. Ir daudzas
lietas, ko ir vērts un vajag vērtēt kritiski, bet tajā pašā laikā norisinās procesi, kas vieš op-
timismu un ļauj ar cerību raudzīties nākotnē.

Šis gads ir īpašs ar to, ka tas ir divdesmitais pēc kārtas, kopš Nacionālā Aizsardzības
akadēmija ir atjaunota. Šī iemesla dēļ runāšu pie pozitīvām lietām, kas notiek jau šodien
un īsumā mēģināšu ieskicēt prioritātes nākamajam gadam.

Pirmām kārtām par jauno leitnantu praktisko pieredzi un spēju, nonākot vienībā, piln-
vērtīgi uzņemties savas pirmās apakšvienības – SZS gadījumā vada – vadību. Šīs tēmas
aktualitāte ir īpaša laikā, kad tik liels NBS kontingents pastāvīgi tiek uzturēts operāciju
rajonā. Šī tēma vienmēr ir bijusi svarīga katram vienības komandierim un, protams, ne
mazākā mērā – katram jaunajam leitnantam. Pašlaik ar gandarījumu varu minēt, ka ka-
detu praktiskā apmācība ir kļuvusi par ikdienu. SZS kadeti, kas iegūs savas pirmās virs-
nieku pakāpes 2012. gada jūnijā, nonāks savās vienībās daudz labāk sagatavoti nekā
viņu priekšgājēji vēl ne tik senā 2 – 3 gadu pagātnē. Praktiskās zināšanas dos jaunajiem
leitnantiem pašapziņu, ļaus iekarot autoritāti sava personālsastāva vidū un daudz labāk
sagatavot savas apakšvienības gaidāmajiem kaujas uzdevumiem.

Ne mazāk svarīgas katra nākamā virsnieka karjerā būs viņu studiju laikā iegūtās aka-
dēmiskās un teorētiskās zināšanas. Šo zināšanu nozīmi ne vienmēr cilvēks novērtē uzreiz
savas karjeras sākotnējā posmā. Tās veido pamatu virsnieku tālākai karjerai un izaugsmei.
Jo spēcīgāks un kvalitatīvāks ir šis pamats, jo lielākas perspektīvas jaunā virsnieka tālākai
izaugsmei un sasniegumiem. NAA pašlaik ir iesniegusi akreditācijai 3 bakalaura program-
mas un ceru, ka akreditācijas process būs veiksmīgs. Tomēr tas nenozīmēs, ka process
būs noslēdzies. Izdzīvo, kas attīstās. Liela vērība noteikti tiks veltīta mācību programmu
kvalitātes uzlabošanai un mācību procesa norises sakārtošanai.

Viena no manām pašreizējām prioritātēm ir NAA maģistra programmas „Militārā vadība
un drošība” praktiskās realizācijas procesa un ar to saistīto administratīvo, finansiālo un
juridisko jautājumu sakārtošana. Tas ir būtiski svarīgi NAA nākotnei un prestižam. Šī tēma
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var pašreizējiem kadetiem likties vēl pārāk tāla, bet, nonākot vecāko virsnieku kārtā, šīs
programmas apguve sniegs lielas priekšrocības un perspektīvas turpmākajā karjerā.

Paudīšu savu pašreizējo nostāju (to var arī dēvēt par realitātes diktētu) saistībā ar pret-
runīgi vērtēto Nacionālās Aizsardzības akadēmijas komandstruktūru. Ir skaidrs, ka NAA
administratīvā sistēma ir ļoti ierobežota un faktiski gandrīz visas NAA administratīvās fun-
kcijas veic Mācību vadības pavēlniecības štābs. Tomēr fakts ir arī tas, ka NBS adminis-
tratīvā kapacitāte pašlaik kopumā ir ārkārtīgi ierobežota un būtiska personālsastāva skaita
palielināšana nevienā no NBS struktūrvienībām tuvākajā laikā nav reāla. Cik manos spē-
kos būs, centīšos „šo defektu pārvērst par efektu”. MVP sastāvā kopā ar NAA, neskaitot
štābu, ir 9 struktūrvienības, tajā skaitā 6 skolas/mācību centri. Tas ir liels komandvadības
slogs, bet, veicinot visu šo NBS mācību iestāžu praktisku sadarbību un savstarpēju atbalstu,
kas viena RSV ietvaros ir realizējama daudz ātrāk un efektīvāk, ir iespējams panākt siner-
ģijas efektu, pēc kura ieguvējas būs visas šīs mācību iestādes.

2011. gads ir bijis ļoti trauksmains NAA un MVP štāba dzīvē. Notika intensīvi sagata-
vošanās darbi, un NAA telpās ar NAA un MVP štāba atbalstu tika organizēts pirmais NATO
Operacionālās plānošanas kurss, kā arī pirmo reizi Latvijas vēsturē uzņemti augsta līmeņa
NATO vadības vingrinājumi STEADFAST PIRAMID un STEADFAST PINNACLE. Šīs akti-
vitātes turpināsies arī nākotnē. Nacionālā Aizsardzības akadēmija pēc šo kursu un vingri-
nājumu sagatavošanas ir ieguvusi visaugstākajā līmenī nokomplektētas mācību telpas.
Nenovērtējama nozīme ir mūsu iegūtajai atpazīstamībai un prestižam, kā arī tam, ka mūsu
paspārnē bieži viesi būs augsta līmeņa NATO un dažādu starptautisku organizāciju vadītāji
un eksperti. Mums jābūt tālredzīgiem un gudriem un jāprot izmantot radušās iespējas par
labu mūsu NBS virsnieku izglītības kvalitātes uzlabošanai un zināšanu bāzes paplašinā-
šanai. Pateicos visiem, kas snieguši savu ieguldījumu minēto pasākumu sagatavošanā un
norises organizēšanā – par Jūsu negulētajām naktīm un ar augstu atbildības sajūtu un ra-
došu pieeju veiktajiem pienākumiem.

Novēlu visiem NAA kadetiem ar optimismu raudzīties nākotnē un ar augstu atbildības
sajūtu izturēties pret savu svarīgāko pašreizējo pienākumu – Jūsu mācībām.

Esiet savas dzimtenes patrioti, jo tikai tādi cilvēki ir garants un cerība Latvijas gaišai
un plaukstošai nākotnei!

Novēlu visiem kadetiem un NAA personālsastāvam veiksmi, ražīgu darbu un ar prieku
un gandarījumu sagaidīt NAA atjaunošanas 20. gadadienu!

PER ASPERA AD ASTRA!
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Pulkvežleitnants Valdis Jurgelāns, Ph.D.,
NAA prorektors

MĀCĪBU DARBS NAA 2011. GADĀ

Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmijai (NAA) šis studiju gads bija notikumiem bagāts.
NAA ar Aizsardzības ministra un Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli tika no-

šķirta no Mācību vadības pavēlniecības štāba struktūras, nosakot, ka Latvijas Nacionālā
aizsardzības akadēmija militāros jautājumus ir pakļauta NBS komandierim. NAA struktūra
ir papildināta ar jaunu struktūrvienību – Operāciju plānošanas kursu (OPC), kura galvenais
uzdevums realizēt dažāda rakstura NATO operāciju plānošanas kursus. 1. un 2. tabulā ir
atspoguļoti studiju programmas un kursi, ko NAA realizē 2011. gadā.

Šogad NAA tika uzņemti 47 kadeti ar vidējo izglītību studiju programmā „Sauszemes
spēku militārā vadība”, 30 kadeti ar augstāko izglītību „Komandējošā sastāva virsnieka
pamatkurss„ un 25 maģistranti maģistra programmā „Militārā vadība un drošība”. 

NAA AKTIVITĀTES 2011.GADĀ
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Nr.p.k. Pasākums Laiks Vieta

1. 
Profesionālās bakalaura studiju programmas:              
1) “JS militārā vadība”
2) “GS militārā vadība”
3) “SzS militārā vadība” 

Visu gadu NAA, RTU, LJA

2. JS virsnieku pamatapmācības 4.kurss Visu gadu LJA

3. GS virsnieku pamatapmācības 4.kurss Visu gadu RTU

4. JS virsnieku pamatapmācības 5.kurss Visu gadu LJA

5. GS virsnieku pamatapmācības 5.kurss Visu gadu RTU

6. Maģistra studiju programma “Militārā vadība
un drošība”

Visu gadu NAA/BDCOL

7. Studiju programma “Komandējošā sastāva
virsnieks”

No 26.04 NAA

NAA realizējamās studiju programmas 2011.gadā
1. tabula



Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti militārajos studiju kursos, t.sk. taktikā, šau -
šanas mācībā u.c., NAA kadeti studiju programmā „Komandējošā sastāva virsnieka pa-
matkurss” realizē sadarbību ar Sauszemes spēku 2. Kājnieku bataljonu. No šīs sadarbības
iegūst abas puses – kadets tuvāk iepazīstas ar savu turpmāko dienesta vietu, un bataljons,
kā potenciālais darba devējs, kontrolē topošā virsnieka sagatavotības līmeni un tā fiziskās
un psiholoģiskās rakstura īpašības.

NAA jaunā struktūrvienība OPC šogad no 13. līdz 17. jūnijam īstenoja Comprehensive
Operations Planning Orientation Course (COPOC), kurā piedalījās 27 dalībnieki no ASV,
Kanādas, Norvēģijas, Beļģijas, Horvātijas, Igaunijas un Latvijas, kā arī divus NATO vin-
grinājumus “Steadfast Pinnacle 2011” un “Steadfast Pyramid 2011”. Abi minētie kursi
NAA norisinājās laika posmā no 19. līdz 30. septembrim.

JS/GS nodaļā no š.g. 10. janvāra līdz 7. jūnijam tika realizēts Jūras spēku vidējā līmeņa
vadības štāba virsnieka kurss, kuru sekmīgi absolvēja 16 kursa klausītāji:11 – no Latvijas,
3 – no Lietuvas un 2 – no Igaunijas.

Šogad NAA jau otro reizi tika realizēts Nodrošinājuma speciālista kurss, kurā klausītāji
apguva Nodrošinājuma funkcionālo jomu plānošanas, organizēšanas un kontrolēšanas
prasmes. Šo kursu sekmīgi absolvēja 32 NBS virsnieki un instruktori.

Pamatojoties uz īstermiņa plānošanas dokumentu „DOK2B-11”, NAA šogad tiek rea-
lizēts viens Jaunākā štāba virsnieku kurss, kurā pašreiz mācās 27 klausītāji.

Š.g. 18. martā NAA notika izlaidums 14 absolventiem, kuri studēja Jūras spēku un
Gaisa spēku pamatkursā, kā arī 2 absolventiem maģistra programmā „Militārā vadība un
drošība”. Jūras spēku virsnieku pamatapmācības programmas kadeti mācības NAA uz-
sāka 2006. gada sākumā. Latvijas Jūras akadēmijā kadeti ieguva profesionālo bakalaura
grādu jūras transportā un kuģa mehāniķa kvalifikāciju. Savukārt Gaisa spēku virsnieku
pamatapmācības programmas kadeti studijas akadēmijā uzsāka 2008. gada sākumā.
Divus gadus šīs studiju programmas kadeti mācījās Ukrainas Nacionālās Aviācijas uni-
versitātes Kremenčugas lidotāju koledžas Gaisa kuģu lidošanas ekspluatācijas kursā, 
iegūstot helikopteru pilotu kvalifikāciju.
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Nr.p.k. Pasākums Laiks

1. JS vidējā līmeņa vadības štāba virsnieka kurss 10.01.-7.06.

2. Jaunākā štāba virsnieka kurss 01.08.-09.12.

3. Vecākā virsnieka speciālista kurss 01.08.-23.09.

4. Nodrošinājuma speciālista kurss 28.02.-25.03.

5. Operāciju plānošanas kurss 13.06.-17.06.
7.11.-11.11.

6. "Steadfast Pinnacle 2011" kurss 19.09.-23.09.

7. "Steadfast Pyramid 2011" kurss 24.09.-30.09

NAA realizējamie kursi 2011. gadā
2. tabula



16. septembrī NAA absolvēja divi Gaisa spēku virsnieku pamatapmācības programmas
kadeti – leitnants Toms Jēkabsons un leitnants Maksims Piculs, kuri divus gadus mācījās
Ukrainas Nacionālās Aviācijas universitātes Kremenčugas Lidotāju koledžas Gaisa kuģu
lidošanas ekspluatācijas kursā, iegūstot helikopteru pilotu kvalifikāciju. Ņemot vērā to,
ka absolventu skaits šajā izlaidumā bija neliels, tad leitnanta dienesta pakāpes pasnieg-
šanas ceremonija norisinājās Rīgas pils Ģerboņa zālē.
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28. oktobrī NAA absolvēja Gaisa spēku virsnieka pamatapmācības kursa kadeti, viens
Virsnieka speciālista kursa klausītājs un Maģistra studiju programmas „Militārā vadība un
drošība” maģistrants, savukārt 9. decembrī NAA absolvēs Jaunākā štāba virsnieka kursa
klausītāji. Ņemot vērā to, ka raksts tiek iesniegs pirms noslēguma pārbaudījumiem, tad
absolventu skaits precīzi nav zināms.

NAA novembrī plānots akreditēt šādas profesionālā bakalaura studiju programmas:
• Profesionālā bakalaura studiju programma „Sauszemes spēku militārā vadība” (46863).

Studiju apjoms 180 kredītpunkti un ilgums 4 gadi un 6 mēneši, kvalifikācija – NBS
virsnieks;

• Profesionālā bakalaura studiju programma „Jūras spēku militārā vadība” (46863). Stu-
diju programmā ietilpst divas apakšprogrammas: Kuģa mehāniķis, studiju apjoms 188
kredītpunkti, ilgums 9 semestri jeb 4 gadi un 8 mēneši, kvalifikācija – NBS virsnieks,
kuģa mehāniķis – un Kuģa vadītājs, studiju apjoms 180 kredītpunkti, ilgums 9 semestri
jeb 4 gadi un 6 mēneši kvalifikācija – NBS virsnieks, kuģa vadītājs;

• Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa spēku militārā vadība” (46863). Stu-
diju apjoms 180 kredītpunkti, ilgums 9 semestri jeb 4 gadi un 6 mēneši, kvalifikācija –
NBS virsnieks.

Profesionālās bakalaura programmas „Sauszemes spēku militārā vadība” un „Gaisa
spēku militārā vadība” tiek realizētas kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), bet „Jūras
spēku militārā vadība” kopā ar Latvijas Jūras akadēmijā (LJA). 

Raksta noslēgumā gribētu izteikt lielu pateicību V. Šlendinam, I. Koroļovam par studiju
programmas sagatavošanu akreditācijai, L. Pļaviņai par ieguldīto darbu maģistra programmas
sekmīgas norises administrēšanā, kā arī pārejam akadēmiskajam personālam par ieguldīto
darbu par sekmīgā studiju kursu realizēšanu. 
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Dr. habil. Sc. Ing. Kārlis Krēsliņš,
NAA AZPC vadītājs

ATSKAITE PAR ZINĀTNISKO DARBĪBU 2010. – 2011. GADĀ

IEVADS

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes 9. punktā ir noteikts, ka „NAA
pamatuzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sa-
stāvu Latvijas valsts aizsardzībai, organizēt un veikt pētījumus valsts aizsardzības un dro-
šības jomā (..)”.

Aizsardzības zinātņu pētniecības centra (AZPC) darbinieki 2010. – 2011. gadā veica
pētījumus par jautājumiem, kas noteikti aizsardzības ministra apstiprinātās „Zinātnes,
pētniecības un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas valsts aizsardzības jomā 2006. –
2017. gadam” un NATO transformācijas (pārveides) jomās:

AZPC darbinieku (AZPC vadītājs Kārlis Krēsliņš, darbinieki: Jānis Melderis un Liāna
Pļaviņa, viens līgumdarbinieks – Igors Šitvjenkins un kandidāts darbam AZPC – Aivars
Buls) aktivitātes šādās jomās:
• zinātniskais darbs: zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) un rakstu izstrādē, konferenču

un semināru organizēšana un referātu sagatavošana;
• mācību un metodiskais darbs;
• dalība dažādos starptautiskajos un Latvijā organizētos pasākumos (konferencēs, semi-

nāros), kā arī darba un ekspertu grupās;
• citi pasākumi un darbi.

NAA AKTIVITĀTES 2011.GADĀ
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AZPC ir piedāvājis vienoties par aizsardzības struktūras pamatjēdzienu drošība un
aizsardzība vienādu izpratni un sapratni, kā arī par tās uzdevumiem. 

Nacionālās drošības koncepcijas (NDK) kontekstā drošība ir valsts politisko,
ekonomisko, militāro (fiziskās drošības – aizsardzības) un sociāli tiesisko pasākumu
sistēma, ko izveido, lai garantētu valsts drošību un iedzīvotāju aizsardzību. 

Aizsardzības ministrijas un NATO kontekstā termins aizsardzība nosaka pasākumu kopumu
cīņai ar NATO Stratēģiskajā koncepcijā noteiktajiem draudiem, riskiem un izaicinājumiem.

NATO Stratēģiskajā koncepcijā tiek nosaukti jaunie 21. gadsimta aizsardzības draudi,
riski un izaicinājumi: globālais terorisms, kiberuzbrukumi, enerģijas resursu drošība un
klimata pārmaiņas. Daži piemēri:

• NATO (Latvijas) dalība starptautiskajās operācijās ārpus NATO valstu teritorijas ir
pasākumu kopums globālā terorisma slāpēšanai;

• NATO Igaunijā, Tallinā ir izveidojusi Kiberaizsardzības centru, kur strādā arī Latvijas
pārstāvis. Dažās valstīs tiek veidotas speciālās kiberkara vienības.

Enerģijas resursu drošība. Gan Krievijas aktivitātes par Ziemeļpola rajona piederību
Krievijai, gan gāzes piegādes problēmas, gan centieni izmantot resursus politisko
jautājumu risināšanā utt. aktualizē jautājumu par pieejamību resursiem. Krievija pat plāno
izveidot specializētas militāras vienības gan gāzes vadu apsardzei, gan Ziemeļpola reģiona
kontrolei. Tiek ieviesti jēdzieni „ekonomiskie draudi”, „ekonomiskā jauda”, un tos jau iz-
manto kā ieroci politiskajiem mērķiem.

Nīderlandes AM par savu ienaidnieku Nr.1 uzskata klimata pārmaiņas, jo ūdens līmeņa
paaugstināšanās par vienu metru appludinās 75% tās teritorijas. 

Lai stātos pretī šiem globālajiem izaicinājumiem, Latvijai kā NATO un ES dalībvalstij
ir jāveido jauna un efektīva krīzes pārvaldīšanas sistēma gan kā daļa no NATO Krīzes pār-
valdes sistēmas, kas tiek pārbaudīta un trenēta katru gadu, gan reģionālajā, gan na-
cionālajā, valsts, gan novadu līmenī.

Mums ir jāspēj krīzes apstākļos iespējami īsā laikā mobilizēt vajadzīgās valsts fiziskās
drošības (aizsardzības) struktūras: NBS regulāros spēkus, Valsts un pašvaldības policiju,
Zemessardzi, ugunsdzēsējus, Valsts robežsardzi, kuras krīzes laikā tiek pakļautas vienotam
Krīzes vadības centram.

Mums ir jāizslēdz Iekšlietu un Aizsardzības ministriju atsevišķu funkciju dublēšana,
radot vienotu krīzes pārvaldes struktūru, kas spētu efektīvi reaģēt uz jebkuru iekšējo vai
ārējo valsts apdraudējumu. Šāds visu Latvijas aizsardzības (krīzes pārvaldes) struktūru
kopīgais budžets krietni pārsniegtu NATO rekomendētos 2% no IKP, kam jābūt pare -
dzētiem valsts aizsardzības budžetā. Atbilstoši esošajai situācijai globālajā pasaulē, jāveic
grozījumi drošības jomas likumos un normatīvajos aktos.

Jāpaplašina Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA), lai nodrošinātu nākamo
speciālistu sagatavošanu visām Latvijas fiziskās drošības (aizsardzības) struktūrām.

Valsts augstskolu studentiem jādod iespēja kā papildu studiju kursu izvēlēties rezerves
karavīra profesiju, kas nākotnē Latvijai garantētu labi sagatavotus rezerves karavīrus
speciālistus, piemēram, mediķus.
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Zemessardzei (ZS) nav jādublē Sauszemes spēki, tai ir vairāk jāorientējas uz sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanu valstī un Latvijas iedzīvotāju patriotisko audzināšanu
kā to darīja aizsargi pirms II Pasaules kara Latvijā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu cilvēku resursu pietiekamību valsts aizsardzības vajadzībām,
ir jāmaina vispārizglītojošo skolu programmas, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu fiziskajai
sagatavotībai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Jaunsardzei ir jākļūst par vadošo organizāciju valstī, kura sagatavotu patriotiskus jau-
niešus ar militārām iemaņām, kas vajadzības gadījumā spētu veiksmīgi papildināt jebkuru
no esošajām valsts drošības struktūrām. Jaunsardzes vecāko grupu jauniešiem jādod
iespēja piedalīties Zemessardzes organizētajās mācībās.

I. ZINĀTNISKAIS DARBS

• Izpildīti divi zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD), sagatavoti pārskati un Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā (LNB) nodoti obligātie eksemplāri par šādiem zinātniski pētnieciska-
jiem projektiem:
1) ZPD pārskats „Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības

raksturojums” (AZPC-02/02-2010, ISBN 978-9934-8183-1-8). ZPD vadītāja – profesore
Liāna Pļaviņa;

2) ZPD pārskats „Latvijas brīvvalsts virsnieku likteņu gaitas izpēte” (AZPC 01/02-2010,
ISBN 978-9934-8183-1-8) ZPD vadītājs – profesors Jānis Melderis.

• Dalība ES finansētajā projektā Nr. 1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/148 “Starpnozaru
zinātniskās grupas izveidošana, tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai to
integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”. Darbs uzsākts 01.12.2009. un turpinās
2011. gadā. Doktorants, AZPC līgumdarbinieks Igors Šitvjenkins;

• Dalība zinātnisko rakstu krājuma „Latvieši un Latvija” (3 sējumos), kas gatavots
Latvijas Zinātņu akadēmijas vadībā, izveidē, profesoram Kārlim Krēsliņam piedāvāts
sagatavot uz pētījumu balstītu sadaļu „Latvijas drošība un aizsardzība”;

• Aizstāvēšanai sagatavotie kvalifikācijas darbi doktora zinātniskā grāda iegūšanai:
Aivars Buls – Daugavpils universitātē sagatavots un aizstāvēts promocijas darbs

Dr.psych. zinātniskā grāda iegūšanai „NBS karavīru personības satura izmaiņas starp-
tautisko misiju apstākļos”; 

Igors Šitvjenkins – promocijas darba izstrāde „Karavīra individuālās aizsardzības sistē-
mas pilnveidošana”.

• Sagatavoti un nodoti publicēšanai 50 raksti:
1. Krēsliņš K., Drošība un aizsardzība, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.1.,

5. – 27.lpp.
2. Krēsliņš K., Latvijā akreditētā jauna profesionālā maģistra studiju programma „Militārā

vadība un drošība”, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 27. – 40.lpp.
3. Krēsliņš K., Valsts pārvalde un aizsardzības nozares funkcijas, NAA elektroniskais

žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 40.- 50.lpp.
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4. Krēsliņš K., Valsts aizsardzības politika, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne
Nr.1., 50. - 56.lpp.

5. Krēsliņš K., Kādai būt Latvijas armijai? NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne
Nr.1., 56. - 64.lpp.

6. Krēsliņš K., Kas noticis XXI gadsimta pirmajā desmitgadē? NAA elektroniskais žurnāls
Militārā zinātne Nr.1., 64. - 72.lpp.

7. Krēsliņš K., Tieši vai netieši tiek sagrozīta informāciju par budžetu? NAA elektroniskais
žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 72. - 78.lpp.

8. Krēsliņš K., Igors Šitvjenkins, Ausma Viļumsone, Karavīra individuālās aizsardzības
sistēmas funkcija sprādziena pārspiediena iedarbības mazināšanā. NAA elektroniskais
žurnāls Militārā zinātne Nr.2., 14.lpp.

9. Buls A., Nacionālo bruņoto spēku karavīru personības izmaiņu saturs starptautisko
misiju apstākļos, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 78. - 87.lpp.

10. Melderis J., Vērtību teorijas un NBS pamatvērtības, NAA elektroniskais žurnāls Mili -
tārā zinātne Nr.1., 120. - 139.lpp.

11. Pļaviņa L., Kadetu antropometrisko rādītāju analīze un fiziskās sagatavotības raksturo -
jums, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 108. - 120.lpp.

12. Melderis J., Raksts par NAA zinātnisko konferenci „Latviešu virsnieku likteņi Baigajā
gadā”, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.1., 139. - 143.lpp.

13. Buls A., Nacionālo Bruņoto spēku karavīru personības izmaiņu saturs starptautisko
misiju apstākļos.

14. Melderis J., „Par NAA zinātnisko darbību” NAA ikgadējais žurnāls kadets Nr.38., 
17. – 19.lpp. 

15. Pļaviņa L., Kadetu fiziskās sagatavotības un izturības vērtējums. RTU 2010. gada
zinātnisko rakstu krājums.

16. Pļaviņa L., Uzmanības un gribas īpašību vērtējums NAA kadetiem un klausītājiem,
RPIVA 2010.g. rakstu krājums.

17. Pļaviņa L., Publikācija un tās prezentācija LU 68. zinātniskajā konferencē 05.02.2010. 
18. Pļaviņa L., Publikācija „Evaluation of anthropometrics Characteristics of Cadets”16.

European Congress of Sport Science UK, Liverpool 6-9 July 2010. 
19. Aivars Buls, „Solder’s personality restructuring in a post-mission Service stage”, DU

Sociālo pētījumu institūtā.
20. Buls A., „The result of the „Operation Iraqi Freedom” – soldiers Personality restruc-

turing”, DU Sociālo pētījumu institūtā.
21. Buls A., „Transformation of the solder’s personality in the International Operational

Theatre”.
22. Buls A., Post-operational stage „Applied Technologies and innovations”, International

Peer – reviewed Research journal, Vol.1.2010. 
23. Krēsliņš K., Latvijas karaskolas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

izveide un attīstība, Kadets Nr.38. 5. – 10.lpp. 
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24. Šitvjenkins A., Vilumsone A., Baltina I., Zariņa U., Fabric selection for the field uni-
forms, 5th International Textile, Clothing&Design Conference ITC&DC, Croatia, October
3 – 6, 2010 Dubrovnik Book of Proceedings. ISSN 1847-7275, Page 717 – 723.

25. Šitvjenkins I., Viļumsone A., Piņķe K., Torbicka H., Ābele I., Bruņu uzkabes sistēmu
defektu analīze. // Scientific Journal of RTU. 9. series., Materiālzinātne. - 5. vol.
(2010).

26. Šitvjenkins I., Viļumsone A., Ziemele I., Zariņa U., Piņķe K., Karavīra individuālās
aizsardzības sistēmas ugunsnoturības atsauci ietekmējošo faktoru apriorās ranžēšanas
metode, // Scientific Journal of RTU. 9. series., Materiālzinātne. - 5. vol. (2010).

27. Krēsliņš K., Šitvjenkins I., Viļumsone A. Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas
funkcija sprādziena pārspiediena iedarbības mazināšanā // Militāri zinātnisks žurnāls
“Militārā zinātne”. - 2. (2011) 130.-144. lpp.

28. Šitvjenkins I., Viļumsone A., Baltiņa I., Zariņa U., Piņķe K., Degradation of the Camou-
flage Pattern and Textile of the Field Uniforms // Book of Proceedings. Vol.2, Francija,
Mulhouse, 8.-10. jūnijs, 2011. - 1083.-1087. lpp. ISBN 978-2-7466-2858-8

29. Krēsliņš K., NATO nākotne: Baltijas skatījums, Militārā zinātne Nr.2., 21.lpp.
30. Sagatavots izdošanai rakstu krājums „Militārā zinātne Latvijā” (268 lpp);
31. Sagatavota izdošanai grāmata „Ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo

bruņoto spēku izveidi un attīstību” (611 lpp.).
32. Krēsliņš K., Atskaite par zinātnisko darbību 2010. gadā, NAA elektroniskais žurnāls

Militārā zinātne Nr.2., 10. - 16.lpp.
33. Melderis J., Rietumu un Austrumu civilizāciju atšķirību ietekme uz to pārstāvju sav-

starpējām attiecībām, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.2., 17. - 27.lpp.
34. Melderis J., Strazdītis G. Lēmumu pieņemšanas process, risinot drošības problēmas,

kas balstīts uz iespējamo risku analīzi. NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne
Nr.2., 43. - 59.lpp.

35. Melderis J., Dreimanis V., Riski un to novērtēšanas iespēju analīze, risinot drošības
problēmas, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.2., 60. - 77.lpp.

36. Krēsliņš K., NATO nākotne: Baltijas skatījums, NAA elektroniskais žurnāls Militārā
zinātne Nr.2., 114. - 129.lpp.

37. Krēsliņš K., Pavlovičs A., Krēsliņa I., Latvijas aizsardzība: pagātne, tagadne un nākotne,
NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.3., 6. - 20.lpp.

38. Krēsliņš K., Nacionālās aizsardzības akadēmijas pagātne, tagadne un nākotne, NAA
elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.3., 34. - 49.lpp.

39. Krēsliņš K., NATO jaunā Stratēģiskā koncepcija, NAA elektroniskais žurnāls Militārā
zinātne Nr.3., 51. - 83.lpp.

40. Melderis J., Nacionālā aizsardzības akadēmija laika periodā līdz Latvijas pievienošanai
NATO, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.3., 84. - 100.lpp.

41. Drāke R., Melderis J., NBS vajadzībām nepieciešamās bruņutehnikas iegādes prob-
lēmu analīze un to risinājums, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4.,
26.lpp.
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42. Chen Wei, China’s National Defense Policy and the Development of Chinese Armed
Forces, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4., 10.lpp.

43. Pļaviņa L., Fiziskie vingrinājumi zemas temperatūras vidē, NAA elektroniskais žurnāls
Militārā zinātne Nr.4., 7.lpp.

44. Krēsliņš K., Pavlovičs A., Krēsliņa I., Defense of the Latvia: past, present and future,
NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4., 16.lpp.

45. Krēsliņš K., Vadītāju kompetence, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4.,
7.lpp.

46. Krēsliņš K., Pavlovičs A., Krēsliņa I., Mūsdienu integrētās izglītības sistēmas izman-
tošana Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, NAA elektroniskais žurnāls Militārā
zinātne Nr.4., 13.lpp.

47. Buls A., Karavīra personības ietekmēšanās no militārā dienesta vides faktoriem iespē-
jamās sekas, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4., 19.lpp.

48. Krēsliņš K., Vai katra mājsaimniece var vadīt valsti? NAA elektroniskais žurnāls Mili -
tārā zinātne Nr.4., 5.lpp.

49. Krēsliņš K., Vajag mainīt valsts pārvaldi vai vadītājus? NAA elektroniskais žurnāls
Mili tārā zinātne Nr.4., 5.lpp.

50. Krēsliņš K., Kādam ir jābūt valsts aizsardzības budžetam? NAA elektroniskais žurnāls
Militārā zinātne Nr.4., 6.lpp.

51. Krēsliņš K., Mana Latvija, NAA elektroniskais žurnāls Militārā zinātne Nr.4., 6.lpp.

• NAA tika organizēti 12 semināri un konferences:

1. Seminārs „NAA pagātne, tagadne un nākotne” saistībā ar NAA gadadienu 12.02.2010.
Semināra vadītājs profesors Kārlis Krēsliņš ar pamatziņojumu.

2. Konference NAA 23.04.2010. „NBS karavīru pamatvērtības”. Semināra vadītājs
Kārlis Krēsliņš. Ziņojumus sniedz profesors Jānis Melderis un Kārlis Krēsliņš.

3. Seminārs NAA 28.05.2010. „NATO Stratēģijas koncepta izveide un attīstība”. Se-
mināra vadītājs un ziņotājs Kārlis Krēsliņš.

4. Seminārs NAA 24.09.2010. „NBS karavīru dienesta motivācijas analīze un komp-
lektēšanas ar personālu stratēģijas izstrāde”. Semināra vadītājs un ziņotājs Kārlis Krēsliņš.

5. Konference NAA 17.12.2010. „Latvijas brīvvalsts virsnieku likteņi Baigajā gadā”.
Semināra vadītājs un ziņotājs profesors Jānis Melderis.

6. Konference „Latvijas valsts aizsardzības politika un militārās stratēģijas konceptuālie
principi”. Semināra vadītājs un ziņotājs Kārlis Krēsliņš.

7. Seminārs „NAA pagātne, tagadne un nākotne” sakarā ar NAA gadadienu.
11.02.2011. Semināra vadītājs profesors Kārlis Krēsliņš ar pamatziņojumu.

8. Seminārs „Latvijas valsts aizsardzības politika un militārās stratēģijas konceptuālie
principi” 14.10.2011. Semināra vadītājs un ziņotājs Kārlis Krēsliņš.

9. Konference „Latvijas aizsardzības politika” 4.11.2011. Konferences vadītājs un
ziņotājs Kārlis Krēsliņš.
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10. Seminārs Latvijas rezerves virsnieku asociācijai „NATO jaunā Stratēģiskā koncep-
cija” NAA 19.03.2011. Semināra vadītājs un ziņotājs Kārlis Krēsliņš.

11. Seminārs NAA sakarā ar Kara skolas 92.gadadienu 16.09.2011. Kārļa Krēsliņā
prezentācija „Mūsdienu integrētās izglītības sistēmas izmantošana NAA”.

12. Seminārs Latvijas rezerves virsnieku asociācijai „NATO nelīdzsvarotā pasaulē NATO
izvērtēšana” NAA 15.05.2010. Semināra vadītājs un ziņotājs Karlis Krēsliņš.

II. MĀCĪBU UN METODISKAIS DARBS:

• Lekciju un nodarbību materiālu sagatavošana un lekciju lasīšana: JŠVK un KSVP
klausītāju nodarbībām – Kārlis Krēsliņš, Jānis Melderis; VVSK, GS un JS IV kursa
kadetu nodarbībām – Liāna Pļaviņa;

• Sagatavota, izdota un nodota NAA bibliotēkā mācību grāmata „Ieroču un munīcijas
uzbūves un darbības principi” bakalauru studiju programmas kadetiem, autors Jānis
Melderis;

• KSVP kadetu diplomdarbu recenzēšana un dalība diplomdarbu aizstāvēšanā –
J. Melderis, K.Krēsliņš;

• Maģistra darbu vadīšana un dalība valsts Maģistra darbu pieņemšanas komisijā Baltijas
starptautiskajā akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā – Kārlis Krēsliņš, Jānis Melderis;

• Lekcijas materiālu un slaidu sagatavošana mācību priekšmetā Kara mākslas vēsture
un JŠVK par tematu „Vērtību teorijas un NBS pamatvērtības” – Jānis Melderis;

• Lekcija studentu korporācijā „Konkordija” par Latvijas NBS izveidi un attīstību
18.11.2010. – Kārlis Krēsliņš;

• Lekcija LRVA pārstāvjiem, rezerves karavīriem un visiem interesantiem „NATO
nelīdzsvarotā pasaulē un NATO izvērtēšana” – Kārlis Krēsliņš;

• Lekcija Jūrmalas domē 17. ZS bataljona zemessargiem, ZS vadībai un interesantiem
par tēmu „NBS un ZS vieta Latvijas drošības sistēmā” – Kārlis Krēsliņš;

• Igors Šitvjenkins – maģistra darba „Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas uguns
noturības funkciju pilnveidošana”, maģistra darba „Bruņu/uzkabes/pūļa kontroles sistēma
bojājumu analīze” un bakalaura darba „Kaujinieka cimdu sistēmas izstrāde” vadīšana;

• Šitvjenkins I., Šteinbergs G. Karavīra modulāras mugursomas sistēma. – Rīga: NBS
Nodrošinājuma pavēlniecība un NBS Mācību Vadības pavēlniecība, 2011. - 12 lpp.;

• Lekcijas ISAF 11/2 un ISAF 12/1 štāba karavīriem „Individuālais ekipējums SO, to
pielāgošana” – Igors Šitvjenkins.

III. DALĪBA STARPTAUTISKAJOS UN LATVIJĀ ORGANIZĒTOS PASĀKUMOS, DARBA
UN EKSPERTU GRUPĀS

1. K. Krēsliņš – dalība NATO CIOR seminārā Vācijā 1-3.februārī 2010, 2011;
2. K. Krēsliņš – dalība UPF Internetional Leadership Conferencē  Seoul, Korea 16-

20.02.2010;
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3. K. Krēsliņš – dalība RTU 51st International Scientific Conference, 14 – 16 October
2010, Riga,;

4. L. Pļaviņa – dalība darba grupā par paramediķu profesijas standarta izstrādi;
5. K. Krēsliņš, L. Pļaviņa – dalība darba grupā par NBS karavīru profesiju standartu

izstrādi;
6. K .Krēsliņš – darbs ES FP7 „Drošība un kosmoss” darba grupā;
7. K. Krēsliņš – darbs GEM4 darba grupā;
8. L. Pļaviņa – medic. konference „Fiziatrijas aktualitātes. Pulmonoloģijas slimību pro-

filakse un epidemioloģija”;
9. L. Pļaviņa – dalība NATO NATO COMEDS Militaru Medical Training Expert panel.

8-12 03. 2010;
10. K. Krēsliņš – dalība Baltijas – Melnās jūras alianses darbā;
11. L. Pļaviņa – NATO COMEDS Military Medical Training Expert panel seminārs (Bu-

dapest,Ungārija) 8-12.03.10;
12. Igors Šitvjenkins – dalība un publikācijas sagatavošana 5th International textile, clothing

& design conference October 03rd to 06th 2010 „Fabric selection for the field uniforms“;
13. J. Melderis, K. Krēsliņš – dalība konferencē „Virzība uz demokrātisko Eiropu

2.pasaules kara laikā   - Latvijas Centrālā padome un ,,Kurelieši,,” 8.maijā Kara
muzejā;

14. K. Krēsliņš, J. Melderis – dalība grāmatas ,,Latviešu leģions” 2. izdevuma prezentācijā
7.maijā Kara muzejā;

15. K. Krēsliņš, J. Melderis – dalība konferencē „II Pasaules karš un Baltijas valstis”
6.maijā Kara muzejā;

16. K. Krēsliņš – dalība forumā „Progresīvā nodokļu sistēma – moderna līdzekļu sadales
sistēma jauktā tirgus ekonomikā vai komunisma rēgs?” 28.05.2010;

17. K. Krēsliņš – darbs un konsultācijas ar BaltDefCol 2010.gada klausītājiem, par maģis-
tratūras darba uzsākšanu;

18. J. Melderis – dalība un uzstāšanās seminārā „Terorisms – tā būtība un veidi” ar ziņo-
jumu „Terorisma aktualitāte pasaulē un Latvijā;

19. K. Krēsliņš – semināra „Terorisms – tā būtība un veidi” organizācija un uzstāšanās
tajā;

20. L. Pļaviņa – dalība Baltic Military Medical Training WG (9-11.06.2010) darba grupas
seminārā Kaunas Military medical training Centre (Lithuanian Armed Forces);

21. K. Krēsliņš – dalība seminārā par Baltijas aizsardzības koledžas (BAK) attīstības
nākotni (30.10.-2.11.)2011;

22. K. Krēsliņš – dalība konferencē „Boloņas process – augstākās izglītības internacional-
izācija un iepriekš iegūtās formālās izglītības atzīšana” Viesnīca „Islande Hotel”
08.11.2010;

23. I. Šitvjenkins, A.Viļumsone (RTU) – 51st International Scientific Conference, 14 – 16
October 2010, Riga, Ziņojums konferencei“Karavīra individuālās aizsardzības
sistēma. Funkcionālo atsauču un faktoru apriorā ranžēšana”;
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24. I. Šitvjenkins – 5th International Textile, Clothing&Design Conference ITC&DC, Croatia,
October 3 – 6, 2010 Ziņojums konferencei “Fabric selection for the field uniforms”;

25. 11th World textile conference AUTEX 2011, June 8-10, 2011 in Mulhouse, France
I. itvjenkins, A. Vilumsone, I. Baltina, U. Zariņa, K. Pinke, Degradation of the cam-
ouflage pattern and textile of the field uniform. Ziņojums konferencē.

26. I. Šitvjenkins – dalība 1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/148 “Multi industry scientific
group establishing for the purpose of developing new functions of e-textiles and its
implementation in innovative products”. 

27. K. Krēsliņš – dalība piektajā Rīgas starptautiskajā konferencē 2010.gada 10.-11.sep-
tembrī;

28. K. Krēsliņš – dalība publiskajās diskusijās NATO Parlamentārās Asamblejas
57.pavasara sesijas ietvaros ar ziņojumu „NATO nākotne: Baltijas skatījums”
01.06.2010.;

29. K. Krēsliņš – dalība BAK padomnieku darba grupā.
30. K. Krēsliņš, L. Pļaviņa – dalība Starptautiskā Zinātniskā konferencē (3rd Annual In-

ternational Conference for Military Sciences) K. Krēsliņš ar ziņojumu „Defense of the
Latvia: past, present and future.”

31. K. Krēsliņš – dalība III Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference VIENOTĀ
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA ar ziņojumu „Mūsdienu inte-
grētās izglītības sistēmas izmantošana Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.”
02.06.2011.

IV. CITI PASĀKUMI UN DARBI

Liāna Pļaviņa – dokumentu sagatavošana darba grupā par NBS vienotu pirmās
palīdzības komplektu ievešanu, Baltic Military Medical Training WG, plakāta sagatavošana
LU 68. zinātniskajai konferencei (5. febr., 2010.);

Kārlis Krēsliņš – maģistra profesionālo studiju programmas „Militārā vadība un drošība”
pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana. Maģistra profesionālo studiju programmas „Mil-
itārā vadība un drošība” akreditācija. 27.10.2010.;

Jānis Melderis – dokumentu sagatavošana un nodošana Uzņēmumu reģistram reģistrā-
cijas numura saņemšanai elektroniskajam žurnālam „Militārā zinātne” un NAA ikgadējo
žurnālu „Kadets” Nr.38. un 39 maketa sagatavošana tā nodošanai izdošanai Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centram;

Kārlis Krēsliņš – dalība ikmēneša AM Zinātnes koordinācijas komisijas sēdēs, Ģenerāļu kluba
valdē, Džordža Maršala centra Latvijas biedrības un LŠF prezidenta pienākumu pildīšana;

Igors Šitvjenkins – Kaujas individuālās aizsardzības sistēmas (KIAS) izstrāde un
ieviešana NBS un Zemessardzē 2012. – 2018. gadam un Kaujas individuālās
aizsardzības sistēmas (KIAS) koncepcijas transformācija Jūras spēku flotiles (JSF) un
Gaisa spēku Atbalsta bāzes (GSAB) nodrošinājumam un to ieviešana JSF un GSAB 2012. –
2018. gadam. 
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Dr. Med. Liāna Pļaviņa,
NAA AZPC profesore

NAA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „MILITĀRĀ VADĪBA UN DROŠĪBA” 
PIRMAIS DARBĪBAS GADS

NAA maģistra studiju programmas „Militārā vadība un drošība” mērķis ir sagatavot virs-
niekus darbam NBS un starptautiskajos štābos un daudznacionālās plānošanas grupās. Mā-
cību mērķi šajā maģistra studiju programmā sasniedzami kolektīvā mācību procesā, kas ir
īpaši nozīmīgs, nodrošinot militārās plānošanas apmācību gaitu, kur svarīga ir procesā ie-
saistīto personu mijiedarbība. 2010. gadā starp NAA un Baltijas aizsardzības koledžu no-
slēgts līgums, kas paredz NAA maģistra studiju programmu padarīt pieejamu arī Baltijas
aizsardzības koledžas studentiem kā Latvijas NBS virsniekiem, tā arī ārvalstu klausītājiem.
NAA maģistra studiju programmā ir pieejama tiem ārvalstu bruņoto spēku virsniekiem, kuri
mācās Baltijas Aizsardzības koledžas vecākā štāba virsnieka kursā. Šī gada 6. jūnijā AM Per-
sonāla attīstības un izglītības padome arī noteica, ka maģistra studiju programmā var uzņemt
līdz 20 virsniekiem no ārvalstīm. Ārvalstu bruņoto spēku virsnieku dalība maģistra studiju
programmā sekmē studējošo daudzpusīgu attīstību un nodrošina daudznacionālu studiju vidi.

Maģistra studiju programma izveidota, lai nostiprinātu militāro zinātņu attīstību Baltijas
reģionā, un tā nosaka īpašu NAA kā augstākās izglītības vietu, kā arī ceļ NBS prestižu.
Maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība” akreditēta 2010. gada 27. ok-
tobrī. Šī ir viena no efektīvākajām maģistra programmām Baltijā, kas dod iespēju motivē-
tiem virsniekiem iegūt izglītību.

Uzņemšana studiju programmā notiek saskaņā ar NAA Mācību padomē pieņemtiem un
Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. Studiju ilgums ir 1,5 gadi (3 semestri).

Studiju priekšmeti iedalīti divos blokos:

NAA AKTIVITĀTES 2011.GADĀ
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Tēmas nosaukums 1.sem. 2.sem. 3.sem. KP
Pārbaudes

veids

A bloks (obligātie priekšmeti)
Starptautiskā stratēģiskā vide 2 2 E (eksāmens)
Stratēģija mūsdienu pasaulē 2 2 E
Starptautiskās tiesības 1 1 IE (ieskaite)
Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā pasaulē un
starptautiskajās operācijās 1 1 IE

Līderība un vadība 2 2 IE
Aizsardzības politika, plānošana un lēmumu
pieņemšana 2 2 IE

Resursu plānošanas pamati un projektu
vadība 1 1 2 IE

Stratēģiskā operācijas plānošana un militārā
reaģēšana uz civilo krīzi 2 2 IE

Kopā A blokā 9 5 14



MA studiju kurss notiek NAA un Baltijas Aizsardzības koledžā, vadoties pēc profe-
sionālās maģistru studiju programmas „Militārā vadība un drošība” prasībām un mācību
mērķu izpildes standartiem un sadalīts 2 teorētiskajos un divos praktiskajos moduļos.

Studiju programmas apguve notiek, izmantojot kā pasīvās, tā aktīvās studiju darba formas.
Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, semināros un patstāvīgās literatūras studijās.
Studentiem nepieciešamās praktiskās iemaņas militārajā jomā tiek veidotas un attīstītas
pieredzējušu virsnieku vadībā semināros, praktiskajās un taktiskajās nodarbībās. Savukārt
specializētos priekšmetos studenti teorētiskās un praktiskās iemaņas iegūst NATO štābu
pieredzējušu virsnieku docētāju vadībā. Maģistra darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks
darbs. Maģistra darbu students veic Mācību padomē apstiprināta darba vadītāja vadībā.
Tā izstrādes gaitā students apkopo dažādos studiju kursos un mācībās apgūtās teorētiskās
zināšanas. Izmantojot šīs zināšanas, studenti veic praktiskus pētījumus. Maģistra darbam
jāapliecina studenta spēja un prasme integrēt dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās
zināšanas, studiju procesā iegūtas prasmes un iemaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos,
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Tēmas nosaukums 1.sem. 2.sem. 3.sem. KP
Pārbaudes

veids

B bloks (speciālie obligātie priekšmeti)
Militārā teorija 1 1 E
Spēku veidi apvienotajās operācijās 3 3 E
NATO operacionālā plānošanas procesa 
pamatprincipi un funkciju sadale 3 3 E

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana. I .daļa 3 3 E

Krīzes reaģēšanas operācijas - miera 
uzturēšanas operācijas  2 2 IE

Kaujinieku karadarbība un pretkaujinieku 
operācijas 2 2 IE

Multinacionālo apvienoto taktisko grupu 
operāciju plānošana. II. daļa 2 2 IE

Miera atbalsta operāciju vadība operacionālajā
līmenī 2 2 E

Operacionālās tendences un attīstība nākotnē 2 2 IE

Kopā B blokā 10 10 20

Prakse

Operāciju komponentu plānošana 1 2 3

Multinacionāloais vingrinājums augstākajos
štābos: attīstības plānu un operācijas pavēles
miera atbalsta un uzturēšanas operācijās
sagatavošana

3 3

Prakse kopā 6

Maģistra darbs Seminārs Ievads pētniecībā 20 20



izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē. Prakse notiek NATO, NAA, Bal-
tijas Aizsardzības koledžā un Nacionālo bruņoto spēku štābos un Aizsardzības ministrijās
pieredzējušu virsnieku un ierēdņu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesā radīt iespēju
studentiem praktizēties štāba virsnieka un Aizsardzības ministrijas ierēdņa profesijai ne-
pieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā militārā vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas
profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba
vidi. Studiju programma paredz divas prakses.

Pirmā prakse tiek plānota 1. studiju gada 1. semestrī. Tā ir plānota kā taktiskie vingri-
nājumi NATO štābos. 

Prakses mērķis ir nostiprināt klausītāju iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas
NATO operacionālā plānošanas procesa un funkciju sadales pamatprincipos.

Otrā prakse tiek plānota 1. studiju gada 2. semestrī. Tās mērķis ir nostiprināt studentu
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas daudznacionālo apvienoto taktisko grupu ope-
rāciju plānošanā.

Maģistra darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. Tā izstrādes gaitā students ap-
kopo dažādos studiju kursos un mācībās apgūtās teorētiskās zināšanas, veic praktiskus
pētījumus, izstrādā ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē. 

Sekmīgi pabeidzot minēto programmu un aizstāvot maģistra darbu, absolvents iegūst
profesionālo maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā un saņem atbilstošu diplomu.

Maģistra studiju programmā pašreiz mācās divi kursi. Pirmais kurss mācības uzsāka
2010. gada pavasarī. Studiju kursu uzsāka 31 cilvēks. Kursā studē desmit pārstāvji no
Latvijas un divdesmit ārvalstu militārpersonas. Pārstāvēto valstu ģeogrāfija ir plaša: četri
Lietuvas pārstāvji, četri Igaunijas pārstāvji, divi Gruzijas, divi Dānijas pārstāvji, viens stu-
dējošas ir no Rumānijas, no Horvātijas, no Albānijas, no Moldāvijas, no Maķedonijas, no
Norvēģijas, no Vācijas un Amerikas. Pieci no klausītājiem jau sagatavojuši un iesnieguši
maģistra darbus, un trīs tos jau veiksmīgi aizstāvējuši un saņēmuši maģistra grādu aplie-
cinošus diplomus.

2011. gada 26. janvārī maģistra darbu „Private armies throughout the generations of
warfare; pitfalls and prospects” Baltijas aizsardzības koledžā ar vērtējumu 7 (B, labi) aiz-
stāvēja pulkvežleitnants Alberts Kondrotas (Att1) no Lietuvas, MA darba vadītājs: Ph.D
Džeimss Korums (James Corum, ASV).

2011. gada 18. februārī maģistra darbu „Pooling ground-based air defence in the Bal-
tics for improved security” Baltijas aizsardzības koledžā ar vērtējumu 9 (A, teicami) aiz-
stāvēja majors Stigs Nilsens no Norvēģijas, MA darba vadītājs – LtCol/Ph.D Mika Juha
Kerttunens (Somija).
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2011. gada aprīļī NAA darba grupa apmeklēja Baltijas Aizsardzības koledžu, tikās ar
BDCOL komandantu (att. 2) un studentiem, stāstot par NAA. 
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Att.1. NAA rektors pulkv. A. Kalniņš izsniedz Maģistra diplomu pirmajam absolventam 

pulkvežleitnantam A. Kondrotas (LT).

Att.2. NAA darba grupas vizīte Baltijas Aizsardzības koledžā.



Interese par Profesionālo Maģistra studiju programmu studentu vidū ir liela, un otrais
maģistratūras kurss uzņemts 2011. gada jūnijā, tajā studē 28 klausītāji, kuru dokumenti
atbilst NAA Mācību padomē un pieņemtiem uzņemšanas noteikumiem. Otrajā maģistra
studiju kursā studē pārstāvji no Latvijas (9), Lietuvas (6), Igaunijas (2), Maķedonijas (2),
Vācijas (2), Bosnijas un Hercegovinas (1), Albānijas(1), Azerbaidžānas (1), Gruzijas (1),
Ukrainas (1) un Kanādas (1).

Trešais maģistra studiju kurss sākās šī gada oktobrī.
Noslēdzot pirmo Maģistra programmas darbības gadu, esam gandarīti par paveikto un

cerīgi skatāmies nākotnē. 
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NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļas priekšnieks
Kapteinis Dz. Berķis

NAA 2011. GADĀ – STATISTIKA UN REALITĀTE

2011. gada 22. augustā tiku iecelts Nacionālās Aizsardzības akadēmijas (NAA) Mācību
plānošanas un atbalsta daļas (MPAD) priekšnieka amatā. Pirms tam neilgu laiku biju arī
NAA Sauszemes Studiju kursa pasniedzējs. Tāpēc mans pārskats par 2011. gada mācību
procesa realizēšanu un citām aktualitātēm NAA būs gan no pasniedzēja, gan MPAD
priekšnieka skatupunkta. 

2011. gadā NAA ir notikuši vairāki notikumi, kas cieši saistīti ar tās turpmāko attīstību
un mācību procesa optimizēšanu.

Pirmais un pats nozīmīgākais, manuprāt, ir pulkvežleitnanta Egila Lešcinska iecelšana
par NAA rektoru. Sauszemes spēkos gūtā dienesta pieredze noteikti kalpos kā galvenais
arguments, lai uzlabotu nākamo virsnieku apmācības procesu un sakārtotu NAA adminis-
tratīvo darbu.

Šogad pirmoreiz NAA vēsturē studiju programmas „Komandējošā sastāva virsnieks”
(KSV) kadetu (ar augstāko izglītību) Taktikas priekšmeta apmācība četru mēnešu garumā
tiek realizēta Ādažu garnizona teritorijā. Visa kursa garumā kadeti un Sauszemes studiju
kursa pasniedzēji ikdienā uzturas vienā no Sauszemes spēku (SZS) 1. Kājnieku bataljona
rotas izvietojumiem, un praktiskās nodarbības tiek organizētas Ādažu poligona teritorijā. 

Nav noslēpums, ka 2009. gadā SZS komandieris savā ziņojumā NBS komandierim
apšaubīja NAA absolvējušo leitnantu kvalifikāciju, kas izpaudās nespējā komandēt/vadīt
pakļautībā esošos kājnieku vadus. Tika akcentēts arī jauno leitnantu izpratnes trūkums par
kājnieku vada iespējām un uzdevumiem, kā arī nepilnīgs priekšstats par disciplīnas standartiem. 

Tagad SZS pieredzējušiem un labi apmācītiem virsniekiem un instruktoriem ir dota unikāla
iespēja pašiem praktiski piedalīties kadetu audzināšanā un apmācības realizēšanā – pa-
sniedzot lekcijas, vadot praktiskās nodarbības, kā arī ieskicējot nepieciešamos uzlaboju-
mus turpmākajā apmācībā. Tas būtiski uzlabo apmācību procesa kvalitāti un nākamajiem
virsniekam dod reālu priekšstatu par dienesta specifiku kājnieku vienībās – subordināciju
un disciplīnu, kā arī veicina kaujas komandierim nepieciešamo iemaņu attīstīšanu.

Laika gaitā ir mainījies NAA kadetu (ar vidējo izglītību) studiju programmu īste -
nošanas process. Militārās vadības studiju programmas tiek realizētas trīs virzienos, lai
sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Jūras spēku Flotilē, Gaisa spēku Aviācijas
bāzē un Sauszemes spēku Kājnieku brigādē. Studiju laikā kadeti apgūst militārās
zināšanas NAA, kā arī atbilstoši izvēlētajai specialitātei mācās attiecīgajā augstskolā –
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) vai Latvijas Jūras akadēmijā (LJA). Tas nozīmē, ka
studiju laikā RTU un LJA kadeti ikdienā neatrodas NAA, kas sarežģī tik nepieciešamo
pielāgošanos armijas režīmam un specifiskajai ikdienas rutīnai. Tas ir iemesls, kāpēc
tikai vienu reizi nedēļā – piektdienās – kursa priekšnieki un virsseržanti var veikt tik
svarīgo kadetu audzināšanas darbu.
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Ja 2011. gadā kadetu noslogojums piektdienās nebija pilnībā izplānots, tad jau nāka-
majā gadā piektdienās tiek plānots veikt ne tikai kadeta ierindas soļa uzlabošanu ierindas
apmācības laikā, bet arī organizēt vairāk praktisko apmācību un iziet pilnu kadetu kaujas
šaušanas iemaņu uzturēšanas kursu. 

Tiek domāts arī par tradīciju izveidošanu/atjaunošanu kadetu kandidātu uzņemšanai
kadetu kārtā un citām būtiskām lietām, turpinot attīstīt tik ļoti nepieciešamo NAA tradīciju
kompleksu, kas nepieciešams kadetu un patstāvīgā personāla identitātes nostiprināšanai.

Protams, nedrīkst aizmirst, ka NAA ir augstskola, kas arī uzliek noteiktas saistības
augstākās izglītības realizēšanas procesa ietvaros. Tika veikts apjomīgs darbs, lai
sagatavotu trīs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Jūras
spēku militārā vadība”, „Gaisa spēku militārā vadība” un „Sauszemes spēku militārā
vadība” pašnovērtējuma ziņojumus un iesniegtu tos izskatīšanai Izglītības un zinātnes
ministrijā, lai varētu uzsākt akreditācijas procesu.

Biju pārsteigts par atsevišķu kadetu nespēju 2011. gadā nokārtot fiziskās sagatavotības
normatīvu pašu zemāko prasību līmeni. Fiziskā sagatavotība ir neatņemama armijas
sastāvdaļa. Kādu piemēru fiziski slikti sagatavots leitnants var rādīt saviem padotajiem,
nemaz nerunājot par piemērotību darbam pastiprinātas fiziskās slodzes un psiholoģiskās
spriedzes apstākļos? 

Kadetu fiziskā sagatavotība nav tikai kursa priekšnieku un virsseržantu, bet arī katra
kadeta/karavīra personīgā atbildība. 

Nākamajā 2012. gadā akadēmijas patstāvīgajam personālam es novēlu izdarīt visu,
kas „rakstīts amatu aprakstos” un vēl kaut nedaudz no tā, kas būtu nepieciešams, lai šeit
studējošie varētu tiešam lepoties, ka ir piederīgi Nacionālajai Aizsardzības akadēmijai. 

Es vēlētos uzrunāt arī NAA studējošos kadetus. Virsnieks nav tikai priekšzīmīgs pavēļu
izpildītājs un paklausīgs padotais, virsnieka galvenā sūtība ir būt par līderi un vadītāju.
To nav viegli realizēt, jo armijas subordinācijas un reglamentējošo normu žņaugos tomēr
ir jāatrod tā šaura laipiņa, uz kuras stāvot varētu sevi attīstīt arī kā radošu personību,
kas, protams, arī raksturo labu vadītāju.

NAA esmu pavisam neilgu laiku, bet no kadetu puses esmu dzirdējis daudz negatīvu
atsauksmju par studijām un dienestu akadēmijā. Pārsvarā esmu dzirdējis, ka akadēmija
ir „BEDRE”, no kuras kadeti ilgojas izrāpties pēc iespējas ātrāk, uzsākot dienestu kādā
no NBS apakšstruktūrām.

Kadeti, vai Jūs kā nākamie virsnieki ar savu nostāju un iniciatīvu esat veicinājuši to,
ka Jūsu dzīve akadēmijā kļūst interesantāka un daudzpusīgāka? Ja nē, tad noteikti
piekritīsiet, ka ir viegli kritizēt un paust nožēlu, bet pavisam kas cits ir attīstīt un virzīt
radošas idejas, kā arī nebaidīties paust savu viedokli.

Vēlos iedrošināt Jūs vairāk piedalīties NAA sabiedriskās dzīves organizēšanā – dot
konstruktīvus un pamatotus priekšlikumus, nebaidieties uzņemties iniciatīvu un galve-
nais, ar praktiskiem darbiem apliecināt to, ka  savu pelēko ikdienu akadēmijā Jūs paši
varat veidot daudz krāsainākos toņos.
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Tāpat pievērsiet lielāku uzmanību savai fiziskajai sagatavotībai. NAA ir radīti
pietiekoši labi apstākļi, lai brīvajā laikā Jūs varētu sportot. Iedrošiniet to darīt arī pārējos,
sevišķi tas attiecās uz Jūsu kolēģiem, kuriem ir grūtības nokārtot elementāras fizisko
normatīvu prasības. 

Statistika par NAA absolventiem/leitnantiem un organizētajiem kursiem 2011. gadā.

1. Šī gada 18. martā NAA absolvēja desmit Jūras spēku virsnieka pamatapmācības
kursa kadeti:

1.   Uģis Ecētajs,
2.   Artēmijs Rudovičs,
3.   Jānis Jurģis,
4.   Roberts Podvinskis, 
5.   Andrejs Sotņičenko,
6.   Renārs Važa,
7.   Andis Zēģelnieks,
8.   Jurijs Šaltis,
9.   Gunārs Ošenieks,
10. Maksims Rastopčins.

Studijas NAA kadeti uzsāka 2006. gada 2. februārī. Studiju ietvaros kadeti absolvēja
arī Latvijas Jūras akadēmiju un ieguva Profesionālo bakalaura grādu jūras transportā un
kuģa mehāniķa kvalifikāciju.

2. Šī gada 18.martā NAA absolvēja četri Gaisa spēku virsnieka pamatapmācības kursa
kadeti:

1.   Rūdolfs Dreimanis,
2.   Kristaps Kančs,
3.   Jānis Kursītis,
4.   Igors Svarinskis.

Studijas NAA kadeti uzsāka 2008. gada 19. februārī. No 2008. gada 22.septembra
līdz 2010. gada 22. septembrim kadeti mācījās Ukrainas Nacionālās Aviācijas univer-
sitātes Kremenčugas lidotāju koledžā, kur ieguva Komerciālās aviācijas helikopteru pilotu
kvalifikāciju.

3. Šī gada 16. septembrī NAA absolvēja divi GS virsnieka pamatapmācības kursa
kadeti:

1.   Toms Jēkabsons,
2.   Maksims Piculs.
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Studijas NAA kadeti uzsāka 2010. gada 1.novembrī. No 2008. gada 22. septembra
līdz 2010. gada 22. septembrim kadeti mācījās Ukrainas Nacionālās Aviācijas univer-
sitātes Kremenčugas Lidotāju koledžā, kur ieguva Komerciālās aviācijas helikopteru pilotu
kvalifikāciju.

4. Šī gada 4.novembrī NAA absolvēja astoņi GS virsnieka pamatapmācības kursa
kadeti:

1.   Raimonds Lugēņins,
2.   Salvis Sālgrāvis-Zakovskis,
3.   Gints Rasa-Grāvītis,
4.   Ivars Kokars,
5.   Jānis Posse,
6.   Ināra Kokina,
7.   Aigars Stiprais.

Studijas NAA kadeti uzsāka 2007. gada 28. februārī. Mācības RTU uztika uzsāktas
2007. gada 1. septembrī un pabeigtas 2011. gada 1. jūlijā. Kadeti ieguva Profesionālo
bakalaura grādu aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera
mehāniķa kvalifikāciju.

4. Šī gada 4.novembrī  NAA absolvēja arī virsnieks speciālists Ilmārs Kravalis, kurš ik-
dienā veic kapelāna pienākumus NBS Instruktoru skolā.

No šī gada 10. janvāra līdz 7. jūnijam notika JS Vidējā līmeņa vadības un štāba
virsnieku kurss. Kursā mācījās un to veiksmīgi pabeidza 17 klausītāji – 12 no Latvijas, 
3 no Lietuvas un 2 no Igaunijas.

No šī gada 28. februāra līdz 25. martam tika organizēts Nodrošinājuma speciālista
kurss, kurā piedalījās un savu kvalifikāciju paaugstināja NBS nodrošinājumā sektorā
dienošie karavīri.

Šī gada 8. augustā sakās Jaunākā štāba virsnieka kurss (JŠVK). Kursa noslēgums ir
paredzēts šī gada 9. decembrī. Kursa absolvēšana ir kā viens no priekšnosacījumiem
nākamās – kapteiņa – dienesta pakāpes saņemšanai NBS dienošajiem jaunākajiem
virsniekiem.
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Muntis Ģeibaks, Mg.paed., Mg.polt.sc.
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs

NAA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 
PEDAGOĢIJĀ HUMANITĀRO ZINĀTŅU KATEDRĀ NO 1993. LĪDZ 1998. GADAM.

Katedras darbības sākotnē galvenā uzmanība tika veltīta pasniedzēju personālsastāva
izveidošanai, mācību plānu un studiju programmu izveidei, te daudz palīdzēja Latvijas
Universitātes Pedagoģijas fakultāte. Vēlāk arvien vairāk bija rūpes par mācību plānu un
programmu kvalitatīvu īstenošanu un pilnveidi, kā arī par kadetu vispārizglītojošā līmeņa
paaugstināšanu. Humanitārie priekšmeti katedrā tika mācīti, ievērojot virsnieku sagata-
vošanas specifiku, vienlaicīgi rūpējoties par militāro priekšmetu humanizāciju. Liela vērība
tika veltīta kadetu disciplinētībai, atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām virsnieku
sagatavošanā. Katedrā pakāpeniski sāka rakstīt mācību grāmatas un metodiskos mācību
materiālus pedagoģijas, psiholoģijas un citos humanitāros mācību priekšmetos. 

Katedras vadītājs bija profesors Voldemārs Veics, kuram bija uzdevums izvadīt NAA
Humanitāro zinātņu katedru cauri visām izglītības upes krācēm un atvariem. Profesora
intereses bija par pedagoģijas teorijas, sevišķi didaktikas problēmām, kuras Voldemārs
Veics bija prasmīgi apguvis, papildinot savas zināšanas Ļeningradā, un pats bija spilgts
Ļeningradas pedagoģiskās domas īstenotājs praksē. Katedrā Voldemārs Veics pasniedza
mācību priekšmetu „Uzvedības un saskarsmes kultūra”, kura mērķis bija sniegt kadetiem
zināšanas par pieklājīgu uzvešanos visdažādākās situācijās un saskarsmē ar citiem cilvē-
kiem. Kadeti tika mācīti pie galda ar dakšiņām, daudzām karotēm lietišķās etiķetes smal-
kajās lietās. Profesors bija ļoti vitāls, erudīts, starpdisciplinārs, viņā bija sportisks gars, jo
līdz pat 75 gadu vecumam profesors vairākas reizes nedēļā kopā ar kolēģiem aktīvi spēlēja
volejbolu. Viņa zināšanas noderēja ne tikai NAA Humanitārajā zinātņu katedrā, bet arī
LLA, LU, LMA.

LU profesore Ārija Karpova, pamatojoties uz vispārējās un lietišķās psiholoģijas atzi-
ņām, mācīja „Personības psiholoģiju”, šajā kursā kadeti veidoja zinātnisku priekšstatu par
cilvēka personību, tās struktūru un pilnveidošanās likumsakarībām. Viņi guva priekšstatu
arī par vadošajām psiholoģiskajām personības teorijām pasaulē. Profesore daudz pūļu
veltīja, lai rosinātu jaunajos virsniekos pārdomas un vēlēšanos izprast pašiem sevi, pa-
dziļināt sevis pilnveidošanu.

Pedagoģijas habilitētais un psiholoģijas zinātņu doktors profesors Imants Plotnieks at-
bilstoši mūsdienu prasībām lasīja lekcijas, vadīja seminārus un praktiskās nodarbības
„Vispārējā psiholoģijā” un „Saskarsmes psiholoģijā”. Profesors soli pa solim veidoja kade-
tiem zinātnisku priekšstatu par cilvēka psihisko būtību, psihes struktūru un galvenajām
tās darbības likumsakarībām. Īpaši lielu uzmanību profesors veltīja, lai kadetiem iemācītu
izprast un pareizi lietot psiholoģijas terminus, veidot prasmi psiholoģiski domāt, lai rosi-
nātu topošos virsniekus pašaudzināšanai, sevis mērķtiecīgai attīstībai. Profesors Imants
Plotnieks daudz darīja, lai kadeti prastu radoši izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekļus
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un metodes. Viņš smalkjūtīgi un pakāpeniski stimulēja humānisma jūtu veidošanos, virs-
nieka personībai nepieciešamo īpašību attīstību, iepazīstināja viņus ar psiholoģijas pētī-
šanas metodēm, to apguvi, saistot ar konkrētiem virsnieku darbības uzdevumiem, sniedzot
zināšanas par veiksmīgiem saskarsmes nosacījumiem. Profesors bija sevišķi labvēlīgs pret
jaunajiem speciālistiem, kuri uzsāka savu darbu NAA, viņš bija viens no Rīgas skolu di-
rektoriem katedrā, kam bija nepieciešamas visplašākās kompetences daudzos ar peda-
goģiju un psiholoģiju sasaistītos jautājumos, viņš ļoti mīlēja teātri, uz svinīgiem katedras
notikumiem viņam vienmēr bija līdzi fotoaparāts, un pēc kāda laika sirsnīgajam un atvēr-
tajam cilvēkam patika apdāvināt savus kolēģus ar laikmetu apliecinošām fotogrāfijām.

Par sabiedrības vēsturisko attīstību no senajiem laikiem līdz jaunākajiem laikiem vēs-
tures kursu prasmīgi mācīja vēstures zinātņu doktors docents Jānis Druviņš un pasnie-
dzējas Mirdza Lendiņa un Brigita Brigere. Lekcijās un semināros docētāji vislielāko
uzmanību veltīja tam, lai mācību priekšmetos „Pasaules vēsture” un „Latvijas vēsture”
vēsturiskās attīstības likumsakarības tiktu saistītas ar mūsdienu notikumiem, problēmām
pasaulē un Latvijā.

Vispārēju priekšstatu par humāno cilvēces vērtību daudzpusīgajām formām, to kon-
krētajām izpausmēm dažādos vēstures laikmetos sniedza starpdisciplinārais mākslas un
kultūras darbinieks, filozofijas doktors Oļegs Pavlovs mācību kursā „Kultūras vēsture”. Pa-
saules un Latvijas kultūras vērtību apguve jaunajiem virsniekiem attīstīja kultūras formu
integrālo un komplekso izpratni, kultūru sintēzi, izcilo zinātnes un tehnikas atklājumu no-
zīmi sabiedrības garīgajā attīstībā. Izmantojot konkrētus mācību uzskates materiālus, pro-
fesors iepazīstināja kadetus ar svarīgākajiem kultūras vēstures posmiem, notikumiem,
faktiem un parādībām. Šo mācību priekšmetu Oļegs Pavlovs apvienoja ar mācību priekš-
metu „Ētika” un „Estētika” pasniegšanu, mācību priekšmets „Ētika” palīdzēja kadetiem
labāk izprast un apgūt svarīgākos cilvēces morālos principus un kategorijas, pamatojot to
nepieciešamību ar cilvēces kultūras un ikdienas praksi. Lielu uzmanību profesors veltīja
virsnieku ētikas pamatprasību studijām un praktiskai izmantošanai, kura sekmēja kadetos
morālās apziņas un tikumiskās rīcības apzināšanos un personības pilnveidošanās. Profe-
sors veiksmīgi vadīja mācību priekšmeta „Estētika” lekcijas un seminārus, kuros kadetiem
tika uzburts skaistums visās tā izpausmēs, soli pa solim kadeti tika vadīti mākslas uztveres
pasaulē, kura bagātina un uzrunā katru cilvēku. Oļega Pavlova vaļas prieks bija mūzikas
pasaule, kam viņš arī veltīja visu savu mūžu.

Nākamajiem virsniekiem pedagoģijas pamatzināšanas mācīja LU Goda doktors, otrais
Rīgas skolas direktors katedrā Voldemārs Zelmenis, kurš pasniedza mācību priekšmetus
„Vispārējā pedagoģija” un „Mācību un audzināšanas teorija”. Par mācību un izglītības
mērķi Voldemārs Zelmenis izvirzīja nodrošināt kadetiem vispusīgas, dziļas un noturīgas
zināšanas pedagoģijas teorijā un iemācīt viņiem tās izmantot didaktiski darbā ar uzticē-
tajiem kareivjiem. Šo mērķu sasniegšanai Voldemārs Zelmenis katru dienu darbā ar ka-
detiem īstenoja daudzus nākamo virsnieku mācīšanas uzdevumus, iemācot kadetiem
pedagoģijas svarīgākās likumsakarības, didaktikas pamatjēdzienus un pamatnosacījumus,
kā arī apgūt pedagoģiskajam darbam nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences.
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LU Goda doktora meistarība izpaudās viņa lielajā mākslā ievirzīt turpmākajā pašizglītības un
pašaudzināšanas darbā, pilnveidojot pedagoģisko meistarību un personisko inteliģenci, kā
arī ieaudzinot kadetiem dzimtenes mīlestību un izkopjot virsniekiem nepieciešamās rakstura
īpašības: drosmi, pašaizliedzību, neatlaidību, atbildību, uzticību, atsaucību un lojalitāti.

Lai radītu iespēju nākamajiem virsniekiem veidot pedagoģiskās prasmes un kompe-
tences daudzveidīgās dzīves situācijās pedagoģijas doktore Inese Jurgena pasniedza mā-
cību priekšmetus „Lietišķā pedagoģija” un „Pedagoģijas pamati”. Inese Jurgena savos
mācību priekšmetos virzīja kadetus praktiski gatavoties arī pedagoģiskajam darbam, vei-
dojot virsnieku pedagoģisko meistarību. Īpašu vērību pasniedzēja veltīja pedagoģiskās sa-
skarsmes apguvei, kā arī komunikatīvo līdzekļu izmantošanai un pašregulācijas prasmju
apguvei. Šo priekšmetu apguvē viņa balstījās uz stingru pēctecību, kura palīdzēja „Vispā-
rējā pedagoģijā”, „Mācību un audzināšanas teorijā” apgūtās zināšanas izmantot praktis-
kajā pedagoģiskajā darbībā. Inese Jurgena daudz rūpējās par mācību metodikas pilnveidi,
metodisko paņēmienu apguvi. Mācību procesā prasmīgi izmantoja testus, dažāda mācību
materiāla analīzi, pašvērtējuma motivācijās virsnieka pedagoga pašraksturojumus, peda-
goģisko problēmu situāciju analīzes materiālus. Mācību priekšmetā „Pedagoģijas pamati”
pasniedzēja teorētiski un praktiski izvērtēja mācību un audzināšanas pamatnosacījumus,
balstoties uz vispārējās pedagoģijas un psiholoģijas atzinumiem. Pasniedzēja par mācību
un audzināšanas darba mērķi izvirzīja nodrošināt kadetiem vispusīgas, dziļas un noturīgas
zināšanas pedagoģijas teorijā un iemācīt šīs zināšanas izmantot mācību darbā ar uzticē-
tajiem kareivjiem, par kursa galvenajiem uzdevumiem izvirzīja ne tikai zināšanu, prasmju
un kompetenču apguvi, bet arī radīja priekšnosacījumus nākamo virsnieku patstāvīgai,
radošai darbībai daudzveidīgā pedagoģiskā procesā, īpašu uzmanību pasniedzēja pievērsa
kadetu patstāvīgajam darbam – referātu sagatavošanai par pedagoģiskajiem tematiem. 

Ar interesi kadeti mācījās arī četrus ģeogrāfijas mācību kursus – „Vispārējo ģeogrāfiju”,
„Latvijas ģeogrāfiju”, „Fizisko ģeogrāfiju” un „Ekonomisko ģeogrāfiju”. Šos mācību kursus
mācīja talantīgās ģeogrāfes – Zinaida Melnbārde, Baiba Saltupe un Santa Spilve. Ģeogrā-
fijas mācību kursa svarīgākie uzdevumi bija padziļināt un aktualizēt kadetu zināšanas par
dabā un sabiedrībā notiekošo procesu teritoriālām likumsakarībām, dabas, sociālekono-
misko procesu mijiedarbību un telpiskumu, kā arī dot ievirzi jauno virsnieku saudzīgai at-
tieksmei pret dabu un tās bagātībām.

Mācību priekšmetu „Runas un rakstu kultūra” kadeti apguva lektora Riharda Kalvāna
vadībā. Mācību kurss kadetus iepazīstināja ar oratora sociālo nozīmi sabiedrībā. Domu
virzības ceļiem, runas stiliem, runas un rakstu kultūras pamatnosacījumiem un estētiska-
jiem aspektiem. Lielu vērību pasniedzējs veltīja runas tehnikas un frāzes tehnoloģijas ap-
guvei, balss aparāta pašregulācijai, dikcijai, artikulācijai, izloksnei, dialektiem un literārajai
valodai, kā arī domu kopšanai rakstu valodā un runā. Kursa nobeiguma daļā vislielākā
uzmanība tika pievērsta virsnieka runas tīrībai un precizitātei, kā arī virsnieku valodas
kultūrai. Pasniedzējam piemita ekstrasensa spējas, viņš bija interesants sarunu biedrs par
visdažādākajām dzīves situācijām, no viņa jaunie pasniedzēji varēja mācīties to, kā ar ak-
tiermākslas elementiem labāk un pilnvērtīgāk pasniegt nodarbību, jo Rihards Kalvāns bija
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harizmatisks pasniedzējs, profesionāls teātra režisors, kurš pamatoti uzskatīja, ka, uzstā-
joties kadetu auditorijas priekšā, nodarbība tikai iegūs, ja tajā tiks demonstrēta ne tikai
izcila oratora stāja, dikcija un sacītā skaļuma diferenciācija, bet tajā būs arī pasniedzēja
personiskās harizmas piesitiens. Tāpat kā citiem pasniedzējiem, kuri strādāja katedrā,
arī Rihardam Kalvānam bija savas intereses dzīvē, kuras var uztvert, pārlasot vairākas
viņa izdotās grāmatas par pagājušo laiku kolīzijām. Viņa atmiņas pietiktu nevienai vien
atmiņu grāmatai daudzos sējumos, par tiem labajiem cilvēkiem, ar kuriem viņš dzīves
laikā ticies un dažādām amizantām un traģiskām dzīves situācijām, kādās viņš pats, viņa
kolēģi un visa sabiedrība dzīvoja un elpoja savā laikmetā.

Filozofijas kursu katedrā mācīja filozofijas zinātņu doktors Gunārs Tauriņš. Lekcijās un se-
mināros filozofijas doktors vislielāko uzmanību veltīja kadetu prāta spēju attīstīšanai un tam,
lai viņi iemācītos filozofiski domāt. Filozofijas doktors NAA atstājis vairākus ļoti nozīmīgus mā-
cību metodiskos līdzekļus filozofijā. Vēlāk Gunārs Tauriņš devās pētnieka un pasniedzēja darba
gaitās uz Vāciju, kur, pateicoties vācu kolēģu sirsnīgam atbalstam, profesors izdevis virkni grā-
matu par politisko kultūru un aktuāliem politiskiem notikumiem Latvijā 21. gs. sākumā.

Ar īpašu atbildību NAA mācīja izvēles priekšmetus. Pulkvežleitnants Vilis Raups saistoši
pasniedza mācību kursu „Virsnieku mācīšana un audzināšana Latvijā”. Kadeti ar patiesu
interesi apguva šādus tematus: „Karavīrs un virsnieks laikmeta griežos”, „Virsnieki cariskās
Krievijas armijā”, „Latvijas tautas virsnieki cīņā par Latvijas brīvību un neatkarību”, „Lat-
vijas Republikas kara skola”, „Latvijas Republikas aizsardzības spēku atjaunošana” un
„Latvijas kara skolas tradīciju turpināšana NAA”.

Pedagoģijas doktors Ludvigs Grudulis mācīja šādus izvēles kursus: „20.gs. izglītības
sistēmas” un „Pedagoģijas vēsture”. Šie kursi bija veltīti mācību un audzināšanas attīstībai
sociālajās idejās un apstākļos. Kadetus iepazīstināja ar daudzu valstu izglītības attīstības
tendencēm 20.gs. Izvēles kursu „Ģimenes psiholoģija un pedagoģija” mācīja bioloģijas
doktore Inta Kraukle, šajā kursā kadeti iemācījās analizēt mūsdienu ģimenes veidošanās
un funkcionēšanās pedagoģiski psiholoģiskos, sociālos un bioloģiskos nosacījumus, ģi-
menes locekļu un paaudžu attiecības, ģimenes lomu garīgi un fiziski veselas nākamās pa-
audzes nodrošināšanai, kā arī tradīciju un kultūras saglabāšanu ģimenē.

Izvēles priekšmetu „Lietvedības pamati” mācīja LR Aizsardzības ministrijas speciālists Jānis
Kalējs, iepazīstinot kadetus ar lietvedības un dokumentēšanas būtību, juridiskajiem un orga-
nizatoriskajiem nosacījumiem. Pats nozīmīgākais bija tas, ka kadeti, speciālista virzīti, apguva
praktiskas kompetences dokumentu rakstīšanā, noformēšanā, reģistrācijā un izpildes kontrolē.

Mācību kursus „Audzināšanas teorija” un „Mācību teorija” kadetiem ar patriotisku deg-
smi pasniedza Vitauts Ļūdēns, kura sirds vienmēr dega par NAA, viņa nodarbībās liela
vērība tika pievērsta topošo virsnieku apzinātai patriotiskai motivācijai, kur pasniedzējam
palīdzēja dziļās zināšanas daudzos pasaules kultūras kontekstos. Pasniedzējs aktīvi pie-
dalījās arī topošajā NAA muzeja ekspozīcijas izveidošanā.

Profesors Arnolds Krauklis mācīja izvēles priekšmetu „Psihiskās darbības traucējumi
un novirzes”. Aktīvi iestājās par to, ka kadetiem nepieciešams savas zināšanas izmantot
arī zinātniskajā ievirzē un organizēja pirmo NAA kadetu zinātnisko konferenci.
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Profesors Jānis Porietis saistoši, aizrautīgi un izzinoši deva kadetiem ievirzi mācību
priekšmetā „Tautsaimniecības pamati”. Jāņa Porieša aizraušanās ārpus pasniedzēja dar-
bības, tāpat kā viņa kolēģiem Voldemāram Zelmenim un Oļegam Pavlovam bija latviešu
kora mūzika un profesors vairāk nekā 45 gadus dziedāja vīru korī „Tēvzeme”, būdams arī
estēts daudzās citās dzīves jomās.

Pasniedzēja Ingrīda Vīgante mācīja mācību priekšmetus: „Personības psiholoģija”, „Va-
dības psiholoģija”. Viņa rūpējās par topošo virsnieku prasmēm, zināšanām un kompeten-
cēm atbilstoši modernajām vadības teorijas pamatatziņām.

1996. gadā darbu NAA uzsāka pasniedzējs Muntis Ģeibaks, kurš pasniedza mācību
priekšmetu „Politoloģija”. No pasniedzēja NAA kā vērtīgākās palikušas mācību – meto-
disko līdzekļu lappuses, jo pasniedzējs katru gadu centās izdot mācību – metodiskos lī-
dzekļus visdažādākajās mācību disciplīnās.
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Muntis Ģeibaks, Mg.paed., Mg.polt.sc.
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs

Atv. vlt. Aigars Dadzis,
Taktikas katedras pasniedzējs kara mākslas vēsturē 2004. – 2007.

NAA TAKTIKAS KATEDRA NO 1993. LĪDZ 2007. GADAM

Ar nosaukumu Stratēģijas un vispārējās taktikas katedra kā atsevišķa struktūrvienība
Taktikas katedra tiek dibināta 1993. gada 13. februāri Nacionālās Aizsardzības akadēmi-
jas sastāvā.

Ar pirmajām darbības dienām katedrai tiek noteikti tās galvenie uzdevumi:
• sagatavot vada un rotas komandierus, spējīgus organizēt un vadīt kauju;
• iemācīt kadetiem pareizi izmantot vada bruņojumā esošos ieročus un tehniku, organizēt

to pareizu ekspluatāciju, apkopi un glabāšanu;
• sniegt zināšanas par kaujas veidiem, nozīmi un saturu;
• pilnveidot kadetu praktiskās iemaņas pareizu lēmumu pieņemšanā kaujas uzdevumu izpildē;
• Iemācīt nākamajiem virsniekiem prasmīgi risināt taktiskos uzdevumus uz kartes un

praktiskajās nodarbībās apvidū;
• iepazīstināt kadetus ar vada kaujas un materiāli tehnisko nodrošinājumu;
• veikt apmācību nodarbību vadīšanas metodikā kareivju individuālajā sagatavošanā, to

darbībai nodaļas un vada sastāvā;
• izmantojot piemērus no vēstures, veicināt kadetu izpratni par valsts aizsardzības ne-

pieciešamību, par kareivju un virsnieku nozīmi valsts aizsardzības organizācijā.

Katedras turpmākajā darbā var izšķirt 3 galvenos attīstības periodus.
Pirmajā periodā, kurš ilgst 1992. līdz 1998. gadam katedrā tiek mācīta vispārējā tak-

tika, karamākslas un Latvijas karu vēsture. Mācību materiālu latviešu valodā šajā laikā
nebija, par pamatu kadetu nodarbībām kļūst pasniedzēju sagatavotie lekciju kursi. Katrā
mācību priekšmetā tiek sagatavotas mācību programmas un tematiskie plāni. Nodarbību
laikā stingri tiek ievērota mācību secība – no vienkāršākā uz sarežģītāko, no zināmā uz
nezināmo, no kareivju savrupējās apmācības uz kareivju kopējo darbību nodaļas, vada
un rotas sastāvā. Pirms praktiskajām nodarbībām apvidū nodarbību saturs teorētiski tiek
izskatīts auditorijās vai arī grupas nodarbībās speciālās telpās. Galvenie nodarbību veidi
ir lekcijas, praktiskās, grupas nodarbības un lauka mācības. Zināšanu kontrolei semestra
beigās tiek organizētas ieskaites, mācību gadu nobeidz ar eksāmenu. Divas trešdaļas no
taktiskajām nodarbībām notiek lauka apstākļos Ādažu poligonā. Pirmajā mācību periodā
kadeti tiek mācīti pēc 3 gadu mācību programmas. Vienlaicīgi ar pamatkursu zināšanas
katedrā apgūst arī neklātienes klausītāji pēc 2 gadu mācību programmas. Bez klātienes
un neklātienes kursu apmācāmajiem pasniedzēji papildus piedalās virsnieku profesionālās
izaugsmes un dažādu citu kursu pēc saīsinātām programmām vadīšanā.

NAA AKTIVITĀTES 2011.GADĀ
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Katrā no mācību priekšmetiem kadeti trijos mācību gados apgūst kareivja, nodaļas ko-
mandiera, vada komandiera un daļēji rotas komandiera kursu. Kadeti tiek iepazīstināti arī
ar bataljona darbību kaujā.

Otrajā Taktikas katedras attīstības periodā, kas ilgst no 1998. līdz 2000. gadam kate -
drai tiek mainīts nosaukums – no Stratēģijas un vispārējās taktikas katedras tā kļūst par
Taktikas katedru. 1997. gada beigās pēc NAA reorganizācijas no izformētajām Bruņojuma
un materiāli tehniskās apgādes katedras un Ieroču veidu pielietošanas katedras Taktikas
katedrai tiek uzdots mācīt mācību priekšmetus – kara topogrāfija, strēlnieku ieroču
uzbūve, šaušanas mācība un ierindas apmācība. Karamākslas un Latvijas karu vēsture
tiek atdota jaunizveidotajai Vadības un politisko zinātņu katedrai. Šajā attīstības periodā
tiek precizētas un no jauna izveidotas mācību programmas un tematiskie plāni, pasniedzēji
turpina pilnveidot mācību līdzekļus. Pakāpeniski akadēmijā pāriet uz bloku mācību
sistēmu, Taktikas katedra kļūst par vislielāko NAA struktūrvienību. Tiek sagatavotas rotas
komandieru mācību kursa programmas un tematiskie plāni, daļa virsnieku turpina
mācīties 2 gadu neklātienes kursā.
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Nr. 
p. k. Priekšmeti Kopējais

stundu skaits Lekcijas Grupālās
nodarbības

Praktiskās
nodarbības

Kontroldarbi,
semināri

1. Taktika 568 88 44 424 12

2. Štāba darba
metodika 8 6 2

3.
Kara mākslas
un Latvijas
karu vēsture

102 84 18

4. KOPĀ 678 178 46 424 30

Stundu sadalījums 1. perioda 3 gadu vada komandiera kursā

Stundu sadalījums 2. perioda 3 gadu vada komandiera kursā

Nr. 
p. k. Priekšmeti Kopējais

stundu skaits Lekcijas Grupālās
nodarbības

Praktiskās
nodarbības

Kontroldarbi, 
semināri

1. Taktika 568 88 44 424 12

2. Štāba darba
metodika 8 6 2 - -

3. Kara topogrāfija 162 34 14 78 36

4. Strēlnieku ieroču
uzbūve 124 56 12 18 38

5. Šaušanas mācība 136 30 8 80 18
6. Ierindas apmācība 122 10 - 86 26
7. KOPĀ 1120 224 80 686 130



Trešajā katedras attīstības periodā no 2000. gada tiek pildītas iepriekšējos gados iesāk-
tās mācību programmas. Katedrā tiek organizēti NBS štāba virsnieku kursi, brigāžu štābu
virsnieku kursi, Aizsardzības ministrijā un NBS štāba struktūrās strādājošo civilo
darbinieku militārās sagatavošanas kursi. Šo kursu darbu nodrošina ar Dānijas atbalstu
1999. gadā katedras sastāvā izveidotais Taktikas centrs. Vienlaicīgi tiek sagatavotas
mācību programmas un tematiskie plāni Komandējošā sastāva virsnieku pamatkursam,
Komandējošā sastāva rezerves virsnieku pamatkursam un Virsnieku speciālistu kursam.
2001 gadā pēc jaunajām programmām mācības sāk pirmās šo kursu grupas. Neklātienes
klausītāju pēdējā grupa 2002. gadā beidz nodarbības un noslēdz virsnieku sagatavošanu
neklātienē.
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Rotas komandieru kurss

Stundu sadalījums 1 gada komandējošā sastāva virsnieku pamatkursam

Nr. 
p. k. Priekšmeti Kopējais

stundu skaits Lekcijas Grupālās
nodarbības

Praktiskās
nodarbības

Kontroldarbi,
semināri

1. Taktika 288 60 148 80

2. Štāba darba
metodika 24 2 22

3. Kara topogrāfija 32 12 16 2 2

4. Strēlnieku ieroču
uzbūve 72 28 16 20 8

5. Šaušanas mācība 42 10 6 22 4
6. Ierindas apmācība 16 2 4 10
7. KOPĀ 474 114 212 134 14

Nr.
p. k . Priekšmeti Kopējais

stundu skaits Lekcijas Grupālās
nodarbības

Praktiskās
nodarbības

Kontroldarbi,
semināri

1. Taktika 648 96 76 468 8
2. Kara topogrāfija 96 28 12 50 6

3. Strēlnieku ieroču
uzbūve 96 50 20 20 6

4. Šaušanas mācība 96 26 8 54 8

5. Ierindas apmācība 72 4 4 60 4

6. KOPA 1008 204 120 652 32



Taktikas katedras iekšējo darbību, tās mērķus un uzdevumus darba gaitā regulēja katedrā
izstrādātais un LR NAA rektora 1993. gada 5. maijā apstiprinātais Stratēģijas un vis-
pārējās taktikas katedras pagaidu nolikums, kuru nomaina 1998. gadā NAA mācību domē
apstiprinātais jaunais Taktikas katedras nolikums.

No 2001. – 2002. gadam notiek NAA un katedras intensīva pārbaude, tās darbības
atbilstībai augstākās mācību iestādes statusam. Šajā pārbaudē, lai akreditētu NAA par
augstāko mācību iestādi, piedalās Lielbritānijas, Dānijas un Zviedrijas virsnieki un instruk-
tori, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. NAA sekmīgi izturēja akreditācijas
pārbaudi un 2002. gada 13. jūnijā LR Augstākās izglītības padomes pārstāvji NAA vadībai
svinīgi pasniedza augstskolas akreditācijas rakstu. Ar šo dokumentu apliecināts, ka NAA
akreditētās Neklātienes vada komandiera, Vada komandiera kursa, Komandējošā sastāva
virsnieku pamatkursa, Rezerves virsnieku pamatkursa, Virsnieku speciālistu kursa un
Rotas komandieru kursa programmas atbilst augstākās izglītības prasībām.

Taktikas katedras pasniedzēji 10 gados (1992. - 2002.):

1992. gads

1. Jānis Skrinda – pieņemts par pasniedzēju NAA ar NAA rektora 5. marta pavēle Nr 5;
2. majors Jānis Skrinda – iecelts par Stratēģijas un vispārējās taktikas (SVT)

katedras pasniedzēju, NAA rektora 1.aprīļa pavēle Nr. 10 a;
3. pulkvežleitnants Jānis Skrinda iecelts par SVT katedras vecāko pasniedzēju,

NAA rektora 5. novembra pavēle Nr. 109.a.

1993. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Skrinda – SVT katedras vecākais pasniedzējs;
2. pulkvežleitnants Aivars Pētersons – iecelts par SVT katedras vecāko pasniedzēju,

NAA rektora 7. maija pavēle Nr. 111 – k;
3. Viktors Pudāns – pieņemts darbā par SVT katedras apmācību kabineta priekšnieku

NAA rektora 1. februāra pavēle Nr. 20 – k.
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Stundu sadalījums pārējiem kursiem

Nr. 
p. k. Priekšmeti Neklātienes divgadī-

gais kurss
Rezerves virsnieku

pamatkurss
Virsnieku speciālistu

kurss

1. Taktika 98 270 46
2. Kara topogrāfija 36 90 16

3. Strēlnieku ieroču
uzbūve 44 60 16

4. Šaušanas maciba 44 80 16
5. Ierindas apmācība 18 50 16
6. KOPĀ 240 550 110



1994. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Skrinda – iecelts par SVT katedras vadītāju, NAA rektora 1.
jūlija pavēle Nr. 141 – KMA;

2. pulkvežleitnants Aivars Pētersons – iecelts par SVT katedras vadītāja vietnieku,
NAA rektora 1. jūlija pavēle Nr. 141 – KMA;

3. pulkvežleitnants Valdis Dzirne - Dzirnis – iecelts par SVT katedras vecāko pas-
niedzēju NAA rektora 10. oktobra pavēle Nr. 224 – KMA;

4. leitnants Valdis Jurgelāns – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc.) – NAA rek-
tora 18. novembra pavēle Nr. 252 – KMA;

5. leitnants Valērijs Kovgers – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc.) – NAA rek-
tora 18. novembra pavēle Nr. 252 – KMA;

6. leitnants Ēvalds Krieviņš – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc.) – NAA rek-
tora 18. novembra pavēle Nr. 252 – KMA;

7. Viktors Pudāns – apmācību kabineta priekšnieks.

1995. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Skrinda – SVT katedras vadītājs;
2. pulkvežleitnants Aivars Pētersons – SVT katedras vadītāja vietnieks;
3. pulkvežleitnants Valdis Dzirne-Dzirnis – katedras vecākais pasniedzējs;
4. leitnants Valdis Jurgelāns – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
5. leitnants Valērijs Kovgers – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
6. leitnants Ēvalds Krieviņš – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
7. seržants Gatis Steķis – iecelts par SVT katedras asistentu – apmācību instruktoru,

NAA rektora 9. oktobra pavēle Nr .217. – KM.

1996. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Skrinda – SVT katedras vadītājs;
2. pulkvežleitnants Aivars Pētersons – SVT katedras vadītāja vietnieks;
3. pulkvežleitnants Valdis Dzirne-Dzirnis – katedras vecākais pasniedzējs;
4. leitnants Valdis Jurgelāns – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
5. leitnants Valērijs Kovgers – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
6. leitnants Ēvalds Krieviņš – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
7. leitnants Gatis Steķis – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc), NAA rektora

29. oktobra pavēle Nr. 229 – KM;
8. leitnants Edmunds Zeļenovs – iecelts par SVT katedras apmācību kabineta

priekšnieku, NAA rektora 26. novembra pavēle Nr. 2498 – KM;
9. seržants Valts Āboliņš – iecelts par SVT katedras asistentu – apmācību instruktoru,

NAA rektora 10. aprīļa pavēle Nr. 74 – KM.
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1997. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Skrinda – SVT katedras vadītājs;
2. pulkvežleitnants Aivars Pētersons – SVT katedras vadītāja vietnieks;
3. pulkvežleitnants Valdis Dzirne-Dzirnis – katedras vecākais pasniedzējs;
4. virsleitnants Valdis Jurgelāns – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
5. virsleitnants Valērijs Kovgers – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
6. virsleitnants Ēvalds Krieviņš – SVT katedras pasniedzējs (doc.);
7. leitnants Oskars Guļķevičs – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc.), NAA rek-

tora 20. februāra pavēle Nr. 32 KM;
8. leitnants Valts Āboliņš – iecelts par SVT katedras pasniedzēju (doc.), NAA rektora

20. februāra pavēle Nr. 32 KM;
9. leitnants Edmunds Zeļenovs – SVT katedras apmācību kabineta priekšnieks;
10. kaprālis Sandis Kalmanis – iecelts par SVT katedras asistentu – apmācību instruk-

toru, NAA rektora 16. aprīļa pavēle Nr. 79. – KM.

1998. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras (TK) vadītājs;
2. virsleitnants Ēvalds Krieviņš – iecelts par TK vadītāja vietnieku, NAA rektora 27.

oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
3. virsleitnants Valērijs Kovgers – iecelts par TK vecāko pasniedzēju, NAA rektora 27.

oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
4. virsleitnants Valdis Jurgelāns – TK pasniedzējs (doc.) taktikā;
5. leitnants Oskars Guļķevičs – TK pasniedzējs (doc.) taktikā;
6. leitnants Valts Āboliņš – TK pasniedzējs (doc.) taktikā;
7. leitnants Aigars Ignatjevs – iecelts par TK pasniedzēju (lektoru) taktikā, NAA rektora

27. oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
8. virsleitnants Jānis Dreimanis – iecelts par TK vecāko pasniedzēju (prof.) kara

topogrāfijā, NAA rektora 20. oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
9. virsleitnants Roberts Drāke – iecelts par TK vecāko pasniedzēju (prof.) ieroču

uzbūvē, NAA rektora 20. oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
10. virsleitnants Arnis Valters – iecelts par TK vecāko pasniedzēju (prof.) šaušanas

mācībā, NAA rektora 20. oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
11. virsleitnants Ainārs Strazdiņš – iecelts par TK pasniedzēju (lekt.) šaušanas mācībā,

NAA rektora 5. maija pavēle Nr. 81 – KM;
12. leitnants Jānis Skromāns – iecelts par TK pasniedzēju (doc.) ieroču uzbūvē, NAA

rektora 27. oktobra pavēle Nr. 224 – KM;
13. leitnants Pēteris Rumps – iecelts par TK pasniedzēju (asistentu) ieroču uzbūve,

NAA rektora 3. aprīļa pavēle Nr. 54 – KM;
14. docents Valdis Dzirne-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
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15. docents Vilnis Zvaigzne – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
16. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
17. leitnants Edmunds Zeļenovs – SVT katedras apmācību kabineta priekšnieks;
18. kaprālis Jānis Rubulis – iecelts par TK apmācību instruktoru, NAA rektora 27.aprīļa

pavēle Nr. 68-KM.

1999. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras (TK) vadītājs;
2. virsleitnants Ēvalds Krieviņš – TK vadītāja vietnieks;
3. virsleitnants Valērijs Kovgers – TK vecākais pasniedzējs (prof.);
4. virsleitnants Valdis Jurgelāns – TK pasniedzējs (doc.) taktikā;
5. virsleitnants Oskars Guļķevičs – TK pasniedzējs (doc.) taktikā;
6. virsleitnants Aigars Ignatjevs – TK pasniedzējs (lekt.) taktikā;
7. docents Valdis Dzirne-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
8. docents Vilnis Zvaigzne – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
9. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
10. leitnants Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents) kara topogrāfija;
11. kapteinis Roberts Drāke – TK vecākais pasniedzējs (prof);
12. virsleitnants Jānis Skromāns – TK pasniedzējs (doc.);
13. leitnants Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (asistents);
14. virsleitnants Arnis Valters – TK vecākais pasniedzējs (prof.);
15. virsleitnants Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (lekt.);
16. seržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
17. virsleitnants Valts Āboliņš – iecelts par Taktikas centra ( TC ) priekšnieku, NAA

rektora 28. jūlija pavēle Nr. 180 – KM;
18. virsseržants Zigurds Gavars – iecelts par TC tehniķi;
19. kaprālis Ēriks Leonovičs – iecelts par TC tehniķi;
20. kaprālis Jevgēņijs Dolbe – iecelts par TC tehniķi.

2000. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras (TK) vadītājs;
2. virsleitnants Valērijs Kovgers – iecelts par TK vadītāja vietnieku, NAA rektora 29.

novembra pavēle Nr. 253 – KM;
3. virsleitnants Valdis Jurgelāns – iecelts par TK vecāko pasniedzēju (prof.), NAA rek-

tora 26. janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
4. kapteinis Andis Landrāts – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 13. no-

vembra pavēle Nr. 245 – KM;
5. virsleitnants Aigars Ignatjevs – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26.

janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
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6. virsleitnants Aivars Leicāns – iecelts par TK pasniedzēju (asistents), NAA rektora
30. marta pavēle Nr. 80 – KM;

7. leitnants Aleksandrs Guļpe – iecelts par TK pasniedzēju;
8. docents Valdis Dzirne-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
9. docents Vilnis Zvaigzne – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
10. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
11. kapteinis Roberts Drāke – TK vecākais pasniedzējs (prof);
12. virsleitnants Māris Utināns – iecelts par TK pasniedzēju (lekt.), NAA rektora 26.

janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
13. virsleitnants Pēteris Rumps – iecelts par TK pasniedzēju (lekt.), NAA rektora 26.

janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
14. virsleitnants Arnis Valters – TK vecākais pasniedzējs (prof.);
15. virsleitnants Pēteris Rumps – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26.

janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
16. virsleitnants Ainārs Strazdiņš – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26.

janvāra pavēle Nr. 26 – KM;
17. seržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
18. leitnants Raivis Melnis – iecelts par TK pasniedzēju ( asistentu), NAA rektora 21.

marta pavēle Nr. 72 – KM;
19. kaprālis Edmunds Bebers – iecelts par TK apmācību instruktoru, NAA rektora

21. augusta pavēle Nr. 195 – KM;
20. virsleitnants Valts Āboliņš – Taktikas centra priekšnieks;
21. leitnants Andris Purvinskis – iecelts par Taktikas centra (TC) inženieri, NAA rektora

3. janvāra pavēle Nr. 2 – KM;
22. leitnants Igors Harlapenkovs – iecelts par Taktikas centra (TC) inženieri;
23. virsseržants Zigurds Gavars – TC tehniķis;
24. kaprālis Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
25. kaprālis Jevģēnijs Dolbe – TC tehniķis.

2001. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras vadītājs;
2. kapteinis Valērijs Kovgers – TK vadītāja vietnieks;
3. kapteinis Valdis Jurgelāns – TK vecākais pasniedzējs (prof);
4. kapteinis Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
5. virsleitnants Aigars Ignatjevs – TK pasniedzējs (doc.);
6. virsleitnants Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
7. virsleitnants Aleksandrs Guļpe – TK pasniedzējs (asistents);
8. virsleitnants Edgars Eiduks – iecelts par TK katedras pasniedzēju (lekt.) taktika,

NAA rektora 9. jūlija pavēle Nr. 83 – KM;
9. virsleitnants Māris Utināns – TK pasniedzējs (lekt.);
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10. docents Valdis Dzirne-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
11. docents Vilnis Zvaigzne – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
12. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
13. virsleitnants Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (lekt.);
14. leitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
15. kapteinis Arnis Valters – TK vecākais pasniedzējs (prof.);
16. kapteinis Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
17. virsleitnants Ziedonis Miķis – iecelts par TK pasniedzēju (lekt.), NAA rektora 4.

decembra pavēle Nr. 158 – KM;
18. leitnants Aivis Mirbahs – iecelts par TK pasniedzēju (asistentu), NAA rektora 4.

decembra pavēle Nr. 158 – KM;
19. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
20. kaprālis Edmunds Bebers – TK apmācību instruktors;
21. virsleitnants Valts Āboliņš – Taktikas centra priekšnieks;
22. leitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
23. virsseržants Zigurds Gavars – TC tehniķis;
24. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
25. kaprālis Jevģēnijs Dolbe – TC tehniķis.

2002. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras vadītājs;
2. kapteinis Valērijs Kovgers – TK vadītāja vietnieks;
3. kapteinis Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
4. virsleitnants Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
5. virsleitnants Aleksandrs Guļpe – TK pasniedzējs (asistents);
6. docents Valdis Dzirne-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
7. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
8. virsleitnants Raivis Melnis - TK pasniedzējs (asistents);
9. kapteinis Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
10. kapteinis Valts Āboliņš – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26. jūnija

pavēle Nr. 125 – KM;
11. kapteinis Agris Jermacāns – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 

26. jūnija pavēle Nr. 125 – KM;
12. virsleitnants Ziedonis Miķis – TK pasniedzējs (lekt.);
13. leitnants Aivis Mirbahs – TK pasniedzējs (asistents);
14. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
15. kaprālis Edmunds Bebers – TK apmācību instruktors;
16. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
17. seržants Ilgonis Ločmelis – TC tehniķis;
18. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
19. kaprālis Jevģēnijs Dolbe – TC tehniķis.
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2003. gads

1. pulkvedis Jānis Skrinda – Taktikas katedras (TK) vadītājs;
2. majors Raimonds Zalubovskis – JŠVK vadītājs;
3. kapteinis Valērijs Kovgers – TK katedras vadītāja vietnieks;
4. kapteinis Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
5. kapteinis Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
6. kapteinis Valts Āboliņš – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26. jūnija

pavēle Nr. 125 – KM;
7. kapteinis Agris Jermacāns – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26.

jūnija pavēle Nr. 125 – KM;
8. virsleitnants Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
9. virsleitnants Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents);
10. virsleitnants Edgars Eiduks – TK katedras pasniedzējs (lekt.);
11. virsleitnants Aleksandrs Guļpe – TK pasniedzējs (asistents);
12. docents Valdis Dzime-Dzirnis – TK pasniedzējs taktikā;
13. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
14. virsleitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
15. virsleitnants Ziedonis Miķis – TK pasniedzējs (lekt.);
16. leitnants Aivis Mirbahs – TK pasniedzējs (asistents);
17. leitnants Rihards Sķeltiņš – TK pasniedzējs (asistents);
18. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
19. kaprālis Edmunds Bebers – TK apmācību instruktors;
20. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
21. seržants Ilgonis Ločmelis – TC tehniķis;
22. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
23. kaprālis Jevgēņijs Dolbe – TC tehniķis.

2004. gads

1. majors Vilis Bauska – Taktikas katedras vadītājs;
2. majors Raimonds Žalubovskis – JŠVK vadītājs;
3. kapteinis Valērijs Kovgers – TK katedras vadītāja vietnieks;
4. kapteinis Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
5. kapteinis Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (lektors);
6. kapteinis Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
7. kapteinis Valts Āboliņš – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26. jūnija

pavēle Nr. 125 – KM;
8. kapteinis Māris Gavrilko – TK pasniedzējs (doc.);
9. kapteinis Agris Jermacāns – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26.

jūnija pavēle Nr. 125 – KM;
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10. kapteinis Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
11. kapteinis Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents);
12. virsleitnants Edgars Eiduks – TK katedras pasniedzējs (lekt.)
13. virsleitnants Andro Taimiņš – TK pasniedzējs (asistents);
14. virsleitnants Aigars Dadzis – TK pasniedzējs (asistents) kara mākslas vēsturē;
15.docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
16. virsleitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
17. leitnants Aivis Mirbahs – TK pasniedzējs (asistents);
18. leitnants Rihards Sķeltiņš – TK pasniedzējs (asistents);
19. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
20. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
21. seržants Ilgonis Ločmelis – TC tehniķis;
22. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
23. kaprālis Jevgēņijs Dolbe – TC tehniķis.

Kapteini V. Kovgeru pārcēla dienestā uz Monsu NATO štābā. Notiek katedras vadītāju maiņa.
Pēc katedras vadītāja majora V. Bauskas rīkojuma pie sienām tiek izvietotas kartes un

shēmas ar dažādu vēsturisku kauju norises shēmām, ar nolūku, lai karavīrs, uzturoties
gaitenī, pievērstu uzmanību šīm kaujām. 

2005. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Gailis – TK pasniedzējs (doc.);
2. majors Raimonds Žalubovskis – JŠVK vadītājs;
3. majors Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
4. kapteinis Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (lekt.);
5. kapteinis Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
6. kapteinis Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents);
7. kapteinis Edgars Eiduks – TK katedras pasniedzējs (lektors)
8. kapteinis Valts Āboliņš – iecelts par TK pasniedzēju (doc.), NAA rektora 26. jūnija

pavēle Nr. 125 – KM;
9. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
10. virsleitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
11. virsleitnants Andro Taimiņš – TK pasniedzējs (asistents);
12. virsleitnants Aigars Dadzis – TK pasniedzējs (asistents) kara mākslas vēsturē;
13. leitnants Rihards Sķeltiņš – TK pasniedzējs (asistents);
14. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
15. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
16. seržants Ilgonis Ločmelis – TC tehniķis;
17. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
18. kaprālis Jevgēnijs Dolbe – TC tehniķis.
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Kapteinis V. Āboliņš tiek pārcelts dienestā par Valsts prezidentes adjutantu. Majoru
Raimondu Žalubovski paaugstina par pulkvežleitnantu un pārceļ dienestā uz Mācību
vadības pavēlniecību.

2006. gads

1. pulkvežleitnants Jānis Gailis – TK pasniedzējs (doc.);
2. majors Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
3. majors Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs ( doc.);
4. kapteinis Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (doc.);
5. kapteinis Aivars Leicāns - TK pasniedzējs (asistents);
6. kapteinis Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents);
7. kapteinis Edgars Eiduks – TK katedras pasniedzējs (lekt.)
8. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
9. virsleitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
10. virsleitnants Andro Taimiņš – TK pasniedzējs (asistents);
11. virsleitnants Aigars Dadzis – TK pasniedzējs (asistents) kara mākslas vēsturē;
12. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
13. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
14. seržants Ilgonis Ločmelis – TC tehniķis;
15. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
16. kaprālis Jevgēnijs Dolbe – TC tehniķis.

Pēc kapteiņa A. Leicāna iniciatīvas vienā auditorijā tiek izveidota smilšu kaste labākai
kadetu apmācībai taktikā.

Kapteini E. Eiduku pārceļ dienestā uz NBS Apvienotā štāba J-3 departamentu.

2007. gads

1. Pulkvežleitnants Jānis Gailis – TK pasniedzējs (doc.);
2. majors Ainārs Strazdiņš – TK pasniedzējs (doc.);
3. majors Andis Landrāts – TK vecākais pasniedzējs (doc.);
4. kapteinis Pēteris Rumps – TK pasniedzējs (doc.);
5. kapteinis Andro Taimiņš – TK pasniedzējs (asistents);
6. kapteinis Aivars Leicāns – TK pasniedzējs (asistents);
7. kapteinis Māris Utināns – TK pasniedzējs (asistents);
8. docents Gunārs Goba – TK pasniedzējs kara topogrāfijā;
9. virsleitnants Raivis Melnis – TK pasniedzējs (asistents);
10. virsleitnants Aigars Dadzis – TK pasniedzējs (asistents) kara mākslas vēsturē;
11. virsseržants Jānis Rubulis – TK apmācību instruktors;
12. virsleitnants Andris Purvinskis – Taktikas centra inženieris,
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13. seržants Ēriks Leonovičs – TC tehniķis;
14. kaprālis Jevgēņijs Dolbe – TC tehniķis.

Darba gaitā Taktikas katedras pasniedzēji sekmīgi apguvuši militārās pedagoģijas kursu
Dāņu instruktoru vadībā. Kapteinis Ēvalds Krieviņš ar izcilību ir beidzis bataljona ko-
mandiera kursu Vācijā, pēc tam sekmīgi pildījis 2. ZS brigādes štāba priekšnieka pienāku-
mus, absolvējis ASV augstāko virsnieku viena gada kursus un pašreiz aktīvi darbojas NBS
vienībās. Kapteinis Valdis Jurgelāns apguvis zināšanas bataljona komandiera kursos Brno
militārajā akadēmijā Čehijā, 2001. g. sekmīgi nokārtoja brigādes komandiera kursu un
pabeidza Brno militārās akadēmijas doktorantūru. Katedras vadītāja vietnieks kapteinis
Valērijs Kovgers, pasniedzēji kapteinis Valts Āboliņš un kapteinis Agris Jermacāns ab-
solvējuši Baltijas Aizsardzības koledžu Tartu. Nodibināti cieši sakari ar līdzīgām katedrām
ārzemēs. Katedras pasniedzēji ir viesojušies un piedalījušies nodarbībās Lielbritānijas,
Dānijas un Čehijas militārajās akadēmijās. Šo valstu militārie speciālisti ir vadījuši nodar-
bības ar katedras virsniekiem un NAA kadetiem.

Daļa virsnieku papildina zināšanas civilajās augstskolās. Beiguši vai arī pašreiz mācās
vispārējās pedagoģijas maģistratūrā Latvijas Universitātē kapteiņi Valts Āboliņš, Aigars
Ignatjevs, virsleitinanti Pēteris Rumps, Māris Utināns, Aivars Leicāns. Majors Andis Landrāts
ilgstoši vadījis Latvijas apakšvienības Starptautiskajos miera uzturēšanas spēkos Bosnijā,
misijā Bosnijā piedalījies arī kapteinis Ainārs Strazdiņš. Praktisko pieredzi apakšvienību
vadīšanā karaspēka daļās, komandējot apakšvienības, ir apguvuši virsleitnanti M. Utināns,
A. Leicāns, E. Eiduks, A. Guļpe.

Katedras darbu, it sevišķi tās sākumā, būtiski iespaidoja un ievirzīja augstas klases pro-
fesionāļi – pieredzes bagātie militārie speciālisti pulkvežleitnanti A. Pētersons, V. Dzirne-
Dzirnis, G. Goba un docents, karavīrs ar lielu militāro pieredzi – pulkvedis Vilnis Zvaigzne.
Vairāki katedras virsnieki papildina savas zināšanas, mācoties rotas komandieru kursā.

Arī katedras virsdienesta instruktori papildina savas zināšanas. Seržants I. Ločmelis
mācās Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, kaprālis E. Bebers – Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, vsrž. J. Rubulis kārto ieskaites NAA. Lielākā daļa katedras virsnieku ir beiguši
vada komandiera kursu Lielbritānijas instruktoru vadībā. Taktikas katedras vadībā katru
gadu tiek sagatavotas un vadītas NAA lauka taktiskās mācības Ādažu poligonā, iesaistot
tajās NAA personālu – virsniekus, instruktorus un kadetus.

No 2001. gada ieviesa viengadīgo kadeta apmācību kursu kadetiem ar pabeigtu
augstāko izglītību. Kursu sāka pasniegt kapteinis A. Landrāts. Taktikas programma tika
izveidota sadarbībā ar britu virsniekiem un instruktoriem. Kursa ideju kapteinis A. Landrāts
ieguva Lielbritānijā. Pirms tam kapteinis A. Landrāts apguva kājnieku pamatkursu britu
instruktoru vadībā Ādažos BALTBAT projekta ietvaros. Kursa izveide bija saistīta ar lielām
grūtībām, jo ekipējums bija novecojis gan fiziski, gan morāli. Instruktori tika piesaistīti no
NBS IS un LATBAT. Pirmais izlaidums bija augsti motivēts un apmācību rezultāts bija ļoti
labs. Pirmajā kursā bija ap 200 kandidātiem, no kuriem tika pieņemti 30. Bet ar nāka-
majiem kursiem tika pazemināti atlases kritēriji, jo trūka virsnieku kandidātu. 2007. gadā
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pieteicās ap 20, iestājās 13, pabeidza 9. 2007. gadā pēc majora A. Landrāta ziņām,
apakšvienībās viengadīgā kursa beidzēji sekmīgi pilda savus pienākumus.

Turpmāko kursa vadību un apmācību pārņēma leitnants R. Sķeltiņš 2005. gadā.
2006. gadā taktikas programmas apmācību pārņēma kapteinis A. Leicāns. Programma
tika pārstrādāta, jo tika mainītas kvalifikācijas prasības komandējošā sastāva virsniekiem.
Jaunā programma sevi attaisnoja, ņemot vērā valsts kvalifikācijas eksāmena rezultātus,
kur kursa vidējā atzīme taktikā bija 7,1.

Galvenā problēma, ar kuru saskārās taktikas katedras priekšmetu apmācībā, bija tāda,
ka, izejot apmācības secīgi dažādās mācību vietās – Alūksnes kājnieku skolā, Cēsu In-
struktoru skolā, Sakaru skolā – parādījās daļēja programmu nesaskaņotība un dažu tematu
nepilnvērtīga apmācība. Šos trūkumus nācās novērst apmācību procesā, samazinot
stundu skaitu. Vislielākais trūkums bija nepietiekošais kadetu skaits, jo nebija iespējams
nokomplektēt veselu vadu, līdz ar to nebija pamata vada līmeņa taktikas apguvē.

Pie Taktikas katedras 2000. gada 24. novembrī atklāja Taktikas centru ar taktikas tre-
nažieri. Reāli tas jau darbojās no 2000. gada maija. Taktikas centru izveidoja ar Dānijas
karaskolas atbalstu. 2003. gadā Taktikas centrā apmācīja pārsvarā Zemessardzes
bataljonu štābus un virsniekus no Sauszemes spēkiem. Sākot ar 2004. gadu Dānijas BTT
(Baltic training team) sāka apmācīt SZS 1. brigādes štābu. Šo darbu turpināja arī 2005.
un 2006. gadā. 2006. gadā pārsvarā apmācīja tikai SZS 1. brigādes štābu. Papildus ap-
mācīja kadetus, rotu komandieru kursu, JŠVK. Izveidojās sadarbība ar BALTDEFCOL, BTT,
Lietuvas Taktikas centru, Bulgārijas Taktikas un simulācijas centru.

Lai uzlabotu BALTDEFCOL apmācības kvalitāti un lai fokusētu apmācību uz brigādes
taktisko un operacionālo līmeni, tika saņemts pieprasījums no BALTDEFCOL izveidot trijās
Baltijas valstīs kursu, kura mērķis bija nodrošināt BALTDEFCOL kandidātu sagatavošanu
turpmākajām studijām BALTDEFCOL bataljona taktiskajā līmenī. Jaunākā štāba virsnieku
kursu Latvijā uzsāka 2003. gada 3. martā. Pirmajam kursam tas bija kā rotas komandieru
kurss. Pirmie kursa organizētāji bija kapteinis Valts Āboliņš un kapteinis Agris Jermacāns.
Līdz 2007. gada janvārim ir organizēti seši kursi.

Katedrā kara mākslas vēsturi pasniedza virsleitnants A. Dadzis. Programmu virsleit-
nants A. Dadzis saņēma mantojumā no iepriekšējā pasniedzēja Jāņa Arāja. Pamatpro-
gramma netika mainīta, jo tajā tika apskatīti visi nepieciešamie jautājumi. Programma
tika mainīta Jaunāko štāba virsnieku kursam. No Mācību vadības pavēlniecības bija
prasība aplūkot ļoti plašus jautājumus. Pēc JŠVK priekšnieka kapteiņa Māra Gavrilko ini-
ciatīvas kara mākslas vēstures nodarbības notika atsevišķu mācību bloku sākumā, ar
kauju piemēriem palīdzot kursa klausītājus ievirzīt apgūstamajā jautājumā. Kara mākslas
vēstures pasniedzējs izdalīja nepieciešamos mācību materiālus, un uzdeva sagatavot
prezentāciju par doto jautājumu vairākiem klausītājiem. 

Tika turpināti izbraukumi uz kauju vietām, kurus jau aizsāka kapteinis Valts Āboliņš.
Kauju vietās konkrētajā apvidū tika analizēta notikušās kaujas situācija un attīstība. Šādā
veidā daudz labāk varēja apgūt un izprast kauju gaitu. Tika apmeklētas Mores kauju vieta,
1944. gada Ziemassvētku kauju vietas Priekulē pie Liepājas, Blīdenē u.c. Ļoti laba sadarbība
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izveidojās ar Zantes privāto „Kurzemes cietokšņa muzeju” un tā īpašnieku. Parasti JŠVK
klausītāji un pasniedzēji uzturējās muzejā divas dienas, nakšņojot teltīs. Ļoti laba sadar-
bība izveidojās arī ar Kara muzeja Otrā pasaules kara nodaļas vadītāju Valdi Kuzminu, kā
arī ar Latviešu virsnieku apvienības dalībnieku Rolandu Kovtuņenko.

Pasniedzot kara mākslas vēsturi, virsleitnants A.  Dadzis saskārās ar nodarbību
plānošanas nepilnībām, jo priekšmeta apguvei tika piešķirts apmēram 11 nedēļas ilgs
laiks. Līdz ar to kadeti nespēja pilnībā izlasīt visu nepieciešamo literatūru un sagatavoties
uz nākošo nodarbību, nācās lielā mērā iztikt ar lekciju pierakstiem. Virsleitnants A. Dadzis
tiek atvaļināts un ieskaitīts rezervē 2007. gada jūnijā.

Ļoti lielu ieguldījumu katedras darbā deva virsseržants Jānis Rubulis. Ar viņa ne-
rimtīgām pūlēm tika nodrošināti visi kursi un pasākumi katedrā.

2007. gada februārī kapteinis Māris Utināns uzsāka mācības BALTDEFCOL.
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NAA AZPC profesors, Dr.sc.ing., atv.plkv.,
LVA biedrs Jānis Melderis

AZPC PĒTĪJUMA PROJEKTS „LATVIEŠU VIRSNIEKU LIKTEŅI, VĀCIJAI OKUPĒJOT 
LATVIJU 1941. GADĀ, UN LATVIEŠU LEĢIONS”

Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs (AZPC) sadarbībā ar Latviešu virsnieku
apvienību (LVA) 2011. gadā turpina strādāt pie Latvijas virsnieku likteņu gaitas izpētes projekta
II Pasaules kara gados pēc 1940. gada 17. jūnija notikumiem. Pētījuma rezultāti tika apkopoti
šī projekta 2.daļā „Latviešu virsnieku likteņi, Vācijai okupējot Latviju 1941. gadā, un Latviešu
leģions”. Lai identificētu virsniekus, kuri cīnījās latviešu leģionā, policijas un robežapsardzības
vienībās, kā arī darbojās citās institūcijās kara gados vācu okupācijas laikā, par šiem latviešu
virsniekiem tika izveidotas iegūto datu informācijas apkopošanas tabulas. Tas ļāva veikt un
apkopot virsnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, lai nonāktu pie konkrētiem pētījuma
mērķiem atbilstošiem secinājumiem. Tika veikta šāda tabulu datu analīze:

• latviešu virsnieku, kas darbojās Latvijā un karoja Otrā pasaules karā Vācijas pusē,
skaitliskā sastāva analīze un iegūto datu ticamības novērtējums;

• Latvijas KS beigušo virsnieku, ieskaitot rezerves virsnieku nodaļas kursus beigušos,
analīze pa izlaidumiem;

• pirmās virsnieku pakāpes iegūšanas veidu latviešu leģionā analīze;
• bojā gājušo, pazudušo un apcietināto virsnieku salīdzinošā analīze;
• apbalvojumi latviešu leģionā un apbalvoto virsnieku analīze;
• latviešu virsnieku likteņu analīze, beidzoties karam un pēc tā.
Pētījuma pārskata 2. un 3. pielikuma informācijas apkopošanas tabulās ievietoti dati

par nedaudz vairāk kā 3500 virsniekiem, kuri galvenokārt ir Latvijas Kara skolas (KS)
dažādu izlaidumu virsnieki un latviešu virsnieki, kuri savu pirmo dienesta pakāpi ieguva
līdz 1920. gadam, beidzot kādu ārvalstu KS. Apmēram viena trešā daļa ir virsnieki, kuri
virsnieka pirmo dienesta pakāpi saņēma kara gados. Par apmēram 600 virsniekiem (gal-
venokārt dzimušiem pirms 1900. gada) nebija iegūta informācija par pirmās virsnieka di-
enesta pakāpes iegūšanas veidu. Tie varēja būt arī dažādo Latvijas KS īslaicīgo kursu
beigušie pēc mācībām citās Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs, par kuriem nav iegūta
informācija. 

Ir informācija (LL ģenerālinspektora štāba pārskats [6].4-289) par virsnieku skaitu
1944. gada 1. jūlijā (pirms totālās mobilizācijas), ka LL vienībās atrodas 890 virsnieki,
robežapsardzības vienībās 288 virsnieki, ģenerālinspektora štābā 25 virsnieki, papild-
inājumu pārvaldē 20 virsnieki, 672.  sapieru bataljonā 21 virsnieks un aviācijā 36
virsnieki, kas kopā ir 1280 virsnieki. Vēl policijas slēgtajās vienībās (kārtības dienestos)
dienēja 390 virsnieki, savrupdienestā 707 virsnieki un palīgpolicijā (aizsargos) – 898 virsnieki
(kopā 1935 virsnieki). Pētnieciskā projekta informācijas apkopošanas tabulās diemžēl dati
par policijas savrupdienesta un palīgpolicijas virsniekiem ir diezgan maz (dota norāde policijas
darbs), kas ir saistīts ar viņu apgrūtinošo identifikāciju informācijas avotos. Tomēr totālās
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mobilizācijas laikā no 1944. gada jūlija līdz oktobrim daudzi šie policijas virsnieki nonāca
leģiona rindās vai policijas pulkā Kurzemē, un kopumā tie varēja būt 3275 virsnieki.
Ņemot vērā vēl kritušo un pazudušo virsnieku daudzumu, var secināt, ka kopējais infor-
mācijas tabulās iekļauto virsnieku skaits ļauj ticēt analīzes apkopojošiem datiem, kas
iegūti, apstrādājot sākuma datus.

Informācijas apkopošanas tabulu dati liecina, ka 1237 Latvijas KS izlaidumu virsnieki
darbojās un cīnījās Vācijas pusē Otrā pasaules kara gados un to sadalījums pa izlaidumiem
ir šāds:

1. KS pamatkursu izlaidumi – I-115; II-64; III-24; IV-59; V-50; VI-36; VII-44; VIII-
62; IX-40; X-36; XI-76; XII-82; XIII-72; XIV-61; nepabeigtais XV-56;

2. KS rezerves virsnieku nodaļas (RVN) izlaidumi: 10.08.1939. – 11 un 66 ārsti;
30.01.1940. – 11; 30.04.1940. – 82; 10.05.1940. – 38; 20.07.1940. – 145;
26.07.1940. – 4; 19.08.1940. - 3 rezerves un administratīvie leitnanti. 

Vairākums KS pamatkursus beigušie virsnieki jau 1941. gada beigās iesaistījās pašpār-
valžu darbā un policijas dienestos, arī kārtības dienestu bataljonos, kas praktiski notika
uz brīvprātības pamata un vadoties pēc personīgiem kontaktiem. Tā bija pusi no KS
beigušajiem virsniekiem. Ņemot vērā 1941. gada virsnieku zaudējumus Baigajā gadā,
repatriāciju uz Vāciju, aizrautos līdzi, SA atkāpjoties, un mirušos šajā laikā, ir jāsecina
par lielu latviešu virsnieku aktivitāti Otrā pasaules kara gados vācu okupācijas laikā. Ir
zināms, ka LA 1940. gada 1. jūnijā dienēja 2013 virsnieki, no kuriem apmēram puse
(1100 virsnieku) palika dienēt 24 TSK un Baltijas kara apgabala apgādes un kaujas
vienībās. Pēc iepriekš minētajiem notikumiem vācu okupācijas brīdī Latvijā varēja palikt
apmēram 1500 aktīvo virsnieku un tikpat daudz rezerves virsnieku (KS RVN kursus
beigušie un atvaļinātie no dienesta 1920. – 1935. gadam).

Rezerves virsnieki dažādos dienestos kara gados tika iesaukti, galvenokārt pamatojoties
uz virsnieku mobilizācijas sarakstiem, kas parādījās 1943. gadā saistībā ar latviešu
leģiona izveidi vācu SS militārajos formējumos. No 630 KS RVN beigušajiem rezerves
virsniekiem dienestam tika iesaukti 360 rezerves leitnanti, kas ir 57% no visiem KS RVN
rezerves virsnieku kursus beigušajiem.

No 1943. gada marta sākās LL 15. divizijas formēšanas darbi. 1944. gada 14. janvārī
policijas ģen. Fridrihs Jekelns izdeva pavēli par 19. divizijas organizēšanu. Šai sakarā ar
zemes pašpārvaldes 8. jūnija lēmumu virsniekvietnieki un kadeti, kuri beiguši Latvijas KS
1.kursu, ar iesaukšanas dienu leģionā paaugstināmi leitnanta dienesta pakāpē. Tika dots
norādījums dienesta pakāpēm izmantot vācu apzīmējumus. [6].3-126. Pētījuma pārskatā
minēti virsnieku dienesta pakāpju latviskie nosaukumi, kas atbilst šo pakāpju vāciskiem
nosaukumiem, ko lietoja LL vāciskajā dokumentācijā (pavēles, saraksti, ziņojumi utt.).
Kara gados iegūtās virsnieku dienesta pakāpes, protams, bija vācu. 1944. gadā LL jau
bija jūtams virsnieku trūkums. 1944. gada 15. februāra ziņojumā R. Bangerskis kārtējo
reizi norādīja uz lielām grūtībām virsnieku jautājumā, jo aktīvo virsnieku kontingenti prak-
tiski tika izsmelti un jārēķinās ar Brīvības cīņu laika rezerves virsniekiem, kuri jau sen at-
stājuši armijas rindas, bet atļauja dibināt KS vai virsnieku sagatavošanas kursus no vāciem

49



arvien vēl liegta. [6].3-126. Tā R. Bangerskis savā 1944. gada 28. marta ziņojumā VI SS
armijas korpusa komandierim par virsnieku rezervi (D.gr. Nr.4513 M/PE) ziņoja, ka
1941. gadā vairāk par pusi aktīvos latviešu virsniekus deportēja uz Krieviju. Līdz šim
leģionā, ieskaitot slēgtās policijas vienības un robežapsardzības pulkus, iesaukti 1768
virsnieki. Līdz ar to jāuzskata, ka virsnieku rezerves gandrīz ir beigušās, un man nav iespē-
jams ne kritušos, ne slimos un nepiemērotos virsniekus attiecīgi aizvietot. [6].4-254.  Tālāk
savā ziņojumā R. Bangerskis lūdz VI SS armijas komandieri darīt visu iespējamo, lai:

• pēc iespējas ātri varētu noorganizēt virsnieku kursus speciāli latviešiem Latvijā, jo
mācības vācu karaskolās saistītas ar valodas zināšanām un negarantē labas virsnieku
īpašības;

• vienības ierosina labākos virsnieku vietniekus paaugstināt virsnieka pakāpē, jo viņu
mili tārās zināšanas ievērojami pārsniedz to līmeni, kuru varētu sasniegt īsā kursā.

Par to LL ģenerālinspektors Bangerskis daudz runāja, vēl veidojot LL 15.diviziju, jo
1943. gadā Bolderājā izveidotie vadu komandieru kursi nespēja papildināt kauju zaudēju-
mus. 1944. gada 18. aprīļa pārskatā par virsnieku iztrūkumiem un papildinājumiem
([6].4-254) ziņots, ka:

• 1944. gada 29. martā ir 545 virsnieku iztrūkums, tajā skaitā: 15. div. – 150; 19. div. –
211; četros robežsargu pulkos – 37; Rīgas policijas pulkā – 20 un pārējās policijas
vienībās – 127 virsnieki;

• no 29. marta līdz 18. aprīlim saņemti papildinājumi (iesaukti, beiguši kursus vai
nosūtīti uz kursiem) – 323 virsnieki.

Virsniekus apmācīja vācu kara skolās un kursos, kā arī vada komandieru kursos Bolde -
rājā un Mīlgrāvī. [6].4-255. Ģen. R. Bangerska lūgums atļaut dibināt savu karaskolu
Latvijā netika ņemts vērā, bet tika atļauts izdot savu pavēli par dienesta pakāpēm. Šai
sakarā 1944. gada 23. martā R. Bangerskis paraksta pavēli Nr.15 ([6]4-255), kur rak-
stīts: „ieskaitot karavīrus dienestam leģionā, atzīt visus paaugstinājumus karavīru dienesta
pakāpēs, kas izdarīti LA līdz 1940. gada 5. augustam vācu armijā, latviešu policijas
slēgtās vienībās un drošības policijas slēgtās vienībās. Policijas kārtības dienestā iegūtās
dienesta pakāpes Leģionā nav ņemamas vērā;

Ārstus, zobārstus, veterinārstus un farmaceitus ar pabeigtu augstskolas izglītību un
Latvijas KS rezerves leitnantu beigušos karavīrus ieskaitīt dienestā kā leitnantus, ja vien
tie nav ieguvuši augstāku dienesta pakāpi;

Latvijas KS 1. kursu beigušos kadetus un virsnieku vietnieku kursus beigušos, bet vēl
nepaaugstinātos karavīrus dienestam Leģionā ieskaitīt kā virsnieku vietniekus, ja vien tie
nav ieguvuši augstāku dienesta pakāpi;

Kara laika ierēdņi dienestam leģionā ieskaitāmi tajā dienesta pakāpē, no kuras tie
paaugstināti par kara laika ierēdņiem, bet ne zemāk par seržanta pakāpi. Kara ierēdņi
die nestam leģionā ieskaitāmi attiecīgā virsnieka dienesta pakāpē;

Medicīnas un veterinārmedicīnas fakultāšu studentus, kuri nobeiguši visus kursu
priekšmetus un praktiskos darbus, bet vēl nav nobeiguši valsts pārbaudījumus, ieskaitīt
dienestam leģionā virsseržanta dienesta pakāpē, ja tos nozīmē amatā savā specialitātē;
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Dienesta pakāpes apliecināšanai pietiek rakstiska dokumenta, apliecības par attiecīgu
kursu vai skolas beigšanu, Valsts arhīva apliecināta izraksta, vai divu LA virsnieku
apliecinājuma”.

Pēc pētījuma pārskata informācijas apkopošanas tabulu datiem tie bija Latvijas KS
beigušie 360 rezerves leitnanti un 124 vācu kara skolas un kursus, kā arī vada komandieru
kursus Bolderājā un Mīlgrāvī beigušie leitnanti. Par vairāku gados jauno leitnantu virsnieku
pakāpes iegūšanas veidu pētījuma gaitā informāciju iegūt neizdevās, jo, sākot ar
1945. gadu, leitnanta pakāpes piešķīra arī leģiona karavīriem par kaujas nopelniem (gal-
venokārt instruktoriem, apbalvotiem ar Dzelzs krusta 1 un 2.šķiru).  

Šobrīd ir sastopama dažāda informācija par LL, robežapsardzības pulkos un policijā
iesaukto karavīru kopējo skaitu un zaudējumiem, šodien apkopojoša informācija par bojā
gājušiem, ievainotiem un pazudušiem karavīriem atrodama tikai grāmatas „Latviešu kara -
vīrs Otrā pasaules karā” 10. sējumā ar papildinājumiem 11. sējumā.. Nav veikta atsevišķa
analīze par virsniekiem, instruktoriem un pārējiem karavīriem. Ir ziņas par kara sākumā
kritušiem, mirušiem un bez vēsts pazudušiem 12 leģiona virsniekiem un 30 policijas
vienību virsniekiem. [6].3-131.  Arī  ģenerālinspektora štāba pārskats par zaudējumiem
1944. gada 1. jūlijā ([6].4-290) ietver informāciju par virsniekiem tikai attiecībā uz LL
15. div., 19. div. un 19.sapieru bataljonu:

• krituši un miruši no ievainojumiem – 50 virsnieki;
• bezvēsts pazuduši – 11 virsnieki;
• ievainoti – 149 virsnieki.
Daudz lielāks bija kritušo, mirušo no ievainojumiem, bezvēsts pazudušo un ievainoto

virsnieku skaits kara pēdējā gadā, bet apkopojošas informācijas nav. Tādēļ tika nolemts
vadīties pēc pētījumā iegūtajiem datiem, kas atrodami pārskata informācijas apkopošanas
tabulās. Šeit novērojams fakts, ka grāmatas [6].10. sarakstā iekļautie vairāki bojā gājušie
un pazudušie virsnieki ir atradušies un PSRS drošības dienests viņus ir arestējuši jau kara
beigu gados, sākot ar 1944. gada novembri. Informācija par šiem virsniekiem iegūta gal-
venokārt no LU Latvijas vēstures institūta grāmatas „No NKVD līdz KGB politiskās prāvas
Latvijā 1940 – 1986” [10]. Informācijas tabulās norādīti šo virsnieku apcietināšanas
(tiesāšanas vai izsūtīšanas uz soda nometnēm) datumi un Latvijas Valsts arhīva [12]
1986. fonda 1. un 2. aprakstu attiecīgo lietu numuri. Šo lietu analīze pētījumā nav veikta,
jo pēc apjoma tam būtu jāvelta atsevišķs pētījuma projekts. Tomēr interesentiem ir iespē-
jams iepazīties ar šo informāciju par saviem tuviniekiem Latvijas Valsts arhīvā. Apcietinātie
tika tiesāti, nosakot sodu no pāris gadiem nebrīvē līdz 10 – 15 gadiem soda nometnēs
un pat nošaušanu. Aprakstot inkriminētā nozieguma apsūdzības raksturojumu, lietās
pārsvarā tika izmantotas klišejas, kas rada maldinošu priekšstatu par arestētās personas
konkrēto darbību, taču raksturo padomju sistēmas tiesvedības mentalitāti [10]. Padomju
gūstā nonākušie karavīri izgāja filtrācijas nometnes, no kurām daudzi virsnieki nonāca
daudzajās soda nometnēs vai tika nošauti bez jebkādas tiesas. Analizējot LL pulku štatu
sarakstu, var pieņemt, ka vidēji līdz 10% no pulka personāla bija virsnieki. Apkopojot
grāmatas „Latviešu karavīrs Otrajā pasaules karā” vairākos sējumos publicētos datus, var
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secināt, ka vācu okupācijas laikā vāciešiem kalpoja apmēram 140 000 vīru (policijā – 15 000,
SD – 1200, armijas izpalīgos (Wermacht – HiWi) – 12 000, 15. div. – 14 446 vīri, 19.div. –
12 298 vīri un vēl būvbataljonos, robežapsardzes bataljonos un daudzās atsevišķās karaspēka
vienībās). Tātad abās divīzijās bija 26 744 karavīri, tajā skaitā iespējams 2600 virsnieku. 

Vadoties pēc padomju gūstā nonākušo kopējā leģionāru skaita (nav vēl precīzu datu),
var runāt par 400 – 500 latviešu virsniekiem, kas nonāca padomju gūstekņu filtrācijas
nometnēs. Par šiem virsniekiem pētījumā ir iegūta ļoti nepilnīga (aptuvena) informācija.
Spriežot pēc apkopotās informācijas [10], drošības orgāniem ne jau visus filtrācijas nomet-
nēs ieslodzītos un citā veidā apcietinātos latviešu virsniekus izdevās identificēt, bet tiesu
spriedumi pret šiem virsniekiem bija bargi. Pēc pētījuma projektā iegūtiem datiem ir iegūta
šāda apkopojoša informācija:

• apcietināti tika 576 latviešu virsnieki, kas ir 16,5% no identificēto virsnieku skaita
(kopā ar filtrācijas nometnēs nonākušajiem virsniekiem šis skaitlis varētu div -
kāršoties, viedojot gandrīz trešo daļu no tabulās identificēto virsnieku skaita);

• bojā ir gājuši (krituši, miruši no ievainojumiem) 358 virsnieki, kas ir 10,2% no iden-
tificēto virsnieku skaita;

• pazuduši 124 virsnieki, kas ir 3,5% no identificēto virsnieku skaita.
Tā kā Latvijā pēc kara tikai nedaudziem virsniekiem (apmēram 150 – 200) izdevās

izbēgt no represijām (tie ir līdz 1890. gadam dzimušie nemobilizētie vecie virsnieki un
kara gados dienesta pakāpes ieguvušie jaunie virsnieki, kas dezertēja no vācu armijas),
tad jāsecina, ka sabiedroto gūstā varēja nonākt pārējie virsnieki. Pētījuma projektā ne
visus šos virsniekus izdevās identificēt, bet tie varētu būt apmēram par 600 – 800 latviešu
virsnieki. Par pētījuma informācijas tabulās iekļauto pārējo apmēram 1000 latviešu
virsnieku likteni Otrā pasaules kara gada beigu posmā informācija iegūta nepietiekamā
apjomā, lai veiktu kopīgus secinājumus. Pastāv liela varbūtība, ka šie virsnieki gājuši bojā
kara pēdējos mēnešos un pazuduši (dezertējuši no vācu armijas vēl pirms kapitulācijas,
atrodot dzīves vietu ārvalstīs. Piemēram, Polijā 1945. gada pavasarī).    

Latviešu leģiona karavīri par piedalīšanos kaujas darbībā, parādīto varonību un atkarībā
no kaujā iegūtiem rezultātiem uz savu tiešo komandieru ziņojumu pamata pēc vācu ko-
mandieru ieskatiem varēja tikt apbalvoti:

• ar Dzelzs krusta otro šķiru;
• ar Dzelzs krusta pirmo šķiru, ja bija jau apbalvots ar otrās šķiras Dzelzs krustu;
• ar Dzelzs krustu pirmās un otrās šķiras apbalvotiem virsniekiem bija iespējas tikt iekļau-

tiem Armijas goda sarakstā, saņemt vācu krustu zeltā un saņemt Dzelzs krusta
Bruņinieka krustu.

No visiem apbalvotajiem latviešu karavīriem ar vācu dzelzs krustiem virsnieki tika ap-
balvoti [5]:

• ar Dzelzs krusta pirmo un otro šķiru – 21,5% no apbalvoto latviešu karavīru skaita;
• ar Dzelzs krusta otro šķiru – 52,2% no apbalvoto latviešu karavīru skaita.
Pēc veiktā pētījuma datiem ar Dzelzs krusta otro šķiru apbalvoto virsnieku skaits ir

nedaudz lielāks, jo 1945. gada pavasarī (īpaši 19. divīzijā) virsnieka pakāpes saņēma ar
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dzelzs krustiem apbalvotie karavīri, kas pildīja virsnieka amatu pienākumus. Udo Sietiņš
pēc sava pētījuma rezultātiem [5], secina, ka ar dzelzs krustiem apbalvoto latviešu kara -
vīru skaits ir daudz lielāks par viņa enciklopēdiskajā izdevumā „Par zemi, ko mīlam....
latviešu dzelzskrustnieki” publicētajiem datiem (vēl varētu būt kādi 1000 iztrūkstoši vārdi).
Tātad vēl vismaz 20%, jeb 200 virsnieku ir tikuši apbalvoti ar Dzelzs krustu. Tas ļauj
secināt, ka gandrīz 1000 latviešu virsnieku Otrā pasaules kara gados tika apbalvoti ar
vācu Dzelzs krustiem, jo pētījuma pārskata 2. pielikuma informācijas apkopošanas tabulā
jau iekļauti 715 ar Dzelzs krustiem apbalvotie latviešu virsnieki, tajā skaitā:

• 218 virsnieki, kuri tikuši apbalvoti ar Dzelzs krusta pirmo un otro šķiru;•
• 467 virsnieki, kuri tikuši apbalvoti ar Dzelzs krusta otro šķiru.
Pēc U. Sietiņa pētījuma rezultātiem pirmais Dzelzs krustu saņēmušais latvietis bija A.

Silgailis (13.01.1942.), otrais O.  Perro (19.01.1942.0 un tikai tad A.  Mateass
(10.03.1942) ar saviem karavīriem [5].

No ar Dzelzs krustu pirmās un otrās šķiras apbalvotajiem virsniekiem:
• 7 tika iekļauti Armijas goda sarakstā;
• 13 saņēma vācu krustu zeltā;
• 10 saņēma Dzelzs krusta Bruņinieka krustu.
Par šiem apbalvotajiem daudz rakstīts vairākos izdevumos, tādēļ pētījuma pārskatā

nav veikta detalizēta analīze un kopēja informācija par viņu dienesta gaitu atrodama ZPP
pārskata 2. pielikuma tabulā. Informācijas analīzes tabulu dati liecina, ka tajās iekļauto
virsnieku vidū bija 143 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, kuri karoja leģiona vienībās vai
darbojās Latvijas dažādās institūcijās vācu okupācijas režīma laikā.

Beidzoties karam, dzīvi palikušos latviešu virsniekus var iedalīt sešās lielās kategorijās:
1. Kurzemē palikušie LL un policijas virsnieki, kuri krita padomju gūstā vai noslēpās

mežos, kurus arī gandrīz visus tiesāja un izsūtīja uz daudzajām Krievijas soda no-
metnēm vai nošāva;

2. Uz rietumu valstīm izbēgušie, Vācijā sabiedroto gūstā nokļuvušie LL un policijas
virsnieki, kuriem no bēgļu nometnēm izdevās repatriēties;

3. Kara beigās Austrumvācijas apgabalos padomju gūstā nokļuvušie un rietumvalstīm
no bēgļu nometnēm Krievijai izdotie virsnieki, kurus arī gandrīz visus tiesāja,
izsūtīja uz daudzajām Krievijas soda nometnēm vai nošāva;

4. Virsnieki, kuri uzsāka pēckara partizānu cīņu, kurus notvēra un galvenokārt visiem
piesprieda nāves sodu vai nošāva bez jebkādas tiesas;

5. 1941.gada jūnijā uz Krievijas soda nometnēm izvestie latviešu virsnieki, no kuriem
kara beigās ne vairāk par 100 vēl izdevās glābt savas dzīvības;

6. Latviešu virsnieki, kuri cīnījās padomju Sarkanās armijas pusē. 
Šajā pētījuma pārskatā iespēju robežās informācija apkopota tikai par pirmo četru ka-

tegoriju latviešu virsniekiem, par kuru likteņiem pēckara gados arī ne visu informāciju iz-
devās iegūt. Pēc informācijas apkopošanas tabulu datiem šo virsnieku sadalījums pēc
augstāk minētām kategorijām ir šāds:
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• tiesāti, izsūtīti uz daudzajām Krievijas soda nometnēm vai nošauti tika gandrīz 800
virsnieki (576 tiesātie un 114 no gūstekņu filtrācijas nometnēm);

• uz Rietumu valstīm izbēga, Vācijā sabiedroto gūstā nokļuva 600 – 800 LL un poli-
cijas virsnieki;

• Austrumvācijas apgabalos padomju gūstā nokļuva un rietumvalstīm no bēgļu no-
metnēm Krievijai izdoti līdz 200 virsniekiem, kurus arī gandrīz visus tiesāja, izsūtīja
uz daudzajām Krievijas soda nometnēm vai nošāva;

• kara gados un pēckara partizānu cīņu uzsāka 60 – 80 virsnieki, kurus galvenokārt
visus nošāva.

1946. gada pavasarī tika likvidēta Cedelgēmas gūstekņu nometne un apm. 150 slimo
latviešu karavīru tika pārvietoti uz Eickelbornas kara gūstekņu slimnīcu, kur apmēram 25
nomira. Cedelgēmas nometnē 1945. un 1946. gadā nomira 80 karavīri, kurus apglabāja
Lommeles kapos Beļģijā. [6].9.

Lai atbrīvotu latviešu karavīrus no „nacisma” zīmoga, bēgļu pārstāvjiem (no DP (dis-
places persons) un POW (prisoners of war) nometnēm Latvijas Sarkanā Krusta vadībā
nācās pārliecināt Apvienoto Nāciju palīdzības un rehabilitācijas administrāciju (UNRPA –
United Nations Relief and REhabilitation Administration) un ASV militārās un civili-
estādes un skaidrot jautājuma būtību. Latviešu leģiona veterāni ieguva bēgļu statusu, kas
ļāva viņiem dzīvot UNRPA nometnēs. Starp latviešu SS un vācu Waffen SS bija daudz
atšķirību, un bēgļiem pēc 1947. gada bija iespējas emigrēt uz Angliju, Austrāliju, Brazīliju,
vēlāk Kanādu vai uzsākt darba gaitas Vācijā. 1949. gadā ASV Kongress pieņēma speciālo
DP kvotu likumu, kas ļāva emigrēt uz ASV.

Savu rakstu vēlos nobeigt ar 1994. gada 30. novembra Melnās kafijas vakara LVA
biedra ltn Jura Lielmeža uzrunu klātesošajiem [K-21(24)]: Dažkārt vēsturnieki strīdas, vai
mēs leģionāri bijām LA turpinājums, vai nē. Bet mēs bijām no LA un nācām ar Latvijas KS
garu. Vecākus neizvēlas un dažkārt neizvēlas arī sabiedrotos. Arī mūsu vectēvi un tēvi savā
laikā varbūt  neizvēlējās īstos sabiedrotos, un arī nevalkāja LA formastērpus Tīreļpurvā un
Nāvessalā. Tomēr mēs viņus pieminam – latviešu strēlniekus. Un 202 vecie strēlnieki,
kuri bija apbalvoti ar Jura krustiem, saņēma no Latvijas valdības Lāčplēša kara ordeņus.
Jo viņi bija latvieši, kas cīnījās par Latvijas un latviešu nākotni. Arī Otrajā pasaules karā
mēs varbūt neizvēlējāmies pareizos sabiedrotos, bet citas izejas nebija. Tie bija zēni, kas
bija audzināti LA garā un LA virsnieku vadīti. Viņi arī nevalkāja LA formas tērpus – tādus,
kādus tagad valkājiet Jūs, kadeti. Bet savā garā, uzticībā viņi bija latviešu karavīri. Mums
nebija lemts saglabāt LA, nebija lemts saglabāt Latviju kā tādu, kādu to bija izcīnījuši
mūsu tēvi un brāļi, bet saglabājām viņu ideālus un cīņas gribu.

Lai rakstītu vēsturi jābūt, pietiekamai distancei no aprakstāmiem notikumiem, bet vis-
pusīgi apgaismotiem faktiem ir jābūt, neļaujot tiem nogrimt aizmirstībā. Runa ir par mūsu
LVA biedriem – attiecīgo notikumu līdzgaitniekiem un aculieciniekiem, kuri vecuma dēļ
pamazām aiziet senču valstībā. Ar šādiem nodomiem ir tapis arī ar Latviešu virsnieku ap-
vienību kopīgi veiktais pētījuma projekts.  
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Kaprāle Maija Locāne,
Mācību plānošanas un atbalsta daļas 3. klases speciāliste

NOTIKUMI NAA 2011. GADĀ

Ir atkal aizritējis gads, klāt novembris un Melnās kafijas vakars. Gads bijis notikumiem
bagāts un skaists.

Martā NAA piedalījās gadskārtējā izglītības izstādē Skola 2011, kur prezentēja iespēju
studēt akadēmijā un kļūt par virsnieku. Dalība izstādē bija ar panākumiem – vasarā notika
kadetkandidātu atlase, un pēc vidusskolas tika uzņemti 47 jaunieši, pēc augstskolas – 30.

Aprīlī NAA notika atvērto durvju diena, kad visi interesenti varēja iepazīties ar akadē-
miju – bibliotēku, dienesta viesnīcu, aprunāties ar prorektoru.

21. aprīlī tika svinētas Lieldienas. Kopīgi vārījām zaļo spēka (skābeņu) zupu, kurā tika
ieliktas līdzi paņemtās krāsotās olas. Kadeti bija sagatavojuši dažādas fiziskās aktivitātes.

Aprīļa beigās, kad visa Latvija piedalījās Lielajā talkā, talkoja arī NAA personāls un ka-
deti. Kopīgiem spēkiem sakopām teritoriju ap dienesta viesnīcu.

NAA AKTIVITĀTES 2011. GADĀ

56



57

Maijā akadēmija atkal tika pie jauna rektora. Rektora amats tika uzticēts pulkvežleit-
ntam E. Leščinskim.

21. jūnijā parkā pie kopmītnēm kopā ar citām MVP vienībām ielīgojām Jāņus – cienā-
jāmies ar pašu sarūpēto mielastu, mums par prieku dejoja „Bramaņi”.

No 3. līdz 5. jūnijam notika nu jau par tradīciju kļuvušais NAA laivu brauciens, kurā
piedalījās NAA personālsastāva karavīri un darbinieki un kadeti. Šoreiz laivošanai tika iz-
vēlēti brīnumskaistie Daugavas loki. Ceļš līdz Krāslavai bija tāls, bet piektdienas pēcpus-
dienā visi sakāpa laivās un devās ceļā. Mērķis bija nokļūt Naujenes pagastā pie skatu
torņa. Brauciens nebija viegls, bet ap plkst. 23.00 visi veiksmīgi bija krastā.

Otrajā dienā NAA kadeti piedalījās dažādās aktivitātēs – militārajā stafetē, sporta spē-
lēs, svarbumbu celšanā u.c., savukārt personāla karavīri aktīvi makšķerēja.

Trešajā dienā bija ZS 34. Artilērijas bataljona un Daugavpils cietokšņa apmeklēšana.
Par Artilērijas bataljonu pastāstīja kpt. V. Baranovskis un vlt. A. Driņģis.

13. – 14. jūnijā NAA kadeti piedalījās piemiņas pasākumā Litenē.



Šogad 14. jūnijā aprit 70 gadi vienam no traģiskākajiem notikumiem, kas skāra Latvijas
armijas karavīrus. 1941.g. vasarā Litenē armijas vasaras treniņu nometnē tika apcietināti
Latvijas armijas virsnieki. Vairāki virsnieki tika nošauti uz vietas, pārējie izsūtīti uz Sibīriju.
1941.g. Litenes un Ostroviešu nometnē, kas atradās aptuveni 10 km attālumā no Litenes,
apcietināja un deportēja uz Sibīriju vismaz 430 virsnieku. Rīgā viņiem pievienojās vēl
130-135 virsnieki. Virsnieku apcietināšana vienlaicīgi norisinājās arī 29.lietuviešu un
22.igauņu teritoriālajā korpusā.

No 29. jūnija līdz 4. jūlijam NAA SZS 3. kursa kadeti – dižkareivis Nauris Štolcs, diž-
kareivis Aigars Eņģelis un dižkareivis Edgars Lemps –, pamatojoties uz Lietuvas Kara aka-
dēmijas ielūgumu, piedalījās Lietuvas bruņoto spēku organizēta pārgājiena Extreme
2x100. Pārgājiena laika saskaņā ar nolikumu 24 stundu laikā bija jānoiet 100 km un otri
100 km 24 stundu laikā pēc nelielas atpūtas. Kadeti kā vieni no labākajiem finišēja un
tika apbalvoti ar diplomu un medaļu.
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NAA GS virsnieku pamatkursa absolventi dienesta pakāpju pasniegšanā pie Valsts Prezidenta.

NAA kadeti šaušanas nodarbībā.



M. Ģeibaks, Mg.paed., Mg.polt.sc.
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs

NAA vecākajam pasniedzējam (1993. – 2003.) Oļegam Pavlovam
2011. gada 30. oktobrī 80 dzīves gadi un 60 gadi pedagoģiskā darbā.

ZINĀTKĀRE

Alūksnes pusē, ko sauca arī par Malienu, pie Igaunijas robežas, Vidzemes šosejas šķēr-
sots, atrodas Jaunlaicenes pagasts, kas kopā ar Veclaicenes pagastu brālīgi dala Dēliņ-
kalnu, Apukalnu un citus kalnus. Te Majorskolā uzauga arī Oļegs Pavlovs. Viņa tēvs bija
no Krievijas pilsoņu kara jukām Pēterburgā no sarkanā terora izbēgušā tirgoņa Ivana un
gruzīnietes Zinaīdas dēls. Nikolajs Pavlovs kļuva par Latvijas Republikas pilsoni, dienēja
7. Siguldas kājnieku pulkā Alūksnē un ilgi strādājis, iekārtodams telefona mezglu Jaun-
laicenes Majorskolā, kamēr gatavs bijis arī laulības līgums ar skolas pārziņa vecāko meitu
no slavenas dzimtas – Irēnu Slaucītājs. Šajā dzimtā bija Latvijas Republikā ievērojami
pētnieki ģeofizikā un astronomijā. Līdz 2. Pasaules kara sākumam Oļegs dzīvoja „Saul-
gožu” mājā kur viņš atrada, ka vectēvam Jānim Slaucītajam, kurš no 1886. līdz 1936.
gadam strādāja par skolotāju piemitusi ārkārtīgi vērtīga īpašība – viņš bijis kaislīgs preses
krājējs un saglabātājs, īsts Jaunlaicenes Jānis Misiņš. Rūpīgi sasietās pakās varēja atrast
„Atpūtas” pirmos numurus un „Jaunāko ziņu” eksemplāru, kurā sāka iespiest Viļa Lāča
„Zvejnieka dēlu”. Kas par lasīšanu, nopriecājās Oļegs, sperot pirmos soļus filoloģijā un
tiesībās nēsāt brilles visu mūžu. Rudeņos sākās skolas gaitas Jaunlaicenes Majorskolā
kur kaislīgo lasītāju pārceļ klasi augstāk un vērīgā latviešu valodas skolotāja Oļegu iesaista
viņa pirmajā pedagoģiskajā praksē: ar īstu sarkanu tinti uzdodot labot savu klases biedru
kļūdas rakstu darbos. Te Oļegs pārdzīvoja arī holokausta šausmas Otrā pasaules kara
laikā. No Jaunlaicenes Oļegs 1944. gada vasaras bēgļu gaitās ierodas Cēsīs, kur pagāja
ceturtdaļgadsimts no laika upes. Viņš no 1945. – 1951. gadam mācījās Cēsu Skolotāju
institūtā un paralēli arī A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā par dziedāšanas skolotāju.
1951. gada decembrī viņš devās obligātajā kara dienestā uz Maskavu, uz trīsgadīgiem
rezerves jaunāko leitnantu kursiem. Pēc dienesta no 1954. gada rudens Oļegs strādā par
Cēsu rajona kultūras nama direktoru, un divas reizes LPSR kultūras ministrija piešķīra
kultūras namam pirmo vietu LPSR kultūras namu vidū. Šie septiņi gadi bija rosīgi un iz-
teikti jautri – vienos sarīkojumos un mākslas notikumos, jo šajā laikā Cēsīs atradās darba
vieta daudziem mūziķiem, režisoriem un literātiem. No 1961. gada Oļegs strādā Cēsu 2.
vidusskolā, ar kuru saistās Oļega izcilās mūzikas skolotāja metodiķa kompetences, jo viņa
vadītie kori, it sevišķi vidusskolas jauktais koris ilgus gadus ir starp pašiem labākajiem
LPSR. No 1968. gada Oļegs papildina zināšanas vadošajos PSRS zinātnes centros Maskavā
un Ļeņingradā, bet no 1971. gada Oļegs uzsāk pasniedzēja darbu LPSR Lauksaimniecības
akadēmijā. No 1973. līdz 1990. gadam Oļegs ir docents un katedras vadītājs J. Vītola 
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Latvijas valsts konservatorijā. Būdams vērtīgs baritons, viņš laikā no 1947. līdz 1990.
gadam ir daudzkārtējs Latviešu dziesmu svētku uzvarētājs ar Cēsu skolotāju institūta
jaukto kori, Cēsu skolotāju kori „Beverīna” un vīru kori „Dziedonis”. Jau šajā laikā iezīmējas
Oļega Pavlova spēja būt par starpdisciplināru pasniedzēju, jo viņam ir ļoti plašs redzesloks.
Viņš aizrāvās ar LPSR koru kustības socioloģisko izpēti laikā no 1970. līdz 1990. gadam.
No 1993. gada Oļegs sāk darbu NAA, kur nostrādā 10. gadus. NAA ir vienīgā LR augst -
skola, kurā vienā katedrā strādājuši trīs dažādu paaudžu pasniedzēji, kuri bijuši Latvijas
dziesmu svētku uzvarētāji jaukto un vīru koru grupās. Oļegs savā darbā NAA ir prasīgs,
erudīts, interesants, domas un pārdomas rosinošs pasniedzējs, kurš devis zināšanas jau-
najiem Latvijas Republikas virsniekiem. Bez pedagoģiskās darbības Oļegs uzrakstījis arī
vairākus mācību līdzekļus, no kuriem nozīmīgākie ir viņa darbi par patriotismu un militā-
rajiem simboliem. Oļega Pavlova devums NAA attīstībā un jauno virsnieku zināšanu krā-
šanā būs vienmēr nozīmīgs, jo tikai zinātkāre katram cilvēkam paver iespējas sev atklāt
jaunus un vērtīgus vērtību apvāršņus.
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Kapteiņleitnants Igors Koroļovs,
NAA JS/GS nodaļas JS VLŠVK vecākais virsnieks 

STARPTAUTISKĀ JŪRAS SPĒKU VIDĒJĀ LĪMEŅA VADĪBAS 
UN ŠTĀBA VIRSNIEKA KURSS 

Starptautiskais Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieka kurss (turpmāk
tekstā – JS VLŠVK) tika dibināts ar mērķi izglītot Baltijas valstu JS jaunākā un vidējā lī-
meņa sastāva virsniekus un sagatavot tos turpmākajam dienestam JS operāciju vadību
štābos, t.sk. multinacionālajos štābos.

Kurss notiek vienu reizi gadā (janvāris – jūnijs) Latvijas Nacionālajā Aizsardzības aka-
dēmijā, un tā garums ir 22 nedēļas. Kursa klausītāju skaits ik gadu ir mainīgs un nepār-
sniedz 20 klausītājus. Kursa oficiālā apmācības valoda ir angļu.  

Kopš pirmā kursa, kas atklāts 2007.gadā, ir organizēti jau 5 apmācību kursi un 70 virsnieki,
arī viens ārvalstu, veiksmīgi to pabeidza (Igaunija – 7, Latvija – 46, Lietuva – 16, Polija – 1). 

Kursa dibināšanā liela nozīme bija Baltijas valstu Militārās komitejas (Baltic MilC) un
Baltijas valstu JS komitejas (Baltic Naval Committee) vadošajām direktīvām un idejām,
ņemot vērā reālo pieprasījumu pēc Baltijas valstu JS virsnieku izglītības papildināšanās. 

Apmācības minētajā kursā notiek saskaņā ar NATO procedūrām un Baltijas Aizsardzī-
bas koledžas (turpmāk tekstā – BALTDEFCOL) metodoloģiju. Kursa klausītājus apmāca
pieredzējuši militārie eksperti no Baltijas valstu Bruņotajiem spēkiem, ASV, Francijas, Vā-
cijas, Dānijas un Norvēģijas, kā arī pasniedzēji no Latvijas Universitātes. 

JS VLŠVK pamatuzdevums ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam ieskatu par NATO un
Baltijas valstu Bruņoto spēku attīstības tendencēm, JS darbības pamatprincipiem, kaujas
spējām un standarta procedūrām, dažāda veida kaujas un krīzes novēršanas operācijām,
kā arī starptautisko un Baltijas valstu nacionālās drošības situāciju un pamatnostādnēm.
Lielākais uzsvars kursa laikā tiek likts uz taktisko un operacionālo plānošanu, kā arī štāba
darba procedūrām, ņemot vērā Baltijas valstu JS specifiku, t.i. piedalīšanos mīnu meklē-
šanas operācijās. Kursā apgūtās teorētiskās zināšanas jūras taktisko operāciju plānošanā
tiek uzlabotas ikgadējās praktiskajās jūras mācībās „Sea-based Staff Training Exercise”
BALTIC FORTRESS. Šī apmācība notiek ciešā sadarbībā ar BALTRON štābu.  

Jāpiebilst, ka kursa laikā katrs klausītājs tiek atsevišķi novērtēts un noslēguma ziņojums
tiek sagatavots, ņemot vērā ne tikai parādīto zināšanu un prasmju līmeni, bet arī attieksmi
pret mācībām kopumā, klausītāja izpildīgumu, uzrādītajām praktiskajām vadības (leader-
ship) iemaņām taktisko mācību laikā, kā arī spēju iekļauties un pildīt dienesta pienākumus
štābos. Kā viens no svarīgākajiem vērtēšanas kritērijiem ir klausītāja sekmīgi uzrakstītais
un aizstāvētais pētnieciskais darbs (akadēmiskā eseja). 

JS VLŠVK sekmīgi beigušajiem virsniekiem tiek izsniegts sertifikāts par kursa absolvēšanu,
individuālais personības raksturojums un sekmju lapa. Pēc sekmīgās JS VLŠVK absolvēšanas
Baltijas valstu JS virsnieki var turpināt studijas BALTDEFCOL vecākā štāba virsnieku kursā
(The Joint Command and General Staff Course) bez papildus militārās apmācības. 
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JS VLŠVK ir virsnieka karjeras kurss, kas dod tiesības Baltijas valstu absolventiem sa-
ņemt dienesta pakāpi „kapteiņleitnants” un „komandleitnants”.  

Š.g. 22.septembrī NAA notika kārtējā JS VLŠVK plānošanas konference, kuras galvenais
mērķis ir 2012.gada kursa kalendārā plāna saskaņošana un harmonizēšana, kā arī atbildības
sfēru sadale starp dažādu valstu institūcijām, kas piedalās kursa atbalstīšanā. Konferencē pie-
dalījās 11 dalībnieki, t.sk., pārstāvji no Baltijas valstu Jūras spēkiem, Norvēģijas Jūras spē-
kiem, Latvijas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Universitātes un Baltijas Aizsardzības koledžas. 

Kārtējā, jau sestā pēc kārtas, kursa sakums ir paredzēts 2012.gada 9.janvarī un tajā
piedalīsies 12 kursa klausītāji no trijām Baltijas valstīm, t.i. 1 virsnieks no Igaunijas, 8
virsnieki no Latvijas un 3 virsnieki no Lietuvas.  

Majors Viesturs Bubucis un majors Māris Robežnieks sniedz padomus kursa klausītājiem 

sindikāta darba laikā
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LVA biedrs
atv. pulkvežleitnants Aivars Pētersons

HUGO ROZENŠTEINS UN VIŅA VĪRI

Ievadam

Latvieši, karš ir sācies

Ar šādu nosaukumu tūlīt pēc kara beigām Eiropā iznāca aculiecinieka, Latvijas vēst-
niecības Berlīnē preses atašeja Teodora Treiguta grāmata.

1939. gada septembrī sācies, Otrais pasaules karš kardināli mainīja militāri politisko
situāciju Eiropā, kā arī diktēja stratēģiskos un operatīvos pasākumus mūsu reģionā. Kara -
spēka vadības punkti praktiski sāka strādāt kaujas režīmā. Attiecīgi tika gatavots visu pa-
kāpju komandējošais sastāvs, un štābi pārvērtās kaujas vadības punktos.

Dažreiz iebilst, ka līdz 1939. gada septembrim Latvijas armijas štābu vadīja ģenerālis
Mārtiņš Hartmanis, un jau tajos laikos armijas darbība tika plānota un pārbaudīta attie-
cīgos armijas štāba treniņos. Taču tie, kam ir izdevies ielūkoties štābu dokumentos, atra-
dīs, ka to tematiku ir plānojis un realizāciju veicis Latvijas Augstākas karaskolas
priekšnieks pulkvedis (no 1935. gada ģenerālis) Hugo Rozenšteins.

Bez tam jāpiezīmē, ka ģenerālis M. Hartmanis augstāko karamākslu bija apguvis Fran-
cijas Kara akadēmijā (īsu laiku pat kopā ar vēlāk slaveno De Gollu). Ko mācīja un kā vēlāk
realizēja karamākslu Francijā, labi raksturo 1940. gada pavasara notikumi Rietumfrontē,
kad praktiski desmit dienās (1940. gada 1.-10. jūnijs) Francijas karamāksla piedzīvoja
sagrāvi. Savukārt, izcilākie latviešu militārspeciālisti, starp kuriem bija ģenerālis Hugo Ro-
zenšteins un pulkvedis Vilis Janums, augstāko militāro izglītību apguva Čehoslovākijas
Kara akadēmijā, kur pasniedza modernās karamākslas pamatus un tām dienām aktuālo
mobilo kaujas darbību.

Sākoties Otrajam pasaules karam un padomju iebrukumam Polijā, Latvijas valdība pie-
ņēma izšķirošu, pozitīvu un veiksmīgu lēmumu, ģen M. Hartmani nomainot ar Latvijas
Augstākās karaskolas priekšnieku ģenerāli Hugo Rozenšteinu1.

Vissvarīgākos operatīvos jautājumus ģenerālis Rozenšteins risināja veiksmīgi, piemē-
rojoties modernā kara prasībām. Šeit jāatzīmē, ka gatavošanās valsts aizsardzībai – pri-
mārais jautājums Latvijas armijā – vienmēr bija augstā līmenī. Valsts aizsardzībai tika
gatavota visa tauta. Samērā sarežģīts bija bruņojuma jautājums. Taču arī šos jautājumus
Latvijas armijas vadība risināja atbilstoši modernā kara prasībām. Īpaša uzmanība tika
pievērsta mobilo prettanku kaujas vienību un pretgaisa aizsardzības vienību sagatavošanai.
Latviešu karavīru visā pasaulē pazina jau no Pirmā pasaules kara pieredzes, kad Eiropā
slavens bija kļuvis latviešu strēlnieks.

NOTIKUMI, VĒRTĪBAS, PĒTĪJUMI

64

1 Par LAKsk. priekšnieku iecēla pulkvedi Mārtiņu Jeski, paaugstinot viņu ģenerāļa dienesta pakāpē. 



Ļoti plašu pārstāstu un latviešu komandieru vērtējumu ir centies dot profesors Rihards
Treijs 2006. gadā izdotajā pētījumā Latviešu ģenerāļi (1918 – 1940). Armijas komandieri
un štāba priekšnieki.

Cienījamais profesors ir devis objektīvi pozitīvu atsauci to pelnījušajai augstākajai lat-
viešu virsniecībai. Atsaucoties uz plaši pazīstamo latviešu izcelsmes vēsturnieku profesoru
Edgaru Andersonu, viņš vienu no ģenerāļiem vērtē šādi:

„... labi izglītots, elegants un inteliģents ... un arī ... stalta auguma karavīra uniformā
tērpts diplomāts un džentlmenis, kas bija ļoti prātīgs un gudrs, spēja ātri orientēties sa-
režģītās problēmās un bijis runīgs, bet viņam esot bijusi arī „diplomātiska dāvana” neat-
bildēt tieši uz sarežģītiem jautājumiem.” (R. Treijs, 221. lpp);

un neviena vārda par viņu kā militārspeciālistu un karamākslas zinātāju ...
Protams, no profesora nevar prasīt viņa vērtējumus militārajā zinātnē, taču jautājumam

ir arī otra puse. Padomju varas gados tika darīts viss, lai noniecinātu latviešu karavīrus
un to kaujasspējas. Par nožēlu jāsaka, ka padomju propaganda ir dziļi iesēdusies daudzu
militārā ziņā neizglītotu latviešu apziņā. Pat Latvijas televīzijas un radio diktori atļaujas
propagandēt padomju murgojumu, uzsverot, ka Latvijas armija bija vāja, tās komand-
sastāvs slikts, un augstākā vadība neizglītota, armijas bruņojums vājš. Kaut arī īstenībā
viss bija pretēji. 

Visus šādus murgojumus uzskatāmi apgāž tāda mūsu militārā personība kā ģenerālis
Hugo Rozenšteins, par kura sasniegumiem karamākslā joprojām ir nožēlojami maz infor-
mācijas. Varbūt vienīgā (viena no nedaudzajām) informācija par mūsu sasniegumiem kara  -
mākslā šajā jomā ir izcilā latviešu ģenerāļa pamatots vērtējums šī raksta autora grāmatā
Krustugunīs (Rīga, 2006.g. 80. – 119. lpp.). 

Ģenerālis Hugo Pēteris Rozenšteins dzimis 1892. gada 11. jūlijā Vecsalacas pagasta
Mērniekos dzirnavnieka ģimenē. 1911. gadā beidzis Rīgas pilsētas reālskolu, 1914. gada
janvārī brīvprātīgi uzsācis dienestu armijā, 92. Pečoras kājnieku pulkā Narvā un septembrī
uzņemts Vladimira karaskolā Petrogradā, kuras saīsināto kursu beidzis 1915. gada februārī,
saņemot praporščika virsnieka pakāpi. Dienestu turpinājis 24. un 25. rezerves bataljonā.
No 1915. gada jūnija virsnieks 15. Tiflisas grenadieru pulkā, rotas un vēlāk bataljona ko-
mandieris. Par kaujas nopelniem apbalvots ar trīs Sv. Annas, diviem Sv. Staņislava un vienu
Sv. Vladimira ordeni. 1915. gada decembrī paaugstināts podporučika (leitnanta) pakāpē;
1916. gadā – poručika (virsleitnanta) un 1917. gadā – štābkapteiņa pakāpē. Vecajai armijai
sabrūkot, 1917. gada decembrī armiju atstāj. Pēc Brestas miera noslēgšanas 1918. gada
maijā atgriežas dzimtenē pie vecākiem.  1918. gada 22. decembrī iestājas Latvijas Pagaidu
valdības bruņotajos spēkos, kur apstiprināts kapteiņa pakāpē 1. Latgales virsnieku rotā, no
kuras jau 1919. gada 2. janvārī pārcelts uz Virsnieku rezerves (vēlāko Neatkarības) rotu.
16. janvārī kaujā pie Lielauces smagi ievainots un evakuēts uz Liepāju, no kurienes, ievai-
nojuma ārstēšanai – uz Vāciju. 1919. gada jūnijā atgriežas Liepājas lazaretē.

Ņemot vērā viņa lielo kaujas pieredzi, 1919. gada septembrī ieskaitīts Armijas virspavēl-
nieka štābā par Operatīvās daļas priekšnieka palīgu, bet novembrī apstiprināts štāba Ārējās
izlūkošanas nodaļas priekšnieka amatā, 1920. gada martā paaugstināts pulkvežleitnanta
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pakāpē. No 1920. gada septembra līdz 1921. gada janvārim – kara aģents (militārais
atašejs) Latvijas sūtniecībā Vācijā. 1921. gada aprīlī apstiprināts par Armijas štāba Izlū-
košanas nodaļas priekšnieku un vairākkārt bijis Operatīvās daļas priekšnieka vietas izpil-
dītājs. 1924. gadā beidzis vecāko virsnieku kursus, bet 1926. gadā komandēts uz
Čehoslovākijas Kara akadēmiju, kuru absolvējis 1928. gadā. Paaugstināts pulkveža pa-
kāpē. 1929. gada novembrī iecelts par Armijas štāba Operatīvās daļas priekšnieku. No
1934. gada novembra – Armijas štāba priekšnieka pirmais palīgs. 1935. gada novembrī
iecelts par Latvijas Augstākās karaskolas priekšnieku un paaugstināts ģenerāļa pakāpē.
(izteiksmīgs vērtējums, sk. Dunsdorfs – RT 236). 

Talantīgais virsnieks daudz strādā pie militārās zinātnes un karamākslas problēmām.
Top izcili pētījumi – Latvijas kara ģeogrāfija (1932), Austrumu Kara teātris (1932), Kāj-
nieku pulka aizmugures nodrošināšana kara laikā (1935), Flanga un koncentriskais ma-
nevrs uzbrukumā (1935), Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kara laikā
(1937), Divīzijas, pulka un bataljona vadības organizācija un darbība kara laikā
(1933/37), kā arī Karaspēka vadība un kauja (1927), Kaujas un Lauka dienesta regla-
ments (K.L.R.) apvienoto ieroču šķiru vienībām (1936).

Pie tam ģenerālis ir virsredaktors dokumentālam pētījumam Latvijas armija 20 gados.
Minētos dokumentus plaši izmanto kā mācību līdzekļus un kaujas plānošanas doku-

mentus. Visu pētījumu pamatā ir praktiskās nodarbības Latvijas Augstākajā karaskolā un
armijas štāba treniņi, kuru materiālus ģenerālis Rozenšteins gatavo un praktiski realizē.
Šeit armijas komandējošais sastāvs apgūst karamākslu un tiek praktiski gatavots; tā 
zināšanas un pieredze tiks plaši izmantota Otrā pasaules kara laikā, par nožēlošanu, galveno -
kārt kaimiņvalstu interesēs. 

Vispārējā situācija kardināli mainās 1939. gada septembrī pēc Sarkanarmijas iebru-
kuma Polijā un 106 km garā robeža Latvijas austrumos, kuru sedza Polijas aizsardzības
spēki, nonāk agresora rokās, un tie ir reāli draudi mūsu valstij. Jau 1939. gada 5. oktobrī
agresors pieprasa Sarkanarmijas ievešanu un bāzu izveidi mūsu teritorijā. Tas prasa kar-
dinālus lēmumus un jaunas aizsardzības sistēmas izveidi. Nekavējoties, jau 6. oktobrī,
tiek nomainīts Armijas štāba priekšnieks. Ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa vietā nāk ģenerālis
Hugo Rozenšteins. Tam ir savs pamatojums – ģenerālis M. Hartmanis augstāko karamākslu
ir apguvis, mācoties Francijas Kara akadēmijā (1922.- 1924.), kuras apmācības teorija
vairs neatbilst mobilā kara sākuma situācijai. (sk. Francijas sagrāve praktiski desmit die-
nās). Savukārt ģenerālis H. Rozenšteins karamākslu ir apguvis modernajā Čehoslovākijas
Kara akadēmijā, un galvenais, jau ir izstrādājis savus mazo valstu modernas un mobilas
aizsardzības organizācijas teorētiskos pamatojumus. 

Pirmkārt, ģenerālis saprata un vērtēja, ka Latvijas aizsardzība nedrīkst būt izmisīga
cīņa, bet cīņa ar skaidru galvu un cīņas aprēķinu; cīņai vajadzēja gatavoties ar tikpat pa-
matotiem aprēķiniem, cik arī tikt labi aprēķinātas organizācijas un vadības realizētai; par
paraugu tika ņemta Somijas aizsardzības sistēma, aprēķināta un mazliet vēlāk realizēta  –
aizsardzības cīņa uz trīs – četriem mēnešiem; tieši tā savos aprēķinos to iezīmēja ģenerālis
Rozenšteins.
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Otrkārt, bija vajadzīga jauna aizsardzības sistēma ar mobiliem spēkiem aizsardzības
uzdevumu operatīvai risināšanai. Lai to realizētu, tika izveidota jauna sedzējspēku sistēma,
to līnijas un pozīcijas, un pie jau agrāk plānotā kaujas nodrošinājuma – septiņām kājnieku
divīzijām un pieciem pulkiem, tika formēts mobilais prettanku korpuss. Lai nebaidītu ne-
kompetentu auditoriju ar jauniem nepierastiem nosaukumiem, to vienkārši turpināja saukt
par autotanku brigādi trīs kaujas grupu un attiecīga nodrošinājuma spēku sastāvā. Īstenībā
katra kaujas grupa jau atbilda brigādei, jo sastāvēja no motorizētā (mobilā) kājnieku ba-
taljona, motorizētā prettanku diviziona, motorizētā sapieru bataljona un motorizētās izlūku
rotas (struktūru sk. pielikumā) ar atbilstošu bruņojumu un attiecīgu nodrošinājumu. Bez
tam kājnieku divīziju, kuras pēc vācu parauga jau tika sauktas par modernajām divīzijām,
sastāvā jau ietilpa savas kustīgās (mobilās) riteņbraucēju vienības un prettanku līdzekļi.
Mobilo spēku uzdevumus pildīja arī modernizētais Jātnieku pulks Daugavpilī.

Pretgaisa aizsardzību nodrošināja 1939. gada beigās saformētais motorizētais Zenīt -
artilērijas pulks – vismodernākā kaujas vienība Latvijas armijā, kurā ietilpa desmit bate-
rijas, bruņotas ar todienu modernākiem ātršāvēju zenītlielgabaliem un Henšel tipa
smagajiem artilērijas vilcējiem, t. sk., dežūrbaterijas pilnā kaujas gatavībā.

Jaunā aizsardzības plāna izstrādi paveica nedēļas laikā. Organizējot sadarbību ar zie-
meļu un dienvidu kaimiņiem, pirms plāna pārbaudes štāba mācībās, ģen. H. Rozenšteins
no 21. līdz 22. oktobrim personīgi ieradās Igaunijas armijas štābā un no 29. novembra
līdz 1. decembrim – Lietuvas armijas štābā. Pēc saskaņošanas jauno plānu 11. – 15. de-
cembrī praktiski pārbaudīja armijas štāba mācībās un nekavējoties (ar nosacītu darbības
laiku augustā) – arī divīziju grupu un divīziju štābu treniņos. Pēc vajadzīgo precizējumu
un savstarpējo saskaņojumu izdarīšanas, plāns pilnībā bija gatavs 1940. gada februārī
un to atkārtoti (ar nosacītu darbības laiku maijā) pārbaudīja štābu treniņā no 12. līdz 15.
martam. Jau aprīlī visas kaujas vienības saņēma priekšpavēles jaunā plāna ietvaros!

Lai kaujas vienībās atrastos un optimāli varētu izmantot iespējami vairāk spēku, Lat-
vijas armija atteicās no divīziju apvienošanas smagnējā korpusu struktūrā. Tika izveidota
apjoma ziņā minimāla divīziju grupu vadība, izvietojot I (Centrālo) divīziju grupu ar vadības
punktu Ogrē un II (Ziemeļlatvijas) divīziju grupu ar vadības punktu Cēsīs. Šīs struktūras
bija izveidotas jau agrāk, savu uzdevumu izpildīja jau 1939. gada rudenī, un grupu ko-
mandieri ģenerālis Fricis Virsaitis un ģenerālis Andrejs Krustiņš tika apbalvoti ar I pakāpes
Viestura ordeņiem. Tādu pašu apbalvojumu vēl saņēma tikai mobilo spēku komandieris
ģenerālis Jānis Kurelis.2

1. maijā aizsardzības plānu apstiprināja valsts vadība, un vienības nekavējoties ieņēma
izejas un aizsardzības kaujas pozīcijas. Pirmā ešelona divīziju komandieri ieradās savos
komandpunktos un izvērsa vadības punktus un sakaru mezglus (arī jaunformējamo – 6. di-
vīzijas komandieris ģen. Ezeriņš Pļaviņās un 7. divīzijas komandieris ģen. Klinsons – Gul-
benē).  Nekavējoties plānoto darbību rajonos tika ievests viss kaujas un aizmugures
nodrošinājums. Tāpat savos rajonos ieradās otrā ešelona un operatīvās rezerves spēki,
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t.sk. Madonā jau no 1939. gada decembra tika izvietots kājnieku bataljons kaujas sastāvā
un artilērijas divizions, kā arī tika pabeigta priekšējās (operatīvo rezervju) noliktavas iz-
būve. Plānotajos rajonos ieradās arī mobilās vienības – riteņbraucēji.

Savlaicīgi tika reorganizēti mobilie prettanku spēki, jau ar 1940. gada 1. martu Autotanku
pulku pārformējot brigādē. Mobilo spēku komandieris pulkvedis O. Grosbārts saņēma ģenerāļa
uzšuves. Brigādes komandpunktu pārveda uz Cēsīm, un tās pirmo kaujas grupu izvietoja gar
Vidzemes šoseju austrumos no Cēsīm. Brigādes divas citas kaujas grupas tika dislocētas Rīgā,
gatavībā segt jebkuru iespējamo armijas kaujas izkārtojuma pārrāvumu dienvidu virzienā. At-
bilstoši savlaicīgajam saskaņojumam ar Lietuvas armijas vadību, latviešu kaujas vienības (divas
divīzijas) bija gatavas pildīt kaujas operācijas 50 km dziļumā Lietuvas teritorijā. Uz dienvidiem
no šīs līnijas Rīgas – Jelgavas virzienu sedza uz Šauļiem atejošās Lietuvas armijas divīzijas.

Austrumu virzienā sedzējvienības pastāvīgā kaujas gatavībā atradās pozīcijās 25 km
attālumā no Latvijas robežas; to uzdevums – aizturēt agresoru septiņas stundas, kamēr
savas pozīcijas tiem aiz muguras ieņems sedzējbataljoni. Visus ceļus un pārejas gar Lat-
vijas austrumu robežu mīnēja un iznīcināja speciāli sagatavotie un ar sprāgstvielām no-
drošinātie robežsargi, kuriem šī uzdevuma izpildei bija atvēlētas tikai 30 – 90 minūtes.

Spēku grupējumu Rietumu (Kurzemes) virzienā vadīja tieši no armijas komandpunkta.
Jau pirmajā diennaktī Latvijas armija bija gatava pildīt savu uzdevumu, neitralizējot

agresoru jaunos apstākļos un atbilstoši modernā kara prasībām!
Sākoties Otrajam pasaules karam, gan aizsardzības plānu, gan notikumu analīze ne-

pārprotami apstiprina armijas štāba priekšnieka ģenerāļa Hugo Rozenšteina īpašo lomu
Latvijas aizsardzības plānošanā un organizēšanā, modernu spēku un vadības sistēmas iz-
veidē, kā arī apliecina Latvijas armijas gatavību un izcilu rīcībspēju izvērsties kustīgai (mo-
bilai) aizsardzībai sarežģītos karadarbības apstākļos Eiropas kontinentālajā daļā ar
raksturīgu, ātri mainošos, situāciju. 

Latvijas armijas un Valsts politiskā vadība spēja pareizi novērtēt ģenerāļa Hugo Ro-
zenšteina izcilo lomu un sasniegumus. Pēc ģenerāļa ziņojuma noklausīšanās 10. maijā
par Latvijas armijas gatavību atsist jebkura agresora uzbrukumu jebkurā virzienā un no-
turēt fronti līdz noteiktam laikam, tika pieņemts lēmums, un 1940. gada 11. maijā ģe-
nerāli Hugo Rozenšteinu pelnīti apbalvoja ar I pakāpes Viestura ordeni.

Pielikumā: 
1. Latviešu mobilā prettanku kaujas grupa. Sasniegums modernajā Eiropas 

karamākslā (struktūra).
2. Kartoshēma – Latvijas aizsardzība atbilstoši 1940. gada aizsardzības plānam.

Avots: A. Pētersons Krustugunīs. Rīga, 2006, 80. – 119. lpp.

P.S. Lēmums par rezervju un rezervistu sagatavošana ir aktuāls arī šodien. Uzskatāms
piemērs tam ir arī padomju iebrukums un Ziemas karš Somijā 1939. – 1940. g., kad
praktiski visas taktikās somu apakšvienības komandēja rezerves virsnieki (sk. Erki Palo-
lampi. Kolla turas, Rīga, 1943.).  
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Pielikums
Motogrupas kaujas štatu saraksts
(apstiprināts ar 23.03.1940. pavēli Nr. 721)

A. Kaujas vienības (pavisam motogrupā – 1740 kar.)
a) Grupas štābs (3 + 5) ar:

• štāba rotu (rotas kom. un komandanta vadi);
• sakaru rota (sakaru vads un radio vads); 8/99 (virsn./kar.) 
• izlūku rota (2 izlūku tanku vadi; katrā 3 izlūku tanki un
• bruņu auto vads ar 2 bruņumašīnām, 88 kar.).

b) Motorizētais bataljons:
• štābs ar sakaru vadu;
• 3 motostrēlnieku rotas (190 kar. katrā);
• ložmetēju rota (3 ložmetēju vadi un mīnmetēju grupa), 179 kar.

c) Prettanku lielgabalu bataljons (divizions)
• štābs ar sakaru vadu – 1/31;
• 2 prettanku lielgabalu rotas – 4/112 (3 vadi rotā, ar 3 PTL katrā).

d) Sapieru rota – 3 vadi; 4/168 (172 kar., 17 auto un 8 motocikli).
Visas kaujas vienības motorizētas, t. sk. daļa – ar apvidus pilnpiedziņas mašīnām.

B. Aizmugures nodrošinājums
a) kaujas vienību nodrošinājums:

• munīcija – 3 uguns devas visās vienībās; sapieru un sakaru rotās – 1 u.d.;
• uzturs – visās rotās 1 pārtikas deva pie virtuves un karavīriem, 1 piek. 

virtuve;
• inženiernodrošinājums – sapieru rotā:

– sprāgstvielas 600 kg,
– prettanku mīnas 400 gab.,
– ceļu mīnas 60 gab.,
– motorzāģi 6 gab.;

• spēkratu nodrošinājums – 1 degvielas un smērvielu deva un rez. daļu 
• komplekti visās vienībās;

b) saimniecības dienests:
• saimniecības rota (122 kar., t. sk. 90 autovadītāji), kura pārvadā:

– munīcijas vadā 1 u.d. visām vienībām (izņemot sakaru un sapieru),
– pārtikas vadā 1 uzturdeva un 1 neaizskaramā deva visām vienībām;

• tehniskā rota:
– mantu vadā – 1 degv. un smērvielu deva visai motogrupai,
– darbnīcas vadā – 1 lauka darbnīca ar rez. daļām un 2 traktori;

c) pārsiešanas punkts ar 2 sanitāriem auto (30 kar., t. sk. 16 sanitāri).
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C. Bruņojums: 18 prettanku lielgabali; 2 mīnmetēji; 16 tanki (izlūku un kaujas);
2 bruņu auto; 12 raidstacijas; 176 automašīnas; 68 motocikli un 35 ar blakusvāģiem;
6 motorzāģi; 43 ložmetēji un patšautenes.

Šī komplektējuma optimālais variants nepārtraukti tika aprobēts, uzlabots un precizēts
visu līmeņu vienību štābu treniņos, atbilstoši to dienu situācijai, karamākslas prasībām,
attiecīgam bruņojumam un reālām iespējām.

Papildinājumam:
Divīzijās – a) izlūkbataljonā – 2 riteņbraucēju rotas ar 3 vadiem un ložmetēju grupu

katrā; 4 munīcijas devām bataljonā un tā transportā; b) prettanku lielgabalu rota ar 2 vadiem,
pa 3 lielgabaliem katrā un vidējiem apvidus autovilcējiem, ar munīciju 4 ugunsdevas rotās;
no tām – 2 ugunsdevas vilcējos un 2 ugunsdevas rotas kom. vadā; c) piedalītā – 40 mm
zenītbaterija 2 vadu sastāvā ar smago apvidus autovilcējiem, spējīga darboties patstāvīgi,
munīcija – 3 ugunsdevas, ar 1 u.d. vilcējos un 2 u.d. munīcijas auto.
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LVA biedrs
atv. pulkvedis Georgs Stiprais

KRIEVIJAS, BALTKRIEVIJAS UN POLIJAS VĒSTURNIEKI PAR PSRS 
SARKANĀS ARMIJAS PERSONĀLSASTĀVA NEATGRIEZENISKIEM 
ZAUDĒJUMIEM OTRAJĀ PASAULES KARĀ UN TO IEMESLIEM

PERSONĀLSASTĀVA IZMAIŅAS 130. LATVIEŠU STRĒLNIEKU KORPUSĀ

Padomju Savienības uzvaru  Otrajā pasaules karā daudzi cilvēki uzskata par nozīmīgāko
XX gadsimta notikumu. Ievērojamai Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas sabiedrības daļai
uzvara pār nacismu ir tautas pašapziņas un iedvesmas avots. Upuru balss ir klusa, tā
dzirdama maz, vai arī to slāpē oficiālā vai pusoficiālā propaganda [5].

Pretrunīgie karā zaudēto PSRS iedzīvotāju vērtējumi 

Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka karš ir beidzies tikai tad, kad ir apbedīts pēdējais
kritušais karavīrs. Otrais pasaules karš Krievijai ir beidzies it kā 1945. gadā. Tomēr Krievi-
jas Federācija kā Padomju Savienības tiesiskā mantiniece vēl līdz šim brīdim turpina skaitīt
šī kara upurus, meklēt un apbedīt kritušos pat  savā teritorijā. Jautājums par to, cik cilvēku
PSRS zaudēja šajā karā paliek atklāts, neskatoties uz militārvēsturnieku centieniem pre-
cizēt traģisko notikumu datus un noskaidrot patiesību. 

Krievu militārvēsturnieku starpā ir izvērsusies visai asa polemika. Baltkrievu vēsturnieks
S. Zaharevičs kritizē  M. Garejevu un A. Isajevu par tautas muļķošanu, minot kara zau -
dējumus tikai 8,6 milj. cilvēku. Šāds skaitlis esot iegūts, nevis analizējot  personālsastāva
uzskaites datus sarakstos vai kartiņās Podoļskas arhīvā, bet izmantojot „aprēķina metodi”
un tikai par 1941. gada operācijām. 

Pēdējā laikā virkne vēsturnieku (S. M. Mihaļevs, V. T. Jeļisejevs u.c.), veicot precīzākus
pētījumus, apšaubījuši „aprēķina metožu”  ticamību (tikai vienā Maskavas aizstāvēšanas
operācijā kopējie  zaudējumi esot samazināti par 337 tūkst. cilvēku). Un vēl – V. T. Jeļisejevs
pamatoti pierādījis, ka grāmatas „Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери Вооруже -
нных Сил” autori Krivošejevs u.c. esot apzināti falsificējuši PSRS BS zaudējumus,
samazinot to skaitu operācijās, kampaņās un visā karā. 

Baltkrievu vēsturnieks S. Zaharevičs, atsaucoties uz B. Sokolova datiem, min kopējo
bojā gājušo un mirušo iedzīvotāju  skaitu no 1941. gada jūnija līdz 1945. gada maijam –
43 milj. 448 tūkst. cilvēku. Relatīvi tuvu skaitli – 37,2 milj. – ir devusi arī PSRS Valsts
statistikas komitejas Demogrāfiskās statistikas pārvalde, kas darbojās Lielajā Tēvijas kara
precizētu zaudējumu kompleksajā komisijā.

Tomēr arī šie dati nav precīzi, jo notikušas zināmas manipulācijas ar PSRS 1939. gada
un 1959. gada tautas skaitīšanā iegūtajiem datiem. Tā pirmskara 1939. gada janvāra dati,

NOTIKUMI, VĒRTĪBAS, PĒTĪJUMI
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kad PSRS sastāvā vēl nebija Moldāvijas, Rietumukrainas, Rietumbaltkrievijas, Lietuvas,
Latvijas, Igaunijas un no Somijas atrautās teritorijas, tika mākslīgi attiecināti uz 1941.
gada jūniju. Savukārt 1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanas dati tika attiecināti uz
1945. gada beigām.

No augstāk minētā S. Zaharevičs secina, ka, karam sākoties, PSRS bija nevis 196,7
milj., bet  vairāk nekā 205 milj. iedzīvotāju. Šeit vēl esot jāpieskaita vismaz 5 milj. GULAG’ā
ieslodzīto (pēc A. I. Solžeņicina uzskatiem, līdz pat 12 milj.), kas netika pakļauti tautas
skaitīšanai, tomēr aktīvi strādāja aizsardzības interesēs un daudzi pat karoja.

Tādējādi oficiāli zaudējumu kopējie apmēri arvien vēl jāprecizē.
Saskaņā ar  V. M. Safira  domām (sk. žurnālā Военно-исторический архив). Augstākā

virspavēlnieka I. Staļina, Ģenerālštāba priekšnieka G. Žukova un citu „staļiniskās ver-
tikāles” funkcionāru noziedzīgi analfabētiska rīcība noveda PSRS līdz milzīgiem BS  neat-
griezeniskiem zaudējumiem – 13,85 milj., pēc KF AM Podoļskas arhīva datiem; 16,2 milj. –
pēc AM Militārās vēstures institūta bijušā priekšnieka D. Volkogonova datiem.

Tomēr oficiālā statistika un B. Sokolovs faktiski ir vienoti uzskatos, ka kara laikā bojā
gājušo PSRS  civilpersonu skaits ir aptuveni 17 milj. cilvēku (B.Sokolovs – 16 milj. 900
tūkst.). Tālāk Boriss Sokolovs atņem šos 16,9 milj. no  kopējā kara laikā bojā gājušo un
mirušo PSRS pilsoņu skaita, t. i., no 43,448 milj., un secina, ka kara laikā krituši un
miruši 26 milj. 548 tūkst. PSRS  karavīru pret 3,950 milj. bojā gājušo (no tiem 2,608
milj. Austrumu frontē), kas karoja Vācijas armijā. Tātad attiecība ir 1 : 10,1 par sliktu
Sarkanajai armijai.

Tomēr arī šis bojā gājušo Sarkanās armijas karavīru un  PSRS civiliedzīvotāju skaits
nav precīzs.

[1], lpp. 530.- 537.; [3] un [4].

Sarkanās armijas skaitliskais sastāvs un tā Otrā pasaules kara zaudējumu analīze

Kara sākumā Sarkanajā armijā un flotē, resoru formējumos, kas atradās Aizsardzības
komisariāta apgādībā,  apgādes   sarakstos skaitījās 4 milj. 826 tūkst. 900 cilvēku. Kara
gaitā iesaukti un mobilizēti vēl 29 milj. 574 tūkst. cilvēku. Tādējādi PSRS mobilizācijas
procesam  varēja pakļaut 34 milj. 400 tūkst. cilvēku.

Tomēr izrādās, ka ievērojams cilvēku skaits nekādi nav  fiksēts Aizsardzības komisariāta
sarakstos. Tie ir tā dēvētie „okupētie”, kurus padomju mobilizācijas iestādes sagrāba katrā
apdzīvotā vietā un bariem dzina uz fronti. Šos cilvēkus karaspēka daļu pavēlniecība nereti
uzreiz svieda kaujā, nemaz necenšoties ierakstīt viņu vārdus un uzvārdus kādos sarakstos.
Viņus neviens nepazina, viņiem lielākoties  kā zemniekiem (respektīvi kolhozniekiem) ne-
bija nekādu dokumentu. Ja viņi krita kaujā, neviens nezināja, uz kurieni un kam par to
sūtīt paziņojumu.

Aizsardzības komisariātam nebija nekādu datu par šādu personu esamību un atrašanās
vietu  (ja tikai viņiem izdevās izdzīvot un vēlāk tikt  uzskaitītiem); tāpēc kritušos „okupētos”
neuzskaitīja ne kopējā armijas sastāvā, ne zaudējumos.
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Sarkanā armija savas apgādes jautājumus risināja galvenokārt uz vietējo resursu rēķina,
tajā skaitā – arī nodrošināšanu ar personālsastāvu. Frontēm un armijām virzoties pāri
Baltkrievijai, tās tika papildinātas un zaudējumi aizstāti  ar baltkrieviem, pāri Ukrainai –
ar ukraiņiem. Ja sākumā (no 1943. gada rudens) Ukrainas teritorijā un (no 1943. gada
oktobra līdz 1944. gada, jūnijam) Baltkrievijas teritorijā Sarkanā armija sastāvēja galve-
nokārt no KPFSR pilsoņiem, tad vēlāk armijas nacionālais sastāvs sāka mainīties. KPFSR
pilsoņu prioritāte bija vērojama tikai bruņutanku un aviācijas daļās, jo speciālistu sagata-
vošanas centri atradās tikai Krievijā. Savukārt strēlnieku daļas masveidā  komplektēja no
ukraiņiem un baltkrieviem.

Tām frontēm, kurām nebija iespēju papildināt dzīvo spēku no „brālīgo tautu saimes”
(Karēlijas, Ļeņingradas, 2. un 3. Baltijas fronte) un kas masveidā sastāvēja no KPFSR
pilsoņiem,  1944. gadā spēki izsīka – tos nebija ar ko papildināt, jo Krievija, Vidusāzija
un Aizkaukāzs, pateicoties „ešelonētu pašnāvniecisku uzbrukumu” taktikai, bija no-
asiņojušas. 2. Baltijas fronte, ieskaitot jaunformēto   130. latviešu strēlnieku korpusu,
iestrēga Kurzemē, iespējams, arī resursu trūkuma dēļ (jāņem vērā, ka pirms Sarkanās ar-
mijas ienākšanas Baltijas valstīs, Igaunijā un Latvijā tika veikta iedzīvotāju  mobilizācija
vācu armijā).

Karēlijas frontei pietika spēku tikai desanta izsēdināšanai Petsamo. Ļeņingradas fronte
spēja ielauzties Karēlijā un aiziet tikai līdz Vīborgai, kur fronte galīgi  apstājās un Staļinam
nācās sākt sarunas ar Helsinkiem.

Tieši nepietiekamo  cilvēku resursu dēļ kara noslēguma posmā tika veidoti lielāki na-
cionālie formējumi no citu valstu pilsoņiem: 1. un 2. poļu armija, 1. čehoslovāku kājnieku
brigāde, 1. un 4. rumāņu armija un 1. bulgāru armija.

Staļina un viņa karavadoņu militāro operāciju plānošanā cilvēku zaudējumi nebija
nekāds arguments. „Apbērt pretinieku ar savējiem (Sarkanās armijas) kritušajiem ka-
ravīriem bija parasts Staļina karošanas paņēmiens” (Merridale C. Wojna Iwana. Armia
Czerwona 1941 – 1945. Poznan, 2007. lpp. 234.-238.). Sarkanās armijas un vermahta
dzīvā spēka zaudējumu attiecība 1941. g. bija 18:1, 1942. g. – 13,7:1, 1943. g. –
10,4:1, 1944. g. – 5,8:1, bet 1945. g. 4,6:1 (Соколов Б.В. Тайны Второй мировой,
lpp.252).

Nedaudz atšķirīgas proporcijas min jaunākās paaudzes krievu vēsturnieks Marks So-
loņins: kaujā pie Maskavas krievu un vācu zaudējumu attiecība ir 5,35:1, lielās PSRS
ofensīvas laikā Ukrainā (1943. g. otrajā pusē) – 3,4:1. 1944. g. otrajā pusē (operācija
„Bagrations”, ofensīva Rietumukrainā un Moldāvijā) – 2,5:1. (Солонин М. Мозгоимение.
Фальшивая история Великой войны, 2008., lpp. 270.-273.).

Neraugoties uz līdzšinējām bezkompromisa cīņām, Varšavas sacelšanās laikā 1944.
gada augustā un septembrī,  Sarkanā armija nesaņēma pavēli doties palīgā sacelšanās
dalībniekiem un „apbērt pretinieku ar kritušo ķermeņiem”, kaut arī tai bija neapšaubāms
pārsvars gan dzīvā spēka, gan tehnikas ziņā. Poļu vēsturnieki uzskata, ka tam bija politiski
iemesli. Poliju Staļinam vajadzējis iekarot, nevis tai palīdzēt.

[1], lpp.336.-353. un [5]. 
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Kara gūstekņi un dezertieri

Saskaņā ar pieejamo informāciju padomju gūstekņu kopskaits ir 6 milj. 300 tūkst. pret
950 tūkst. vāciešu, kas nokļuvuši padomju gūstā līdz 1945. gada aprīlim. Bez tam
padomju gūstā NKVD nometnēs uz 1956. gada 22. aprīli   atradās 513.766 ungāri,
187.367 rumāņi, 48.957 itālieši  un 2377 somi. No 6,3 milj. padomju gūstekņu gūstā
miruši 4 milj. cilvēku.

Masveidīga Sarkanās armijas komplektēšana bez personālsastāva atlases noveda pie
tā, ka PSRS bruņoto spēku demoralizācijai nebija analogu pasaules karu vēsturē. Tikai
pēc oficiāliem datiem kara ar Vāciju nobeigumā skaitījās 212.000 nesameklētu dezertieru,
994.300 karavīru  bija notiesāti, no tiem 436.600 nosūtīti uz soda izciešanas vietām,
bet 422.700 – uz soda apakšvienībām frontē.

Pretēji izplatītajām baumām dezertierus masveidā nenošāva un nometnēs nesēdināja,
bet sūtīja atpakaļ uz fronti parastu karaspēka daļu komplektēšanai. Līdzīgi rīkojās ar
karavīriem, kas  sabijuši vācu gūstekņu nometnēs.  Karavīrus pēc vācu gūstekņu nometnes
sūtīja uz padomju filtrācijas „zonām”. Saskaņā ar A. V. Mežeņko datiem laikā no 1941.
gada oktobra līdz 1944. gada martam tādi bija 317.594 cilvēki, kuri tika pārbaudīti un
nosūtīti uz:

– Sarkano armiju – 70,3%,
– trieciena (soda) bataljoniem – 2,6%,
– NKVD konvoja karaspēku – 1,4%,
– aizsardzības rūpniecību – 1,8%,
– hospitāļiem – 0,5%,
– miruši – 0,6%, 
– arestēti – 3,5%,
– turpināja iziet pārbaudi – 19,3%.

[1], lpp. 538.-540. un [4].

Izmaiņas  Latviešu strēlnieku korpusa personālsastāvā

201. latviešu strēlnieku divīzija (vēlāk pārdēvēta par 43. gvardes latviešu strēlnieku
divīziju) bija pirmais Sarkanās armijas nacionālais formējums, kura veidošanu pabeidza
1941. gada 12. septembrī. Divīzijas nacionālais sastāvs tobrīd bija šāds: latvieši – 51%,
krievi – 26%, ebreji – 17%, poļi – 3%, citas tautības – 3%, pie kam 90% divīzijas karavīru
bija Latvijas PSR pilsoņi. Pie Maskavas ļoti sīvo kauju gaitā divīzija cieta ievērojamus
zaudējumus: no ierindas izsita 55% personālsastāva, tajā skaitā 58% ierindnieku, 54%
jaunāko komandieru, 30% virsnieku. Īpaši lieli zaudējumi bija strēlnieku pulkos: 92. pulkā -
68%, bet 122. un 191. pulkā ierinda zaudēja (krituši un ievainoti) 70% kareivju un virsnieku.

1942. gada janvārī divīzijas izvietojumā ieradās papildinājums 4358 cilvēku sastāvā,
tai skaitā 62 virsnieki, 308 jaunākie komandieri. Papildinājuma 747 cilvēki (vecumā no
20 līdz 35 gadiem) bija evakuētie no Latvijas, bet pārējie – 3611 (lielākoties vecumā līdz

74



20 gadiem) bija citu Padomju Savienības rajonu iedzīvotāji. Rezultātā tikai 60% divīzijas
personālsastāva bija Latvijas PSR pilsoņi. 1942. gada janvāra beigās divīzijā ierindā bija
8942 karavīri. Saskaņā ar tā laika štatu sarakstu personālsastāva nekomplekts sama-
zinājās līdz 2699 cilvēkiem. 

1942. gada oktobrī divīzija saņem 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas (LSD) no-
saukumu un tajā brīdi divīzijā reģistrēti 10752 cilvēki.

Uz 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas bāzes 1944. gada 5. jūnijā tika izveidots 130.
latviešu strēlnieku korpuss (LKS). Uz 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka bāzes
saformētā 308. latviešu strēlnieku divīzija ieradās frontē 1944. gada jūlija pēdējās dienās
un iekļāvās korpusa sastāvā. 1944. gada 1. augustā 130. LSK: korpusa štābā (iespējams
kopā ar korpusa komandierim tieši pakļautajām apakšvienībām) – 853, 43. gvardes divīzijā –
7537, 308. divīzijā – 7366 cilvēki. 308. divīzijas sastāvā 46% bija strādnieki, 34% - kol-
hoznieki (!), 4% - zemnieki (no Latvijas lauku viensētām!), 10% - kalpotāji. Divīzijas naci-
onālais sastāvs: krievi – 52,2%, latvieši -35%, citi (galvenokārt ebreji un tatāri) – 12,8%.
Šajā karaspēka vienībā gandrīz puse (46%) karavīru bija dzimuši 1926. gadā un tikai nedau -
dziem bija kauju pieredze (valdības apbalvojumi bija tikai 330 kareivjiem un virsniekiem).

Pirms kaujām Kurzemē 130. korpusa divīzijas tika papildinātas ar personālsastāvu un
bruņojumu. 1944. gada novembrī 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijā bija 8276, bet
308. strēlnieku divīzijā – 7128 cilvēku. Ierindas karavīru sastāvu veidoja galvenokārt
gados  jauni cilvēki: 308. divīzijā 3015 (vairāk nekā 55%) no 5640 ierindniekiem bija
vecumā no 19 līdz 28 gadiem.

130. LSK komandierim, korpusam  tieši piedaloties kaujas darbībā, parasti tika ope-
ratīvi pakļauta vēl kāda trešā Sarkanās armijas divīzija (dažādos laika posmos tādas bija
115., 26., 56., 332.,201. strēlnieku divīzija). Pēc kaujām Piemaskavā daži desmiti lie-
tuviešu no 201. LSD 1941. gada decembrī aizgāja uz jaunformējamo 16. lietuviešu
strēlnieku divīziju.

Starp Sarkanās armijas daļām, kuru personālsastāvā bija daudz latviešu, jāmin 1591.
zenītartilērijas pulks. Pulka formēšanas laikā 1943. gada martā tajā tika iekļauta 43.
gvardes LSD, 44. atsevišķā gvardes zenītbaterija, ar kuras karavīriem tika nokomplektētas
divas pulka baterijas. Pulku komandēja bijušais baterijas komandieris kapteinis K. Liepiņš. 

[4], lpp. 116., 146., 148., 212.,446., 547.

Secinājumi:
1. Sarkanajā armijā ne vienmēr  tika veikta personālsastāva  uzskaite pēc nacionālajām

pazīmēm, dažkārt šādi netika uzskaitīti ne dzīvie, ne kritušie. Tomēr kopsavilkumos par
bojā gājušiem tika norādīta nacionalitāte vai dzimšanas vieta, kas dod iespēju vismaz
daļēji uzzināt, kas veidoja kritušo karavīru vairākumu. Iespējams secināt, ka per-
sonālsastāva uzskaite 130. latviešu strēlnieku korpusā  bija precīzāka nekā Baltkrievijas
un Ukrainas frontes armijās.

2. Tieši 1943.-1945. gadu papildinājums no Ukrainas un  Baltkrievijas  ļāva Sarkanai
armijai  turpināt uzbrukumu un  „izvilkt” karu, iedvesa dzīvību noasiņojušās armijās pēc
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Staļingradas un Kurskas operācijām. Vienlaikus tika attīstīti nacionālie formējumi no citu
valstu un PSRS republiku pilsoņiem. Latvijas teritorijā cilvēku resursu pietika, lai 130.
strēlnieku korpusu uzturētu tikai divu strēlnieku divīziju sastāvā. 

3. PSRS Sarkanās armijas augstākais virspavēlnieks un Ģenerālštābs politisku
apsvērumu dēļ kā galveno uzdevumu izvirzīja – apsteigt sabiedrotos un ieņemt Berlīni bez
viņu palīdzības. Šī mērķa sasniegšanai tika novirzīta pieejamo  resursu lielākā daļa, t. sk.
mobilizācijas resursi, kā arī iepriekš  vācu pusē karojušie un gūstā saņemtie cilvēki. Sakarā
ar pieprasītajiem augstajiem uzbrukuma tempiem papildinājums ne vienmēr tika pienācīgi
sagatavots, bet gan nereti nekavējoties sviests kaujā. Izvēlētās uzbrukuma taktikas dēļ
radās ievērojami  neatgriezeniski personālsastāva  zaudējumi. 

Tikmēr poļu vēsturnieki, analizējot Sarkanās armijas bezdarbību Varšavas sacelšanās
laikā, secina, ka Staļins, pārliecināts par savu paredzamo uzvaru karā, atļāvās uz brīdi
savu armiju nostādīt stratēģiski neizdevīgā stāvoklī un pat plānot tai (un poļiem) lielākus
upurus, kas tomēr nemainīja kara iznākumu. 

4. Latvijas teritorija un 130. strēlnieku korpuss neatradās stratēģiski svarīgākajā uz-
brukuma virzienā. Sakarā ar stratēģiski daudz svarīgākiem uzdevumiem Austrumprūsijā un
Rietumpolijā ne Sarkanās armijas Ģenerālštābam, ne arī 2. Baltijas frontes pavēlniecībai
šeit  nebija iespēju lielā apjomā papildināt dzīvo spēku un iedalīt pastiprinājuma līdzekļus.
Kaujas darbībai nonākot Kurzemē, galvenais 2. Baltijas frontes, tās sastāvā esošās 22.
armijas, t. sk. 130. latviešu strēlnieku korpusa uzdevums bija sasaistīt vācu karaspēka
grupējumu „Kurland”, novājināt to ar nepārtrauktiem triecieniem, neļaujot tam pārsviest
spēkus uz citiem frontes iecirkņiem. Iespējams, ka šī iemesla dēļ, 2. Baltijas frontei, ig-
norējot iespējamos cilvēku upurus, netika dots uzdevums par katru cenu likvidēt šo vācu
karaspēka grupējumu.

[1, 4, 5]
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LVA biedrs
atv. virsleitnants Gunārs Kramiņš

LATVIJAS ARMIJAS VIRSNIEKI UN TO LIKTEŅI 
1919. GADA JŪLIJS – 1940. GADA JŪNIJS

Izpētot Latvijas Valsts Vēstures arhīva fondus, ir noskaidrots virsnieku skaits Latvijas
armijā virsrakstā norādītajā periodā.

Virsnieku reģistrā ir ietverti Latvijas karaskolu (LKS) beigušie virsnieki, rezerves virsnieku
kursus pie LKS beigušie virsnieki (ārpus reģistra atstāti kara laika ierēdņi un virsnieku vietnieki).

Norādītajā periodā Latvijas armijā ir dienējuši [1; 4-47; 57-58]:
• Latvijas karaskolu 14 izlaidumos beigušie 1663 virsnieki [5],
• rezerves virsnieku kursus pie kara skolas beigušie 548 virsnieki (no tiem – 177 die -

nējošie virsnieku vietnieki un 50 – administratīvie virsnieku vietnieki, kā arī 321 rezerves
virsnieka vietnieks [2;3;5].

Pēc padomju armijas ienākšanas Latvijā 1940. gada 17. jūnijā sākās metodiska Latvi-
jas armijas likvidācija. Vispirms Latvijas armiju pārveidoja par Tautas armiju, pēc tam –
ar 1940. gada 27. augusta LPSR Tautas komisāru Padomes pavēli tika nodibināta likvidā-
cijas komisija Tautas armijas pārveidei par 24. Teritoriālo korpusu ar tajā ietvertām at-
tiecīgām daļām. Visās daļās tika nodibināta jauna štata vieta – komisārs.

Vietu trūkuma dēļ daļa virsnieku tika atvaļināti, bet pārējie – pārskaitīti 24. Teritoriālā
korpusa dažādās daļās. Izskatot likvidācijas komisijas fondu materiālus, konstatēts, ka
tika atvaļināti 482 virsnieki; 24. Teritoriālā korpusā pārskaitīts 18613 virsnieks; likvidējot
kara apriņķa pārvaldes, 47 virsniekus pārskaitīja PSRS kara komisariāta rīcībā. Tātad
rezultātā 1940. gada jūnijā Latvijas armijā bija 23434 dienējoši virsnieki [48-56].

Augstāko virsnieku turpmākos likteņus var noskaidrot, izmantojot [59] avotu, bet, kādi
ir pārējo virsnieku likteņi, to Latvijas arhīvu fondos, šķiet, precīzi uzzināt nav iespējams.
Cik ir nošauti Litenē un kuri virsnieki, cik ir nošauti citās vietās, cik virsnieki ir deportēti,
un ne tikai no Litenes. Kuri virsnieki, padomju armijai atkāpjoties 1941. gadā, aizvesti
līdzi sarkanai armijai un dienējuši Latviešu divīzijā; kuri ir krituši Otrā pasaules karā
Latviešu divīzijā – to iespējams uzzināt tikai Krievijas arhīvos, ja tie tiks atvērti. Visas šīs
problēmas attiecas arī uz rezerves virsniekiem.

Pašreiz vēl neizpētīts ir jautājums par LKS 15. izlaidumu, kurā uzņemtie kadeti nav
norādīti fondā 1451 [5]; viņi reģistrēti Kājnieku karaskolas fondā, kas darbojās Kara
muzeja telpās. Šie kadeti, beidzot Kājnieku karaskolu, kļuva par sarkanās armijas jaunāka-
jiem virsniekiem. Šis pētījums ir turpmāk veicamais darbs. Tas pats jāsaka par Latvijas
armijas virsniekiem Latviešu leģionā un viņu likteņiem.

NOTIKUMI, VĒRTĪBAS, PĒTĪJUMI
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3 Virsnieku skaits pētījuma turpinājumā  tiks precizēts.
4 Virsnieku skaits pētījuma turpinājumā  tiks precizēts. 



Šajā darba stadijā ir pabeigts Latvijas armijas virsnieku reģistrs. Ieraksti sakārtoti al-
fabēta secībā, norādot virsnieka dienesta pakāpi, uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, dzimšanas
datus, pēdējo dienesta vietu, atzīmēta atvaļināšana no dienesta, aiziešana no dzīves.

Reģistrā ir arī virsnieki, par kuriem nebija iespējams iegūt pilnīgas ziņas, jo viņi nav
reģistrēti fondā 5601 [49], bet divīziju, pulku un citu daļu fondos bija nepilnīgas ziņas.
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26. Vidzemes artilērijas pulks F 1507 A1 L 163, 165.
27. Rīgas pilsētas komandants F 1488 A1 L 302, 323, 324, 325.
28. Armijas 41. noliktava F 1487 A1 L 32, 29. 
29. Armijas 13. noliktava F 1486 A1 L 54, 55.
30. Armijas 12. noliktava F 1485 A1 L 46, 47, 48.
31. Armijas 11. noliktava F 1484 A1 L 65, 66, 67.
32. Armijas spiestuve F 1443 A1 L 20.
33. Artilērijas inspektora štābs F 1481 A1 L 139, 140, 141, 142, 143.
34. Armijas 22. darbnīca F 5319 A1 L 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
35. Pārvaldības daļa F 1498 A1 L 123, 124.
36. 12. Bauskas kājnieku pulks F 1500 A1 L 70, 71, 72, 73, 74.
37. 10. Aizputes kājnieku pulks F 1498 A1 L no 132 līdz 132.
38. 9. Rēzeknes kājnieku pulks F 1497 A1 L no 220 līdz 232.
39. 8. Daugavpils kājnieku pulks F 1496 A1 L no 151 līdz 158.
40. 7. Siguldas kājnieku pulks F 1495 A1 L no169 līdz 173.
41. 6. Rīgas kājnieku pulks F1494 A1 L 265, 266, 267, 268, 269.
42. 5. Cēsu kājnieku pulks F 1493 A1 L 146, 147, 148, 149, 150, 151.
43. 4. Valmieras kājnieku pulks F 1492 A1.
44. 3. Jelgavas kājnieku pulks F 1491 A1 L 88, 89, 90, 91, 92.
45. 2. Ventspils kājnieku pulks F 1490 A1 L 58, 59, 60, 61, 62.
46. 1. Liepājas kājnieku pulks F 1489 A1 L 24, 25, 26. 27.

( Piezīme: Fondos 1, no 5 līdz 46 ir izskatīti tikai virsnieku alfabēti.)
47. Armijas štāba personu lietu kolekcija F 5601 A1, A2.
48. Likvidācijas komisija F 1494 A1 L 955.
49. Pārskaitīto virsnieku saraksts 24. teritoriālajā korpusā F 5601 A2 L 1821.
50. Likvidācijas komisija F 1528 A1 L 1, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 23, 155, 158, 166, 188.
51. Likvidācijas komisija F 1515 A1 L 25.
52. Armijas komandiera pavēle Nr. 30 27.09.1940. par pārskaitīšanu 24 ter. korpusā.
53. Likvid. komis. pilnvarotā pavēle Nr.10  25.10.1940. par pārskaitīšanu 24. ter. korpusā.
53. Likvid. komis. pilnvarotā pavēle Nr.12  30.10.1940. par kara apriņķu pārvalžu 

un to virsnieku pāreju pilnīgā PSRS kara komisariāta rīcībā.
54. Likvidācijas komisijas pilnvarotā pavēles Nr. 4; 6; 8;10; 21; 1940. par atvaļināšanu.
55. Likvidācijas komisijas pilnvarotā pavēles par atvaļināšanu un pārskaitīšanu 

24. teritoriālā korpusā Nr.2. 3.10.1940; Nr.7. 10.01.1941; Nr.12. 30.10.1940; 
Nr.14. 21.11.1940; Nr.15. 21.11.1940; Nr.17. 07.12.1940; Nr.18.;18a. 
24.12.1940; Nr19. 14.01.1941; Nr. 20. 17.02.1941. 

56. Likvidācijas komisijas raksti F 1528 A1 L 17 lpp.1383; 1384; 183; 184; 185; 
42; 43; 1364; 1365; 1367; 1268; 1267; 1382; 1407; 1208; 1210; 1236; 
1243; 1245; 1249; 1268.

57. Armijas štāba administratīvā daļa F 1474 A1 L 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136.
58. Tehniskā divīzija Auto-tanku pulks F 1478 A1.
59. Latvijas augstākie virsnieki 1918-1940, Rīga, 1998.
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LVA biedrs
atv. pulkvežleitnants Gunārs Goba                                                                                             

GADI SKRIEN KĀ STIRNAS UN NENĀK ATPAKAĻ ...

Pēc pāris mēnešiem Nacionālā Aizsardzības akadēmija atzīmēs savu 20 gadu jubileju.
Ar patiesu gandarījumu atceros tos tālos gadus, kad dienēju un vēlāk arī strādāju
akadēmijā gan kā katedras vadītāja pulkveža Jāņa Meldera vietnieks un vecākais pasnie -
dzējs, gan kā nu jau aizsaulē aizgājušā pulkveža Jāņa Skrindas vadītās Taktikas katedras
pasniedzējs. Ir laime strādāt kopā ar tādiem cilvēkiem. Mēs bijām daudz sliktāk apgādāti
kā tagad – gan mācību līdzekļu jomā, gan arī algas ziņā. Pašreiz kadets saņem divreiz
vairāk naudiņas nekā pasniedzējs virsleitnants 1995. gadā! Bet kas tie bija par patriotiem!
Daudzi jau tagad nēsā pulkvežleitnantu, pulkvežu un pat brigādes ģenerāļu uzplečus. Un
ne jau uzplečos ir galvenā cilvēka būtība, bet gan – kas ir šo cilvēku sirdīs! Mēs, akadēmi-
jas veterāni, vienmēr esam pārdzīvojuši kopā ar jums, tagadējiem kadetiem un
mācībspēkiem, darbiniekiem gan prieka brīžus, gan lielās un, kā izrādījās vēlāk, pilnīgi
neveiksmīgās reorganizācijas gadus, kad viena otra augstāka amatpersona gribēja būt
gudrāka par pieredzējušiem armijas virsniekiem. Tauta neaizmirsīs savus „varoņus”. Tā
gan ir taisnība! Jums ir gudri virsnieki un pat atv. ģenerāļi, kuri saprot lietas būtību. Esmu
pārliecināts, ka savu 25 gadu jubileju akadēmija sagaidīs savā pilnbriedā! Dod, Dievs,
lai arī mēs, akadēmijas veterāni, varētu piedzīvot šos laikus! Diemžēl ģenerālis Valdis
Matīss, pulkveži Vilis Raups, Juris Kursītis un Jānis Skrinda tikai no debesu augstumiem
varēs priecāties par jums, mums un mūsu Akadēmiju.

Jā, par tiem debesu augstumiem un ne tikai. Nesen, veikala Alfas otrajā stāvā, pie
manis pienāca kāds gara auguma jauns vīrietis un uzrunāja mani: „Gobas kungs, pasnie -
dzēja kungs! Es jūs atceros, kā jūs mums, jauniem kadetiem, Ādažu militārajā poligonā
naktī stāstījāt par zvaigznēm. Tas iekrita manā sirdī visvairāk.” Jā, mums visiem vajadzētu
biežāk raudzīties debesīs, varbūt mēs kļūtu gudrāki un vienotāki. Dod, Dievs! 

Daudz un dažādus interesantus notikumus garajos, gandrīz 14 gadu ilgajos, darbības
gados nācās piedzīvot NAA. Atceros 2001. gada rudeni, kad Rīga svinēja savu 800-gadi.
Tajos gados pēc NAA rektora pulkveža Valda Matīsa rīkojuma sabiedriskā kārtā darbojos
Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē pie Latvijas Republikas Ministru pa-
domes. Padome reizi mēnesī sanāca uz savām sēdēm. Sēdes notika Vides aizsardzības
ministrijas telpās. Vēlāk padomes sastāvā bija iekļauts arī mans NAA kolēģis Vilnis
Zvaigzne. Izrādās, mēs bijām tikai divi visā Latvijā, kuri beiguši Kara inženieru akadēmijas
astronomijas un ģeodēzijas fakultāti. Un mūsu padomi, ceru, lieti noderēja. Par mūsu gal-
veno nopelnu uzskatu gandrīz savlaicīgu NATO standartiem atbilstošu topogrāfisko karšu
ražošanas uzsākšanu Latvijā. Bez šīm kartēm mūs vienkārši neuzņemtu NATO valstu
saimē. Un vēl viens sasniegums – no 2005. gada visa militāro karšu sastādīšana,
izdošana, kā arī ģeodēziskais, astronomiskais un gravimetriskais nodrošinājums pārgāja
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Aizsardzības ministrijas pakļautībā (tāpat, kā tas bija 20-jos – 30-jos gados Latvijas Re-
publikā). Tika nodibināta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LGIA). Un šīs
aģentūras darbu Aizsardzības ministrijā vada mūsu bijusī kolēģe iepriekš minētajā padomē
Dina Giluces kundze.

2001. gadā aktualizējās jautājums, kā mūsu padome sagaidīs Rīgas 800-gadi. Bija
dažādi priekšlikumi. Atbalstu guva ieteikums (arī mans) – atjaunot vēsturisko Latvijas Re-
publikas koordinātu sākumpunkta noformējumu Sv. Pētera baznīcā, kā arī nostiprināt
„apaļo” Rīgas ģeogrāfisko koordinātu krustpunktu dabā. Tas bija liels cīņu laiks, kā ar
Rīgas pašvaldības birokrātiju, tā ar naudas trūkumu. Bet mēs uzvarējām! Un ne bez Na-
cionālās aizsardzības akadēmijas vadības un darbinieku atbalsta!

Visam uz pasaules ir savs sākuma punkts. Arī katram no mums. Kā nu Dievs to ir no-
teicis, un vecāki caur savu mīlestību to īstenojuši. Un jo lielāka mīlestība, jo bagātāki un
laimīgāki varam būt. Varam, ja gribam. Ja ļoti gribam – viss mums izdosies! 

Dr. ķīm. Jānis Polis no ZA palīdz NAA kadetiem nogādāt zīmes fragmentus 570 paralēles 

un 240 meridiāna krustpunktā Kleistu mežā 2001. g. 1. novembrī 

Varbūt Rīga ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā un visā pasaulē, kuras teritorijā krustojas
„apaļā” paralēle (57˚ 00’ 00” Z. p.) un „apaļais” meridiāns (24˚ 00’ 00” A. g.). Šis
punkts atrodas Kleistu mežā, netālu no Bumbu kalniņa, no kurienes 1919. gadā sākās
Rīgas atbrīvošana no Bermonta karaspēka. 10 gadus atpakaļ, pēc toreizējā Zinātņu
akadēmijas prezidenta akadēmiķa Jāna Stradiņa ieteikuma, ar Rīgas Domes, Valsts zemes
dienesta un Nacionālās aizsardzības akadēmijas atbalstu, 2001. gada 12. novembrī šajā
vietā tika uzstādīta piemiņas zīme. Piemiņas zīmi pēc maniem metiem vienas nakts laikā
izgatavoja un sametināja Gunārs Skandats – akadēmijas toreizējās saimniecības daļas
darbinieks, mans tuvs radinieks. Zīmi uzstādīja 11. novembrī, Lāčplēšu dienā, piedaloties
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NAA kadetiem, kā arī palīgam no ZA, Jānim Poļa kungam5. Pirms zīmes uzstādīšanas visi
pasākuma dalībnieki, t. sk. NBS komandieris pulkvedis Raimonds Graube, NAA rektors
pulkvežleitnants Juris Maklakovs, A/S Aldaris toreizējais ģenerāldirektors Vitālijs Gavrilovs
un sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Egle-Jankovska (šobrīd Valsts prezidenta Andra
Bērziņa padomniece), es, Nacionālo karavīru biedrības Jūrmalas nodaļas vadītājs,
leģionārs, atv. virsleitnants Oļģerts Mentelis un citi interesenti bijām piemiņas brīža viesi
Bumbu kalniņā. 

No kreisās NAA rektors (toreiz) pltn. Juris Maklakovs 

un NBS komandieris (toreiz) plkv. Raimonds Graube 2001. g. 12. novembrī Bumbu kalniņā.

Nedēļu vēlāk, 2001.g. 17. novembrī, tika atklāta jaunā vēsturiskā Latvijas Republikas
koordinātu sistēmas sākumpunkta zīme (autors mākslinieks Imants Ozoliņš) un piemiņas
plāksne Sv. Pētera baznīcā. Abus darbus metālā atlēja un iegravēja Mākslas akadēmijas
pasniedzējs, metālmākslinieks Arvīds Endziņš. Atklāšanas ceremonijā piedalījās Rīgas
Domes pārstāvji, Valsts Zemes dienesta, NAA amatpersonas un gandrīz visi Ģeodēzijas
un kartogrāfijas Koordinācijas padomes biedri, arī toreizējais Koordinācijas padomes
priekšsēdētājs N. Pēterkops. Pasākumu vadīja Sv. Pētera baznīcas pārvaldniece Marianna
Ozoliņas kundze. Klātesošos uzrunāja akadēmiķis Jānis Stradiņš. 

Šogad, 2011. g. 16. novembrī, Sv. Pētera baznīcā notika koordinātu sistēmas sākumpunkta
zīmes 10. gadadienas atceres sarīkojums ar aicinātiem viesiem no AM, NBS, NAA, Rīgas
Domes un Rīgas Tehniskās universitātes, un, protams, visiem bijušās Ģeodēzijas un kartogrāfijas
koordinācijas padomes locekļiem. Priecājos, ka sirmais, dvēselē nemainīgi jaunais, akadēmiķis
Jānis Stradiņš man uzticēja koordinēt šī sarīkojuma organizēšanas jautājumus.

Lai mums visiem izdodas! Bet galvenais, lai plauktu un zeltu mūsu Latvija un mūsu
Nacionālā aizsardzības akadēmija!
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LVA biedrs
atv. kapteinis Valdis Šteinbergs

intervē LVA biedru atv. kapteini Ati Homku
Apvienības mītnē 2004. gada 12. maijā

KĀ NO NODEDZINĀŠANAS 1944. GADA SEPTEMBRĪ PAGLĀBTI AINAŽI 

Šī gada 2. februārī Vidzemes kauju rotas komandieris, atv. kapt. Atis Antons Homka
atzīmēja savu dzīves 94. gadskārtu. Joprojām stalts, darbīgs Latvijas patriots. Pastāvīgi
dzīvo Vācijā, Frankfurtē. Bieži apciemo Latviju. Arī šogad, 24. septembrī, atzīmējot Mores
kauju 67. gadadienu,  piedalījās svētbrīdī Latviešu leģionāru Brāļu kapos pie Roznēnu
ozola un uzrunāja klātesošos Mores kaujas Piemiņas parkā pie Memoriāla.

Lūk, īsās intervijas teksts.  

Es jau biju sašauts. Roka bija pakārta kaklā. Es biju dabūjis 10 dienu atvaļinājumu.
Galvā bija šķemba, rokā šķemba. Atbraucu uz Rīgu no Vidzemes kaujām 10 dienu
atvaļinājumā. Es dzīvoju Rīgā kādu laiku. Aizbraucu uz Ainažiem. Tur man paziņas ir. Pie
viņiem paviesojos. Un tad es klausos – tāda šaušana tuvumā nāk; un kaut kas notiekas,
dedzināšanas. Man draudzene bija solījusies – iesim skatīties, kas tur ir. Aizejam uz ceļa. Jā.

Es prasu: “Cik tālu ir fronte? Kas te notiek?”
“Jā. Fronte jau tuvojas te. Mēs dedzinām visu nost. Un tā tālāk.”
Es saku: “Nē! Pavēle ir – te ir Latvija. Latvieši cīnās šajā reģionā, leģionāri. Un tā ir

viņu dzimtene. Viņi aizstāvēs savu dzimteni. Un te neko Latvijā nedrīkst dedzināt, jo te
nav vairs Krievija, nav vairs citas valstis, bet te ir Baltija un Latvijas robeža, Igaunija,
Latvija un Lietuva.”

Izstāstīju visu to. Tad viņi deva pavēli (tur bija sagatavotas kādas dedzināšanas). Tūlīt
to visu atsauca.

Tā kā fronte tik tuvu bija, un es tur vieninieks biju no karavīriem, no latviešiem
atvaļinājumā.

Vaicāju: „Bet kā varētu tagad tikt uz Rīgu?”
„Mēs jūs tanketē varētu paņemt. Vairāk mūsu vienības kā tādas aizmugurē nav. Mēs

esam pēdējie, kā sedzēji, varētu teikt.”
Un tad mani paņēma uz to tanku vienību. Un atbraucu uz Rīgu. Un tad vēl pāris

dienu paliku. Roka jau labāka bija. Tad aizbraucu uz fronti.

Un mana draudzene pastāstīja citiem to notikumu. Tā es esot izglābis tur dažas mājas
un varbūt citu ko.
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LVA biedre
sekretāre Maija Zālīte

Raksts sagatavots, pārlapojot LKS 13. izlaiduma virsnieka,
atv. vltn. Alfreda Popes6 2003. gada 1. maijā no Lielbritānijas
LVA priekšsēdim atv. vltn. Tālivaldim Bērziņam sūtīto vēstuli.

KUR PALIKA TRADĪCIJU LĀDE?

Latvijas Karaskolas (LKS) pirmās tradīcijas radās 1919. gada novembrī, kad Brīvības
cīņās dzīvību zaudēja 14 kadeti. Viņu piemiņai netālu no Jelgavas pie Vareļu mājām
1931. gadā kadeti uzcēla pieminekli. Karaskolai tā ir svēta vieta. 

1922. gada 1. decembrī tika nodibināta Latvijas Karaskolu beigušo virsnieku apvienība
(LKSBVA). 

Tās paspārnē darbojās tradīciju komiteja, kuras uzdevums bija sargāt LKS tradīcijas.
Lai tās saglabātu, nolēma, ka visas tradīcijas jāieraksta īpašā Tradīciju grāmatā. Kāda
privāta galdniecība izgatavoja skaistu koka, latviešu etniskiem rakstiem greznotu, lādi ar
slēgtu vāku, apmēram 30 cm platu, 25 cm augstu un garumu – lai lādē varētu ielikt virs-
nieka zobenu.

Tradīciju lādē glabājās Tradīciju grāmata, 14 kritušo kadetu vārdiskais saraksts, no
Tīreļpurva kauju vietas ņemts cauršauts nezināma latviešu karavīra galvaskauss, katra
LKS izlaiduma devīze, kadetu sienas kalendārs, atsevišķi kadetu un Krīva zvēresti un vēl
citi, ar tradīcijām saistīti, priekšmeti.

Par Karaskolas Tradīciju lādi ir drošas ziņas.
13. izlaiduma Krīvs, kadets kaprālis Konrāds Ošāns (viņa liktenis nezināms) Lādi

pārņēma no 12. izlaiduma Krīva, kad. kaprāļa Friča Berga (LVA biedrs, 06.10.1911.-
08.02.1999.; apbedīts Vambūžu kapos Kandavā) un nodeva glabāšanā 14.  izlaiduma
Krīvam, kad. srž. Alfredam Dambim. Pirms izlaiduma A. Dambis ar kad. srž. Albertu Ķezēnu
Tradīciju lādi slepeni aizveda pie kādas uzticamas ģimenes Rīgā. Pēc izlaiduma jaunajiem
leitnantiem deva divu nedēļu atvaļinājumu. Tai laikā kā civilisti viņi abi Lādi aizveda uz Alfreda
Dambja tēva mājām pie Saldus, un, labi saiņotu, apraka māju dārzā. Kara laikā apšaudē un
bombardēšanā mājas ar dārzu tika pilnīgi nopostītas, tur neko vairs nevarēja atrast.

Alfreds Dambis un Alberts Ķezēns bija iedalīti Kurzemes artilērijas pulkā un šo visu
izstāstīja 13. izlaiduma leitnantam Alfredam Liepam (LVA biedrs, 29.01.1912.-
15.05.2003. ASV), kas arī dienēja Kurzemes artilērijas pulkā.

Man ir LKS 14. izlaiduma vltn. Andreja Lēnmaņa 1995. gada 25. septembra vēstule.
(Viņš negaidīti mira 15.12.1995. Anglijā): „Es meklēju Lēconi, ja pareizi atceros, Harijs
ir vārdā, viņš ir (no) Tava izlaiduma, un ir mans skolas krusttēvs. No avīzēm uzzināju, ka
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viņš ir manīts Latvijā (miris 19.01.2003. Rīgā, apglabāts Cesvainē Ķinderu kapos). Daudz
draugu pazuduši bez vēsts. Atceries, skolai bija Tradīciju lāde. To ltn. Alfreds Dambis,
kas ir no mana izlaiduma, ar citiem palīgiem pārveda uz kādām mājām Kurzemē. Es viņu
(A. Dambi) esmu meklējis visur, bet ne mazākās ziņas. Tikai viņš  glabā šo noslēpumu.
Andris”.

Tradīciju lāde ar Tradīciju grāmatu un relikvijām ir zudusi uz visiem laikiem Kurzemes
aizstāvēšanas kaujās. Visi Krīvi ir miruši, un no Karaskolas 13. izlaiduma sešiem tradīciju
sargiem tikai atv. vltn. Ansis Mauriņš bija palicis vēl dzīvs ASV (raksta gatavošanas brīdī
A. Mauriņa vairs nav; 07.01.1917.-28.12.2009. ASV).

LVA biedre
atv. kapteine Sarma Līne

Pārstāstot un citējot nepublicētus notikumus
no LVA biedra, LKS 13. izlaiduma virsnieka,
atv. vltn. Ērika Robežgruntnieka
(15.09.1916.- 12.05.2006.)
2006. gada janvārī rakstītās autobiogrāfijas

RISKANTAIS JŪRAS BRAUCIENS 1946. GADA DECEMBRĪ

Ēriks Robežgruntnieks dzimis Alūksnē būvinženiera, virsnieka ģimenē. 1936. g. pēc
ģimnāzijas beigšanas brīvprātīgi pieteicies karadienestā. Dienējis Vidzemes artilērijas
pulkā. 1937. g. vasarā kaprālis; septembrī atvaļināts no armijas. 1937. g. 1. novembrī
uzņemts Latvijas Karaskolā, to ļoti sekmīgi beidzis 1939. g. (13. izlaidums), leitnants.
Iedalīts 6. Rīgas kājnieku pulka kājnieku baterijā. 1940. g. janvārī komandēts uz Sakaru
bataljonu Rīgā sakaru virsnieku kursos, pēc kuru beigšanas iecelts par 6. Rīgas kājnieku
pulka prettanku lielgabalu vada komandieri.

1940. g. septembrī pulks izformēts, iedalīts sarkanarmijas 195. strēlnieku pulkā. Ēriks
komandēts uz prettanku lielgabalu kursiem Tukumā. Pēc to pabeigšanas – atpakaļ uz
195. strēlnieku pulku, kas izvietots Kuldīgā.

1941. g. maijā pulks pārcelts uz Alūksni, un mēnesi vēlāk – uz Liteni.
„Pienāca 14. jūnijs.
Apmēram pusei no pulka virsniekiem lika pulcēties pie pulka štāba, kur tos iesēdināja

smagās mašīnās, lai vestu uz „mācībām”. Mēs aizvestos nekad vairs neredzējām ...
Dažas dienas pēc  kara sākuma pulka komisārs ar komandieri paziņoja, ka ir sācies

karš ar Vāciju un ka krievi ar labiem panākumiem cīnās pie Liepājas.
Paskaidroja arī, ka aizvestie virsnieki ir apcietināti kā neuzticami, bet, ka mēs, pāri

palikušie, esam atrasti par uzticamiem padomju varai un varam kopā ar krieviem cīnīties
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pret fašistu iebrucējiem. Tie, kuri nevēlas turpināt dienestu tiks demobilizēti un saņems
atvaļināšanas dokumentus un var atstāt pulku nākošā dienā. Gandrīz visi nolēmām aiziet.
Tajā pašā vakarā saņēmām atvaļināšanas dokumentus. Vēlāk, izpētot dokumentu,
atklājām, ka viens no minētiem likuma punktiem bija – „par neuzticību padomju varai”
... Bija gadījumi, kad, uzrādot dokumentu krievu posteņiem, virsnieki tika nošauti.

Mēs, pieci vai seši, rītdienu negaidījām. Naktī ielavījāmies nometnes aizmugures mežā.
Mežā virzījāmies pēc busoles dienvidu virzienā. Otrā dienā pēc pusdienas sasniedzām
Lubānu. Pēc dažām dienām izdevās tikt uz Krustpili, un tālāk ar vilcienu līdz Rīgai.

Augustā dabūju darbu satiksmes inspekcijā, kas bija padota tēva vadītajam Šoseju un
zemesceļu departamentam. (Tēvs bija iecelts par direktoru, jo iepriekšējais direktors
Melnalksnis tika aizvests 14. jūnijā.)

Tur nostrādāju līdz 1943. g. martam, kad brīvprātīgi pieteicos dienestam Latviešu leģionā.

Tiku komandēts uz Grobiņu vltn. Spādes rīcībā formēt paredzēto zenītrotu pie 15.
divīzijas prettanku bataljona.

Drīz ar jaunu pavēli tikām visi (6 virsnieki un 13 instruktori) komandēti uz zenītartilērijas
skolu Lilastē apmācībai (Flaikschule 4) ar vācu zenītieročiem (2 cm, 3,7 cm un 8,8 cm),
tā dodot pamatsastāvu paredzētam zenītartilērijas divizionam pie 15. divīzijas.

Par diviziona komandieri bija iecelts kapt. Bergs. Par manas, 3,7 cm baterijas koman-
dieri – kapt. Vinters, un par 1. vada komandieri – es.

1943. g. rudenī mani un 10 izraudzītus kareivjus komandēja apmācībām lidmašīnu
pazīšanas dienesta (Flugzeugerkennungsdienst) skolā Fridrichshafenā pie Bodenas ezera.
Pēc mēneša apmācībām atgriezos divizionā un savā 3,7 cm baterijā.

Apmācījām jauniesauktos apkalpot zenītieročus; sagatavojām spēkratu vadītājus, radio-
telegrāfistus utt.

1944. g. februārī mūsu divizions, kā labi apgādāta, apmācīta un saliedēta vienība, iz-
brauca uz fronti un ieņēma pozīcijas pie Redjas upes.

Drīz piedzīvojām krievu iebrukumu mūsu kājnieku pozīcijās. Krievu uzbrukums tika
apturēts, bet kāda krievu vienība vēl turējās dažos mūsu kājnieku grāvjos un kādā bunkurā.
Kājnieku vadība aicināja brīvprātīgos pieteikties prettriecienam. Pieteicās tikai divi kājnieki.
Saskatījos ar savu ziņnesi, un arī mēs abi pieteicāmies iet triecienā. Ātri ieņēmām bunkuru.
Saņēmām 5 gūstekņus; zaudējumi bija tikai krievu pusē. Par notikušo ziņoju baterijas koman-
dierim kapt. Vinteram. Viņš drīz tika komandēts uz citu vienību, un mani iecēla viņa vietā.

Februāra beigās Redjas upi atstājām un marta sākumā ieņēmām pozīcijas 15. divīzijas
sektorā pie Veļikajas upes.

Mūsu bateriju izdalīja pa visu 15. divīzijas iecirkni. Divi vadi un mans komandpunkts –
vairāk divīzijas kreisā spārnā; viens vads pie Veļikajas upes – labā spārnā, tuvu tiltam.

Ar šo vadu pārtrūka radio sakari 26. martā, kad krievi forsēja Veļikajas upi. Braucu
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turp, noskaidrot stāvokli. Pie tilta, krievu artilērijas apšaudes laikā, tiku viegli kontuzēts
un uz laiku zaudēju dzirdi. ... Vadam zaudējumu nebija, kaut gan tas bija tiešā saskarē
ar krievu kājniekiem. Vads šeit nogāza vienu krievu triecienlidmašīnu.

Kad, pēc kaujām pie Veļikajas, 15.divīzija tika pārcelta uz Kudaveras pozīcijām,
pārgājiena laikā saslimu ar dzelteno slimību un tiku ievietots kādā piefrontes vācu lazaretē.
...

Pēc atvaļinājuma, jūlija vidū, atgriezos vienībā Kārsavas rajonā.
Kad 15. divīziju atvilka no frontes, to aizsūtīja uz Vāciju pārformēšanai. Bet 15. divīzijas

artilērijas, sapieru un zenītartilērijas vienības atstāja pie 19. divīzijas. Mūsu divizionu
vēlāk apvienoja ar 19. divīzijas zenītartilērijas divizionu un nosauca par 506. divizionu
(Flakabteilung 506) un pakļāva 6. armijas korpusam. Par apvienoto divizionu komandieri
iecēla pulkvežleitnantu Gusevu.

No Kārsavas pakāpeniski atgājām uz pozīcijām pie Lubānas ezera. Pie Madonas
baterija nogāza vienu krievu iznīcinātāju.

...
Naktī no 12. uz 13. oktobri atstājām Rīgu un ieņēmām pozīcijas pret gaisa mērķiem

Džūkstes apkārtnē. ... Kurzemē mani paaugstināja par virsleitnantu.

Pie Džūkstes, frontes aizmugurē, ieņēmām pozīcijas pret gaisa mērķiem; tad galvenajā
kaujas līnijā (G.K.L.) pret zemes mērķiem, kājnieku tiešam atbalstam. Bija sākusies
3. Kurzemes lielkauja.

Atmiņā palicis 1944. gada Ziemassvētku vakars, ko sagaidīju kopā ar viena lielgabala apkalpi.
Mums bija maza eglīte, dažas sveces, kāda pudele konjaka. Tikai paši bijām tādi paklusi.

Februāra beigās man pavēlēja pārņemt otras 3,7 cm baterijas vadību. Tās komandieris
kapt. Porietis7 tika komandēts uz kursiem Vācijā. ...

Pie Bikstu stacijas piedzīvojām vairākus krievu triecienlidmašīnu uzbrukumus.
Notriecām vienu iznīcinātāju, un pie kritušā krievu lidotāja atradām komunistu partijas
biedra karti kopā ar pareizticīgo krustiņu.

Ap marta vidu baterija ieņēma jaunas aizstāvēšanās pozīcijas pie Remtes. Tās bija jātur
bez kājnieku spēkiem. ... 

Gribu piebilst, ka bateriju komandēju kapt. Porieša prombūtnes laikā, apm. vienu
mēnesi (februārī un martā), laika posmā pie Bikstiem un Remtes8. Drusku brīnos, ka kapt.
Porietis, savās visai sīkajās atmiņās par baterijas „kauju ceļiem”, to nemaz nav pieminējis.
Vēl gribu pateikt, ka nekad neesmu komandējis kādu 8,8 cm bateriju, kā kapt. Porietis to
minējis savās atmiņās.
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Mani piekomandēja vienai 8,8 cm baterijai un piešķīra dažas dienas atvaļinājuma
Ventspilī. Jaunā baterija atradās Kabiles apkārtnē, kad 1945. g. 8. maijā saņēmām
kapitulācijas pavēli – plkst. 14.00 nolikt ieročus!

Mūsu rīcībā bija pāris stundas laika. Visiem tika izdalītas Latvijas pases, kas glabājās
pie baterijas rakstveža. Iesauktajiem karavīriem ieteicām mēģināt „privatizēties”, izdalīties
pa lauku mājām utt.

Teicām arī, ko paši esam nolēmuši, t. i., iet mežā. Kādi 14 vai 15 vīri, visi man labi
pazīstami, ieskaitot 7 mūsu diviziona virsniekus, apvidus mašīnā devāmies ceļā uz Usmas
ezera pusi. ...

Pie Usmas ezera pavadījām dažas dienas. Aprakām liekos ieročus un munīciju.
Sadalījāmies mazākās grupās, saskaņojot turpmāko darbību un nodomus. Mūsu grupa –
7 vīri – nolēmām pagaidām šķērsot Rīgas – Ventspils ceļu un Spāres upi un, iepazīstoties
ar apstākļiem un iespējām, mēģināt tikt pāri jūrai uz Zviedriju.

Mums laimējās izvairīties no krievu meža „ķemmētāju” vienībām, un kādu laiku
dzīvojām netraucēti. Jau pirmajā nedēļā no grupas aizgāja pieteikties gūstā divi veci
kaujinieki. Pēc apmēram mēneša vēl trīs ... Palikušie divi – mēs pārcēlāmies uz citu vietu
pie Spāres upes.

Ar vietējā mežsarga palīdzību satikām grupu jauniešu, kas arī bija nolēmuši meklēt
iespējas tikt pāri jūrai. Nolēmām apvienoties.

Pamazām bijām nonākuši mežos Jūrkalnes tuvumā. Tur pievienojāmies kādai karavīru
grupai no Rusmaņa vienības. Šajā nometnē pavadījām septembra mēnesi. Ar dažu
drosmīgu meiteņu starpniecību tika noorganizēta tikšanās ar kādu citu grupu, kas man
par lielu pārsteigumu izrādījās vltn. Šķobes9. Nolēmām turēties kopā. Bija skaidrs, ka ar
ziemas iestāšanos mūsu liktenis tiks izšķirts. ... Šķobe uzņēmās pasākuma vadību.

Īsumā plāns bija šāds – visai grupai (15 vīri un 2 sievietes) pievirzīties Jūrkalnes
ciemam; paņemt, ar labu vai varu, kādu zvejnieku ar laivu un pēc kompasa doties jūrā uz
Gotlandi.

Lai plānu izvestu, bija jāizved daudz priekšdarbu un jāizstrādā sīks darbības plāns,
dodot katram vīram sīki izstrādātu uzdevumu: - ko darīt un kādā secībā; - virzīšanās
kārtība; - parole; - ko darīt neveiksmes gadījumā utt., visos sīkumos. Plānu izpildījām bez
kļūdām. Kurzemi atstājām 30. oktobrī.

Mūsu „meža brāļu” laiks Kurzemē bija beidzies. Sešus mēnešus gulējām zem klajām
debesīm; dažreiz laimējās kādā pamestā bunkurā. Pārtikām, galvenokārt, no kurzemnieku
labestības. Nekad neko neņēmām ar varu. Mums laimējās saglabāt pašu dzīvības. Mūsu
grupai izdevās izvairīties no sadursmes ar krieviem, bet Šķobes grupai, īsi pēc
kapitulācijas, mežā bija uzbrukusi krievu „ķemmētāju” vienība, ko niknā tuvcīņā grupa
atvairījusi. Zaudējumi bijuši tikai krieviem.
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Gotlandi sasniedzām otrā dienā ap plkst. 4 pēcpusdienā. Tuvojoties krastam, kā
norunāts, visu savu apbruņojumu iesviedām jūrā. Nogremdējām arī lietas, kas tieši iden-
tificēja mūs par karavīriem, piemēram, cepures u.c.

Zviedru ierēdņiem deklarējām, ka esam politiskie bēgļi, kādi, bez izņēmuma, arī bijām.
Zviedri mūs kā tādus pieņēma – tas viņiem pat bija izdevīgi, jo aiztaupīja izskaidrošanos
ar vareno kaimiņu austrumos.

Zviedri mūs atutoja, paēdināja, ļāva pirtī nomazgāties un novietoja kādā sabiedriskā
ēkā. Labsajūta bija neaprakstāma.

No Gotlandes mūs pārveda uz Kymelneses bēgļu nometni un drīz izvietoja darbos.
1946. gada pavasarī sāku strādāt Halstahammaras dzelzs rūpnīcā.

Pāris reizes izdevās aizbraukt uz Stokholmu. Tur satikos ar Jāni Lūkinu un uzzināju, ka
grupai latviešu ir nelegāli radio sakari ar nacionālo pagrīdi Latvijā. Arī, ka viņi cenšas
sagādāt laivu, tās apkalpes komandu un citu nepieciešamo braucienam uz Latviju. Ar
nolūku – uzlabot radio sakarus un uzņemt sakarus ar nacionālo pagrīdi.

(Tikai pēc daudz gadiem uzzinājām, ka čeka (N.K.V.D.) kontrolēja radio raidītāju Latvijā
un zināja par mūsu braucienu. Sk. grāmatu angļu valodā – Tom Bower The Red Web,
1989, Aurum Press Ltd., 33 Museum Street, London WC1A 1LD, England). Cilvēki, kas
gribēja braukt uz Zviedriju, bija zem čekas uzraudzības, paši to nemaz nezinādami (sk.
Tom Bower The Red Web).

Vasaras beigās Lūkins mani informēja, ka eventuālam braucienam ir sponsori un iespēja
iegādāties laivu, un jautāja, vai es būtu ar mieru piedalīties braucienā. Es piedāvājumu
pieņēmu ar noteikumu, ka braucienā jāpiedalās vēl vienam piedzīvojušam karavīram.
Minēju Elmāru Šķobi. Šķobe bija devis savu piekrišanu un uzņēmies kārtot laivas saga -
tavošanas darbus. Norunājām, ka viņš sūtīs telegrammu, kad mūsu kuģis būs braukšanas
kārtībā; norunātā vietā – zvejnieku ostā, Stokholmas tuvumā.

Kad decembrī saņēmu Elmāra telegrammu: „Brauc”, – nevienam neteicis, pazudu no
Halstahammaras. Savas nedaudzās mantas atstāju Stokholmā pie Lūkina un devos pār-
gulēt nakti pie Šmits-Kalēju ģimenes, kuru mājiņa bija tuvu zvejnieku ostai, kur atradās
mūsu laiva. Tā bija bijusī vācu ātrlaiva ar diviem lieliem motoriem un papildus uzbūvētām
benzīna tvertnēm.

Uz laivas iepazinos ar pārējiem komandas locekļiem: laivas vadītājs stūrmanis Fonzovs
bija drosmīgs Kurzemes zvejnieks, kurš Kurzemes cīņu laikā ar savu laivu vairakkārt bija
vedis bēgļus uz Gotlandi; divus lielos motorus apkalpoja divi mehāniķi – Konrāds un Tam-
sons. Pēdējais bija Latvijas armijas un vācu armijas lidotājs, kas ar vācu lidmašīnu
HS 126 pirms kara beigām no Kurzemes aizbēga uz Gotlandi, jo negribēja pārcelties uz
Vāciju; ceturtajam komandas loceklim – Jurkēvicam – bija uzdevums palikt Latvijā,
nogādāt medicīnu partizāniem, un, ar līdzi paņemto raidītāju, nodibināt sakarus ar mūsu
raidītāju Zviedrijā. Šķobe un es sastādījām militāros „spēkus” un pasākuma vadību. Tām
vajadzībām bija sagādātas 2 amerikāņu mašīnpistoles un 3 pistoles.

Mūsu plāns bija sekojošs:
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Iebraukt Skultes zvejnieku ostiņā, izcelt malā vienu līdzbraucēju, uzņemt bēgļus un
pārvest tos uz Gotlandi. Neveiksmes gadījumā – laiva jāsaspridzina, sašaujot benzīna
tvertnes. Mums pašiem – bezizejas situācijā, jānorij sava indes (ciankālija) deva.

Bija aprēķināts, ka ar pilnām tvertnēm degvielas pietiks braucienam no Gotlandes uz
Skulti (zvejnieku osta Rīgas jūras līcī) un atpakaļ uz Gotlandi. Tādēļ, braucot no cietzemes,
bija nepieciešams Gotlandē degvielu tvertnes atkal piepildīt.

Lai nepievērstu uzmanību, degvielas uzņemšana bija paredzēta klusā līcī, neapdzīvotā
vietā, salas ziemeļu galā.

Lēnām izbraucām atklātā jūrā. Tuvojoties Gotlandei, patālu jūrā ieraudzījām zviedru
krasta apsardzes laivu. Lai no tās izvairītos un nenodotu mūsu ceļa mērķi, apmetām lielu
līkumu projām no zviedru laivas un Gotlandes.

Ar pilnu jaudu braucot, mēs ātri attālinājāmies un pazaudējām zviedrus no redzes loka.
Zviedri nevarēja ar mūsu ātrlaivu sacensties.

Pēc kāda laika sākām atkal tuvoties Gotlandei. Uzmanīgi iebraucām norunātā līcī un
tuvojāmies krastmalai. Kad taisījāmies kāpt malā, no tuvējiem krūmiem iznāca divi zviedru
policisti ar pistolēm rokās un zviedriski mums uzsauca: „Rokas augšā!”

Uz mirkli iešāvās prātā doma pretoties. Bijām pietiekami apbruņoti, lai to iespētu, bet
negribējām cīnīties ar zviedriem, kuri bija vairāk mūsu draugi nekā ienaidnieki. Abi ar
Elmāru saskatījāmies, paraustījām plecus un negribīgi pildījām policistu rīkojumus.

Pieņemu, ka par mūsu „mistisko” laivu krasta apsardzei bija ziņojusi zviedru laivas ap-
kalpe, no kuras jūrā izvairījāmies. Likās, ka policisti bija mūs gaidījuši.

Sekojot policistu rīkojumam, braucām uz tuvējās ostiņas policijas iecirkni „lietas
noskaidrot.”

Iecirknī laivu pārmeklēja. Atņēma ieročus, munīciju un radio-raidītāju. Pārbaudīja doku-
mentus un mazliet pratināja par brauciena mērķi. Noklusējām mūsu īsto mērķi – Skulti,
un teicām, ka gribam braukt uz Kurzemi, pārvest bēgļus.

Pa to laiku nāca „mājiens no augšas” mūs daudz netirdīt un sūtīt atpakaļ uz Stokholmu.
(Zināmām aprindām bija sakari ar britu izlūkošanas dienestu.) Nākošā dienā mums ļāva
atstāt Gotlandi.

It kā paklausot rīkojumam, braucām virzienā uz Stokholmu. Pietiekami attālinājušies
no Gotlandes, griezām laivu atkal pretējā virzienā, uz austrumiem, ar nolūku iebraukt
Rīgas jūras līcī pa Irbes šaurumu, starp Sāmsalu un Kolku.

Te jāpaskaidro, ka pēdējā gadā (kopš mūsu aizbēgšanas no Jūrkalnes) Kurzemes
piekraste bija stingri nosargāta. Tādēļ braucām uz Vidzemes jūrmalu, kas bija mazāk ap-
sargāta, kaut gan attālums līdz ar to palielinājās par kādiem 100 km.

Braucām ar samazinātu ātrumu, lai Rīgas līci sasniegtu ar tumsas iestāšanos. Visi
bijām par brauciena turpināšanu. Sāka celties dienvidu vējš. Tumsai iestājoties, vējš
pieņēmās spēkā. Meklējām bāku ugunis, kurām vajadzēja būt Sāmsalas dienvidu galā un
pie Kolkas raga. Tās ugunis, ko redzējām, nesaskanēja ar mūsu jūras kartē atzīmēto bāku
signāliem. Lēnām turpinot braukt, pienācām pie kāda klinšaina krasta. Pieņēmām, ka
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vējš mūs ir piedzinis kaut kur pie Sāmsalas. Braucām lēnām gar krastu dienvidu virzienā.
Mūs mulsināja nepazīstamās bāku ugunis. Sapratām, ka esam apmaldījušies atklātā jūrā
un nezinām, kur atrodamies.

(Tikai vēlāk dabūjām zināt, ka krievi pirms pāris dienām bija mainījuši bāku signāl-
ugunis gar Latvijas un Igaunijas krastiem.)

Braucienā bijām pavadījuši vairāk laika un pārtērējuši vairāk benzīna, kā bija plānots. Kad
mēģinājām izmērīt benzīna tvertnēs atlikušo degvielu, atklājās, ka izlietota vairāk kā puse.

Spriedām, ka varētu ceļu turpināt, ja būtu iespējams Skultē dabūt benzīnu at-
pakaļceļam. Droši vien tad būtu jālieto vara, kas saceltu troksni ar sekojošu vajāšanu. Ja
Skultē benzīnu nevarētu dabūt, laiva būtu jāgremdē un pašiem jāiet atkal mežā. Uz to
nebijām gatavojušies, un mēs arī nebūtu piepildījuši savu uzdevumu – pārvest bēgļus uz
Zviedriju. Mums arī vairs nebija ieroču militārai akcijai, ja tāda vajadzība rastos.

Visu kopā saņemot, nācām pie slēdziena, ka neesam spējīgi braucienu sekmīgi turpināt.
Abi ar Elmāru nolēmām, ka jāmēģina ar atlikušo benzīnu tikt atpakaļ uz Zviedriju.

Vētras svaidīti, ar samazinātu ātrumu, atsākām braucienu uz rietumiem. Uz rīta pusi
vētra aprima.

Puskrēslā pirms rītausmas redzējām, ka atrodamies tādā kā granīta stabu dārzā: atklātā
jūrā, ar lielākām un mazākām atstarpēm no ūdens augšup slējās īsāki un garāki akmens
monolīti. Brīnums, ka naktī nebijām kādam uzbraukuši virsū ...

Īsti nezinādami, kādā Baltijas jūras daļā esam nonākuši, beidzot ieraudzījām bāku uz
kādas mazas klinšu salas. (Vēlāk uzzināju, ka to sauca Sandhamn.) Nezinājām arī, ka
bijām braukuši tikai ar vienu propelleru. Otru laikam pazaudējām, maldoties gar varbūtējās
Sāmsalas klinšaino krastu.

Ar mūsu vienīgo pistoli apbruņoti, (laikam) divi vīri devās uz bāku, noskaidrot tās val-
stisko piederību. Pārējie gaidīja laivā, braukšanas gatavībā, ja sala būtu steidzīgi jāatstāj.
Atviegloti uzelpojām, kad noskaidrojās salas piederība Zviedrijai.

Manāmi nervozs, bākas sargs bija sazinājies ar zviedru krasta apsardzi, kuras laiva
drīz vien bija klāt. Šoreiz mums vairs neļāva vieniem braukt. Uz mūsu laivas uzkāpa viens
zviedru krastu sargs, kas rādīja, kur mums braukt. Apsardzes laiva sekoja.

Iebraucām kādā ostā, mazliet ziemeļos no Stokholmas, kur mūs no laivas tūdaļ noņēma
un aizsūtīja atpakaļ uz Kymelness nometni.

Šķobi un Fonzovu drīz aizveda uz policijas cietumu tālākai pratināšanai. Šeit prati -
nāšana bija daudz stingrāka. Sekoja policijas tiesa. Visi tikām apsūdzēti par Zviedrijas
teritoriālo ūdeņu atstāšanu bez atļaujas un par aizliegtu ieroču un radio-raidītāja turēšanu.
Tie bija nopietni pārkāpumi, bet tiesas spriedums bija humāns.

Trīs no braucējiem – Tamsonu, Šķobi un mani notiesāja ar izraidīšanu no Zviedrijas, ar
piezīmi, ka līdz tam laikam, kamēr atrodam kādu zemi, kas mūs pieņem, varam palikt
Zviedrijā. Tiesa noteica, ka nedrīkstam uzturēties Stokholmā; jāstrādā noteiktā vietā; reizi
nedēļā jāpiesakās policijā u.c.

Mūsu brauciens guva diezgan lielu ievērību zviedru presē. Mūs dēvēja gan par baltiešu
narkotikas kontrabandistiem (laba daļa no līdzi ņemtajām zālēm bija pirmās palīdzības
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preparāti sāpju remdēšanai), gan par aizdomīgiem tipiem, bruņotiem ar automātiskiem
ieročiem uz ”mistiskas” laivas Baltijas jūrā utt.

Ja var ticēt grāmatas Red Web autoram (Tom Bower) par čekas viņam doto informāciju,
tad ir skaidrs, ka čeka mūs Skultē bija gaidījusi, kā ēsmu lietodama eventuālos bēgļus,
kuri gaidīja mūs atbraucam.

Kas attiecas uz grāmatā sniegto informāciju par notikumiem „mūsu pusē”, jāsaka, ka
grāmatas autoram par tiem trūkst zināšanu. Viņš sniedz daļēji sagrozītu, pat nepatiesu,
izdomātu notikumu atskaiti. Vismaz – kā man tie ir zināmi, un, it sevišķi, kas attiecas uz
notikumiem laivas brauciena laikā. Acīmredzami, autoram ar rietumniekiem nav bijis tik
labs kontakts, kā ar krievu N.K.V.D. biedriem ...

Šo braucienu uz dzimteni 1946. g. decembrī esmu aprakstījis plašāk kā citus notiku-
mus, jo par to vispār maz kas ir zināms.

Saprotamu iemeslu dēļ tajā laikā par to plašāk izteikties nebija ne mūsu pašu, ne dažu
„dienestu” interesēs ...

Tamdēļ rakstu to tagad, pēc 60 gadiem, patiesības labad, un, lai ar cieņu pieminētu
mūsu četrus komandas locekļus, kuriem nebija citas motivācijas, kā tikai vēlēšanās
palīdzēt bēgļiem un cīņu biedriem dzimtenē, liekot pašu dzīvības uz spēles.

Kas attiecas uz Elmāru Šķobi un mani pašu – bijām vienās domās, ka piedalīties un
vadīt šo pasākumu ir mūsu latviešu virsnieku pienākums, – turēt doto vārdu un palīdzēt
cīņu biedriem dzimtenē, ja tāda iespēja rastos.

Brauciens cieta neveiksmi vairāku iemeslu dēļ:
1) Nejaušā saskriešanās ar zviedru apsardzes laivu jūrā pie Gotlandes izjauca 

papildus benzīna uzņemšanu.
2) Mūsu nespēja jūrā orientēties; - tikko mainītās bāku ugunis nesaskanēja ar 

mūsu jūras kartēs atzīmētajām.
3) Spēcīga vētra jūrā nodzina mūsu laivu no iecerētā kursa u.c.

Rezultātā bijām nomaldījušies Baltijas jūrā, naktī, bez cerībām atrast kādu pieturas
punktu.

Bet, ja varam ticēt The Red Web autoram, ka čeka mūsu laivu Skultē ir gaidījusi, tad
ir jāsecina, ka minētie apstākļi, kas izjauca rūpīgi sagatavoto plānu, rezultātā paglāba
mūs no krišanas čekas nagos un no drošas nāves.”  
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LVA biedrs,
atv. pulkvežleitnants Valdis Leflers

NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS PIRMIE DARBĪBAS GADI 

Man bija tas gods piedalīties NAA veidošanā jau no 1992. gada janvāra un man pēc
tās dibināšanas tika uzticēts Mācību daļas priekšnieka amats. Tādēļ centīšos pakavēties
atmiņās pie šiem NAA darbības sākuma gadiem. Pēc lēmuma par militāras mācību
iestādes izveidošanu notika diskusija par tās nosaukumu – karaskola vai kara akadēmija
un apstājāmies pie pēdējā varianta, bet Ministru kabinets to noraidīja. Akadēmijas
nosaukums iepriekš bija jāsaskaņo ar Aizsardzības,  Iekšlietu un Izglītības ministrijām un
tā tapa akadēmijas nosaukums. Nacionālās Aizsardzības akadēmija tika dibināta kā Latvi-
jas virsnieku sagatavošanas augstākā mācību iestāde 13.02.1991. ar LR Ministru
padomes lēmumu Nr.54. Risinājās jautājums par akadēmijas izvietošanu, un Voldemāra
Jaroņa priekšlikums par vecās karaskolas telpām atkal tika noraidīts, tad telpas atrada
Mālpils lauksaimniecības tehnikumā. Nolēma uzsākt ar 6 mēnešu virsnieku un virsnieku
vietnieku kursiem, vajadzēja atrast pasniedzējus un izstrādāt mācību programmas. Militāro
priekšmetu pasniedzējus – virsniekus meklēja caur pazīšanos, jo Latvijā vēl atradās
padomju karaspēks un kaut ko uzsākt ar dienošiem latviešu virsniekiem bija problemātiski.
Tātad galvenā cerība bija atvaļinātie latviešu virsnieki. Par kadetu uzņemšanu izsludināja
oficiālu informāciju, uzaicinot pieteikties tikai dienējošiem padomju armijā  vai izdie -
nējušiem karavīriem, lai nebūtu jāsāk apmācība no jaunkareivja kursa. Mācības bija
jāuzsāk aprīļa sākumā un saskaņā ar Aizsardzības ministra T. Jundža 18. februāra pavēli
izveidotā darba grupa no pirmajiem 10 virsniekiem uzsāka organizatorisko darbību. Viss šis
darbs noritēja pāris istabās bijušās padomju armijas komandantūras telpās Raiņa bulvārī.

Bija arī daži interesanti momenti. Piemēram, no Gulbenes Zemessardzes bataljona
pie mums ieradās 6 kandidāti ar majoru Normundu Aizpuru priekšgalā. Šo pakāpi viņam
piešķīra Zemessardzē kā bataljona štāba priekšniekam. Bija jāpaskaidro, ka aizsardzības
spēkos paredzēts atjaunot līdzšinējās padomju armijas dienesta pakāpes. Aizpurs solīja
padomāt un pēc nedēļas ieradās dienēt akadēmijā kā rotas komandieris virsleitnanta
pakāpē. Virsnieki atnāca uz akadēmiju dienēt, pametot pietiekami labi apmaksātus amatus
civilajā dzīvē. Tā Urālos dienēju vienā divīzijā ar Gunāru Veidi un uzturēju ar viņu sakarus
arī Rīgā, kur viņš strādāja par direktora vietnieku Rīgas lauksaimniecības mašīnu rūpnīcā.
Pēc mana zvana G. Veide atnāca uz akadēmiju kadru daļas priekšnieka un vienlaicīgi pa-
sniedzēja amatā. Līdzīga situācija bija ar Osvaldu Arnicānu. 

1992. gada 6. aprīlī uzsākām 125 kadetu apmācību. Viņi dzīvoja Mālpils tehnikuma
kopmītnes istabiņās bez apkures un  pat bez formas virsjakām. Tāpat tika izmitināti arī
virsnieki komandieri un pasniedzēji. Mācību korpuss arī nebijas apkurināts, bet par mācību
laukiem izmantojām apkārtējo zemnieku un tehnikuma zemi. Ieročus apmācībām
aizņēmāmies no robežsardzes mācību centra. Daļa no kadetiem neizturēja un pameta
mācības, daļu atskaitīja nesekmības vai nedisciplinētības dēļ. Kā pēdējo atskaitījām vienu

NOTIKUMI, VĒRTĪBAS, PĒTĪJUMI
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bijušās padomju armijas praporščiku, kas, lai gan labi mācījās, tomēr slikti un augstprātīgi
izturējās pret saviem biedriem. Aprīļa vidū notika virsnieku sapulce, kurā apsprieda
Voldemāra Jaroņa attieksmi pret pārējiem virsniekiem un viņa iesniegto nepatieso infor-
māciju par pēdējo dienesta pakāpi padomju armijā. Kopsapulce nolēma lūgt ministru
prorektoru Jaroni no amata atbrīvot un no akadēmijas atskaitīt, kas arī notika.

Daži kuriozi pirmo kadetu apmācības laikā:
ierakumu rakšanas apmācības laikā pie kadetiem pienāca, liekas zemes īpašniece un

piekodināja: „Jūs, dēliņi, rociet, bet pēc tam neaizmirstiet tās bedrītes aizbērt”;
notiek nodarbības tematā: slazda izveidošana pretinieka pārvietošanās maršrutā. Dar-

bojas divi vadi vienā 35–38 km garā maršrutā, pārvietojoties viens otram pretī. Ar vienu
kadetu vadu gāju es, bet ar otru – Taktikas katedras vadītājs Jānis Skrinda. Maršruts bija
nosprausts gar bijušā kolhoza kūtsmēslu krātuvi, ko Skrindas vads sasniedza ātrāk un netālu
no tās izvietoja „slazdu”. Mana grupa, ejot garām, tikai paātrināja gaitu, neiedomājoties
par „pretinieka slazdu” tādā vietā, un rezultātā „kauju” zaudēja;

vasarā karstā laikā kadeti, nākot no nodarbībām, apstājās ciemata malā pie kādas
mājas, kuras saimnieks atvedis alus mucu un tirgo alu. Iereibušus kadetus es nesatiku,
bet akadēmijas prorektors Vilis Raups tomēr lika saimniekam pārtraukt alus tirdzniecību;

tika organizēta nodarbība  – evakuācija no ēkas jumta pāri dīķim, pārvarot šo dabisko
šķērsli ar virves palīdzību. Nodarbības laikā atklājās nepareizs virves nostiprinājums un
smagākiem kadetiem dīķa vidū nācās pamērcēties ūdenī;

1992. gada 23. augusta „zvaigžņu gājiena” laikā, soļojot no Zemitāna tilta uz Brīvības
pieminekli ar dziesmu, kadetu ierinda izpelnījās neviltotu iedzīvotāju sajūsmu ar ziedu
pasniegšanu, aplausiem un laba novēlējumiem. Bet skatītāji pat nenojauta, ka kadetiem
radās problēmas (tulznas un noberzumi) ar pirms pāris dienām iepriekš saņemtām kur-
pēm, kas bija pilnīgs brāķis un nepiemērotas valkāšanai.

Mācību daļā bija viena rakstāmmašīna, bet plānošanas darbam un darbam ar kartēm bija
pielāgota skaidu plāksne, uzlikta uz diviem klases galdiem. Vienlaicīgi tika izstrādātas mācību
programmas nākamajam, jau robežsargu un mobilo strēlnieku, 3 gadu mācību kursam.

Jauno virsnieku un virsnieku vietnieku izlaidums notika Aizsardzības ministrijas kon-
ferenču zāles telpās Raiņa bulvārī, un arī akadēmija jau pārcēlās uz Rīgu Ezermalas ielā.
Pirmais akadēmijas zaudējums bija akadēmijas redakcijas un izdevniecības „Junda”
priekšnieks kapteinis Kasparovičs, kas tajā 1992. gada rudenī teica, ka akadēmija būs
tagad uz viņam kādreiz piederošās zemes Ķīšezera krastā.

Pēc pārcelšanās uz Rīgu 1993.–1994. gados kopā ar policijas akadēmiju sākās
kādreizējās Birjuzova karaskolas teritorijas un mums iedalīto ēku telpu apgūšana un iekār-
tošana. Atmiņā ir palikušas daudzas nopostītas telpas ar uzrakstiem krievu valodā par drīzu
atgriešanos, pakulām kanalizācijā, un milzīga nokaltusi Ķīnas roze aktu zālē. Teritorijas
apkopšanas laikā kadeti atrada pie kopmītnes apraktu Birjuzova krūšutēlu, ko domājams
bija aprakuši krievu kursanti. 1993. gada pavasarī sākām risināt lauku un vasaras
nometnes ierīkošanas jautājumus kadetu apmācībai. Ar akadēmijas rektoru toreiz plkv.
Valdi Matīsu izbraucām uz Kadagu pie toreiz Adažu poligonā izvietotās padomju armijas
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daļas komandiera pārrunāt šos jautājumus. Saņēmām piekrišanu par vasaras nometnes
izvietošanu Kadagas ezera ziemeļu krastā un vienojāmies par poligona lauku izmantošanas
kārtību (poligona teritorija vēl bija padomju armijas pārziņā). 

Lauku nometnē nodarbības notika 10–12 stundas dienā, un pēc manām domām,
kadeti bija apmierināti un slodzi izturēja ļoti labi. Nometni apsargāja bruņota sardze, un
vienu reizi notika nepatīkams starpgadījums ar SUV karavīru patruļu, kurai bija mācības
poligona teritorijā. Viena no patruļām iznāca pie mūsu nometnes un, ieraudzījuši bruņotu
kadetu, pieprasīja mūsu sargkareivim atdot ieroci. Labi, ka nenonāca līdz konfliktam, pēc
trauksmes signāla to atrisināja un SUV-ieši aizgāja. Ar rektora Valda Matīsa rīkojumu
nometnes apkārtne tika pārmeklēta, jo nekas nebija zināms par šādu patruļu. Pēc otras
patruļas aizturēšanas izdevās pārpratumu novērst. Vairāk tādu gadījumu nebija. Ziemā uz
lauku nodarbībām kadeti gāja pāri Ķīšezeram uz Sužiem.

1994. gadā nometne jau bija krietni plašāka – diviem kursiem. Kuriozs atgadījums
notika nometnes atklāšanas svētkos, kad mūsu pavāre nolēma svētku viesus, tai skaitā
aizsardzības ministru, pusdienās uzcienāt ar kartupeļu – sēņu sacepumu. Devu rīkojumu
kadetiem, nākot no nodarbībām, salasīt arī sēnes. Apskatot atnestās sēnes, izrādījās, ka
salasītas arī nosacīti neēdamās žults bekas, kas ēdienu varēja padarīt rūgtu – nebaudāmu.

Atceros 30. jūliju, kad krievi nodeva poligonu Latvijai, bija paredzēta nodošanas cere-
monija neizpostītās kara pilsētiņas ēkā. Tad mēs pārcēlām kadetu apmācības vietas tuvāk
kara pilsētiņai, lai nepieļautu vēl kādus postījumus. Vēl nāk atmiņā, ka ūdens šķēršļu pār-
varēšanai kadeti gatavoja plostiņus no sausiem kokiem. Atradām klajumu ar nokaltušiem
kokiem un, zāģējot vienu koku, tas uzkrita nākošajam, un domino efekta dēļ trešais koks
lūza un uzkrita kadetam. Trauma bija smaga, un dzīvību izglāba tikai ķivere, uzskatāmi
kadetiem parādot ķiveres nēsāšanas priekšrocības.  

Lauku nometnes atcelšanu šodienas kadetu apmācībā uzskatu par nepārdomātu un
pat kaitniecisku, jo neviens karavīrs klasē nevar apgūt iemaņas darboties apvidū.  
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Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dod(i), ilgu mūžu dzīvojot!

Sagatavojusi LVA biedre, atv. kapteine Sarma Līne

LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAS BIEDRU, GODA BIEDRU 

UN BIEDRU-VEICINĀTĀJU

IEVĒROJAMĀS JUBILEJAS 2012. GADĀ
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100 gadi atv. virsleitnants Jānis  BAHMANIS (Lielbritānija) 21. oktobrī
99 gadi atv.virsleitnants-ārsts Nikolajs  SKUJA 5. oktobrī

atv. virsleitnants Jānis  RADZIŅŠ (Austrālija) 19. oktobrī

97 gadi atv. kapteinis Teodors  LIEPA – LINDE (Lielbritānija) 29. janvārī
95 gadi atv. kapteinis Atis  HOMKA  (Vācija) 2. februārī

atv. leitnants Jānis Aleksandrs CELMIŅŠ 22. maijā

94 gadi atv. leitnants med.vet. Arnolds DZIRNE 18. novembrī
92 gads atv. leitnante-ārste Lidija  ANKRAVA-VASIĻEVSKA 9. jūnijā

atv. leitnante-ārste Tālija  KOHA 30. septembrī

91 gadi atv. virsniekvietnieks Oskars  BALTPUTNIS 8. jūlijā
90 gadi atv. leitnants Kārlis VANAGS (ASV) 12. aprīlī
89 gadi atv. kapteinis Ojārs – Uldis  ALEKSIS 29. martā

atv. leitnants Arturs  VAIDZIŅŠ 19. maijā

atv. virsleitnants Olģerts  MENTELIS 9. maijā

87 gadi atv. pulkvedis Auseklis  PĻAVIŅŠ 1. janvārī
86 gadi atv. pulkvedis Egons  GOLDŠMIDTS (ASV) 2. oktobrī
85 gadi atv. majors Egberts IMANTS 26. novembrī

atv. virsniekvietnieks Ernests  BONAPARTS  (Francija) 29. novembrī

83 gadi atv. virsleitnants Arnolds  DAMBIS 25. aprīlī
82 gads atv. ASV rez.brig. ģen. Vilmārs KUKAINIS  (ASV) 10. augustā
81 gads atv. seržants-majors Zigurds  LIELJURIS  (ASV) 19. janvārī

atv. kapteinis Valdis  ŠTEINBERGS 1. jūlijā

80 gadi atv. pltn. Ilmārs DAMBERGS 3. jūlijā

atv.kapt. Alfons MEDNIS 21. martā

atv.plkv. Arnolds RUPERTS 2. aprīlī

75 gadi atv.vltn. Gunārs KRAMIŅŠ 28. aprīlī

atv. vltn. Heinrihs ROGINSKIS 2. aprīlī

70 gadi atv. pltn. Ģirtam JĀTNIEKS 24. maijā
65 gadi atv. pltn. Andris MILLERS 29. janvārī
55 gadi Godabiedrs, ģenerālmaj. Raimonds GRAUBE 28. februārī

atv. maj. Aivars VUCĀNS 28. augustā

50 gadi Godabiedrs Ģirts Valdis KRISTOVSKIS 19. februārī
45 gadi atv. plkv. Raimonds RUBLOVSKIS 19. janvārī
40 gadi komandltn. Artis TIRZMALIS 3. aprīlī



LVA biedre
sekretāre Maija Zālīte

MŪŽĪBAS CEĻOS DEVIES

atvaļināts virsleitnants Augusts Vīksne
(14.11.1914. – 30.10.2010)

Augusts Vīksne dzimis 1914. gada 14. novembrī Alūksnes
apkārtnē, daudzbērnu ģimenē. Bērnība un pirmie skolas gadi
aizvadīti Alūksnē, bet tad puisis devies uz Rīgu, lai mācības
nobeigtu Rīgas pilsētas 1. ģimnāzijā. Pēc skolas beigšanas
brīvprātīgi iestājies Latvijas armijā obligātajā dienestā; to bei-

dzis kaprāļa dienesta pakāpē. Komandēts uz virsnieku vietnieku nodaļu Daugavpilī, kur
1937. gadā beidzis instruktoru un virsnieku vietnieku apmācību. Kaut gan intereses bi-
jušas dažādas, 1938. gada rudenī Augusts iestājies Latvijas Karaskolā, kuru kā leitnants
beidzis pēdējā 14. izlaidumā 1940. gada 27. jūlijā, kad pavēli parakstījis Valsts jaunais
prezidents Augusts Kirchenšteins.

Seko dienests 3. Jelgavas kājnieku pulkā sapieru vadā. Drīz vien padomju varas ap-
stākļos leitnants piedzīvo Latvijas armijas pakāpenisku pārveidošanu un likvidāciju. Pulku
iekļauj Sarkanarmijas 24. teritoriālā strēlnieku korpusa sastāvā, sadala un dislocē dažādās
vietās. 1941. gada maijā A. Vīksnes vienību nosūta uz vasaras nometni Ostroviešos, ne-
tālu no Litenes. No virsnieku aresta 1941. gada 14. jūnijā Augustam izdodas izvairīties
un dažas dienas vēlāk abi ar brāli dienestu Teritoriālajā korpusā izbeidz. 

Turpmākajos gados A. Vīksne pabeidz policijas skolu, vienlaikus iestājas Latvijas Universi-
tātē, Medicīnas fakultātē; savienojot darbu policijā ar mācībām, studē divus mācību semestrus. 

1944. gadā iesaukts Latviešu leģionā, nosūtīts uz Dundagu, kur bijušas paredzētas
trīs mēnešus ilgas apmācības. Pēc tam būtu jākaro Kurzemes frontē, taču pienākusi pavēle
Ventspilī pievienoties latviešu būvpulkiem un kuģī doties uz Vāciju. Bez krievu zemūdeņu
uzbrukumiem laimīgi nokļuvuši Dancigā (tagad Gdaņskā, Polijā). Latviešu leģiona 15. di-
vīzijas sastāvā Augusts karojis Vācijas toreizējā austrumu teritorijā – Pomerānijā, tagadējā
Polijā. 1945. gada janvārī Pomerānijā sācies krievu armijas lieluzbrukums. A. Vīksnem
nācies piedalīties ļoti smagās atkāpšanās kaujās. Par varonību apbalvots – Kara nopelnu
krusts ar šķēpiem. Kaujās kritis Augusta brālis un ļoti daudz latviešu karavīru. 

Jau Latvijā Augusts bija nodibinājis ģimeni ar zobārsti, kura viņu uzticīgi pavadījusi arī
kara gaitās, ārstēdama zobus bataljona karavīriem. Kara beigu posmā jau Vācijas teritorijā
Augustam ar lielām grūtībām izdevies savu dzīvesbiedri dabūt projām no frontes līnijas
un arī pašam ar fiktīvu komandējuma apliecību iekāpt vilcienā, kas devies uz Prāgu. Sa-
meklējis dzīvesbiedri un devušies rietumu virzienā. Nācies bīstamos apstākļos šķērsot

AIZSAULES PULKOS IESAUKTI

97



straujo un plato Muldes upi, klīst pa svešās zemes mājām, pieredzēt daudzas riskantas
dokumentu pārbaudes, līdz beidzot laimīgi nokļuvuši sabiedroto zonas bēgļu nometnē.
Vīksnes kundze tūlīt dabūjusi zobārstes darbu. Augusts uzdevies par privātpersonu – grā-
matvedi vai citas profesijas pārstāvi. Dzīve nometnē šķitusi bezmērķīga, meitai Maijai jau
bijuši 3 gadiņi. 

Tad Kanādā dzīvojošie radi Vīksnes ģimeni izsaukuši pie sevis, un 1950. gadā  viņi ar
kuģi ieradušies Halifaksā, Kanādā. Ar draugu palīdzību iekārtojušies St. Katerinas (St.
Catharines) pilsētas nomalē mazā istabiņā. Kundzei no Vācijas bijuši līdzi visi zobārstnie-
cības instrumenti, bet Kanādas valdība nav atzinusi Latvijas zobārstu diplomus un Vīksnes
kundze strādājusi slimnīcā par palīgmāsu. 

Augusts dabūjis darbu metāllietuvē; par nelielu samaksu bijis jāstrādā smags darbs
ļoti lielā karstumā. Angļu valodu Augusts nepratis, tas radījis zināmas grūtības. Gatavo-
jušies pat ceļot atpakaļ uz Vāciju. Darbu Augusts vairākkārt mainījis, taču visur klājies
grūti. Beidzot izdevies iekārtoties General Motors inspekcijas departamentā par ražošanas
kvalitātes pārbaudes inspektoru. Ar šo darbu Augusts bijis apmierināts un nostrādājis līdz
pat aiziešanai pensijā. 

Kanādā Augusts Vīksne iesaistījies Latviešu virsnieku apvienības darbā, būdams zi-
nāmu laiku tās valdes priekšsēdētājs un Globālās Latviešu virsnieku apvienības priekšnieks
(1989. un 1990.) Darbojušies ar ticību Latvijas neatkarības atgūšanai.

1987. gadā Vīksnes kundze aizgājusi Mūžības ceļos. Augustam dzīve veco ļaužu mītnē
nav šķitusi pieņemama, viņš līdz pat mūža galam uzturējies savā mājā St. Katerinā (St.
Catharines). A. Vīksne ir Latvijas pilsonis. Kad Latviešu virsnieku apvienības Kanādā dar-
bība virsnieku cienījamā vecuma un nelielā skaita dēļ apsīkusi, Augusts Vīksne iestājies
Latviešu virsnieku apvienībā Latvijā (2003.). Neraugoties uz ļoti vājo redzi, nosūtījis uz
Latviju materiālus par Latvijas Karaskolas tradīcijām, kā arī atjaunotā žurnāla Kadets pir-
mos 18 numurus, kas izdoti Austrālijā, ASV un Kanādā.   

Kā atzinību par sirmā virsnieka uzticību visu mūžu sekot devīzei Tēvzemei un Brīvībai!
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Augustu Vīksni apbalvojis ar Atzinības Goda
Zīmi (2003.); NBS komandieris – ar III pakāpes medaļu Par nopelniem (2004.). A. Vīk-
snem piešķirta arī Latvijas Valsts Aizsardzības fonda Lāčplēsis Goda zīme. 

Mūža nogalē tēvu Augustu aprūpē meita Maija, ciemos brauc dēls Uldis ar kundzi un
trim meitiņām, kuras visas prot latviešu valodu. Gadu nasta sagrauzusi Augusta veselību,
pēdējā laikā daudz nācies ārstēties slimnīcās. Taču virsleitnanta Augusta Vīksnes sirds un
prāts palikuši uzticīgi Latvijai, Latvijas Karaskolai un nu jau nedaudzajiem atlikušajiem
draugiem no tālajiem jaunības laikiem Latvijā.

30. oktobrī patriotiskā latviešu virsnieka sirds pārstājusi pukstēt.
2. novembrī viņa pīšļi guldīti vietējā kapsētā blakus dzīvesbiedrei. 
Latviešu Virsnieku apvienība Latvijā savu uzticamo biedru pieminēja sapulcē 3. no-

vembrī un vēstulē izteica visdziļāko līdzjūtību virsleitnanta tuviniekiem. Trīs saujas Dzim-
tenes smilšu veltīt varējām tikai savās domās ...

Sirds Tevim apklususi. Dusi nu, dusi! Tavu mūžu glabās mūsu atmiņas.
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ārsts, atv. kapteinis Ojārs Uldis Aleksis

NO ĀRSTA,

atvaļināta majora Staņislava Lubāna atvadoties
(25.01.1915. – 23.12.2010.)

Rokas, kas mīlēja darbu – gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu – rimusi

(Z.Purvs)

Staņislavs Lubāns dzimis 1915. gada 25. janvārī Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta
Rancānu sādžā sīkzemnieka ģimenē kā jaunākais no pieciem bērniem. 1922. gadā ģimene
pārcēlās uz Aizputes apriņķa Rudbāržu pagastu, kur tēvs pēc agrārās reformas ieguva
zemi jaunsaimniecībai. Tur 1929. gadā, 13 gadu vecumā Staņislavs beidza Rudbāržu 6-
klasīgo pamatskolu. Tajā pašā gadā nomira viņa tēvs Antons. Lielā ģimene dzīvoja grūtos
materiālos apstākļos. Māte Marta (mirusi 1979. gadā) pielika visus spēkus, lai bērni
iegūtu izglītību.

Staņislavs turpināja mācīties 1929./1930. gadā Aizputes vidusskolā un vēlāk Liepājas
ģimnāzijā, ko pabeidza 1933. gadā. Rudeņos viņam vienmēr nācās kavēt skolas sākumu,
jo bija jāgana govis. Dzīve ģimnāzijas internātā bija līdzīga kā Poruka stāstā Kauja pie
Knipskas aprakstītajam Cibiņam.

Par spīti grūtībām Staņislavs turpināja mācīties. 1933. gadā iestājās un 1939. gadā
pabeidza Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, iegūstot ārsta kvalifikāciju. Līdzekļus
studijām nopelnīja pats, strādājot par subasistentu pie anatomijas profesora Jēkaba Prī-
maņa. Vasaras brīvlaikos viņam kā teicamniekam bija iespēja praktizēties Varšavas un
Budapeštas ķirurģijas klīnikās. Budapeštā viņam atļāva izdarīt savā dzīvē pirmo operāciju
apendicīta slimniekam.

Studiju laikā 1936. gadā Staņislavs Lubāns iestājās studentu korporācijā Fraternitas
Metropolitana. Tajā darbojušies daudzi ievērojami ārsti. Padomju vara slēdza visas stu-
dentu korporācijas. Atmodas laikā 1989. gadā korporāciju Fraternitas Metropolitana at-
jaunoja, un pirmajā semestrī Staņislavs Lubāns bija tās prezidija pirmais sekretārs.

Pēc Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes beigšanas Staņislavu Lubānu iesauca Latvi-
jas armijā obligātajā kara dienestā. No 1939. gada 17. oktobra līdz 1940. gada 3. martam
viņš dienēja 12. Bauskas kājnieku pulkā. 1940. gada 1. martā paaugstināts par kaprāli. No
1940. gada 4. marta ieskaitīts 7. Siguldas kājnieku pulkā, no kurienes piekomandēts Rīgas
kara slimnīcai, kur norīkots par dežūrārstu šajā slimnīcā un Armijas 22. darbnīcā. Šajā laikā
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beidza virsnieka vietnieka kursus un 1940. gada 12. maijā viņu paaugstināja minētajā
dienesta pakāpē. 

Dažas nedēļas vēlāk – 17. jūnijā Latvijas Republiku okupēja PSRS. Latvijas armija tika
reorganizēta par Tautas armiju. 1940. gada 31. augustā Staņislavu Lubānu no tās de-
mobilizēja. Pēc tam, sava skolotāja ķirurģijā, profesora Paula Stradiņa uzaicināts, strādāja
viņa klīnikā Rīgas pilsētas 2. slimnīcā par dežūrārstu un, savienojot amatus, arī univer-
sitātē par asistentu anatomijas profesora Jēkaba Prīmaņa vadītajā katedrā.

1941. gada jūnijā Latviju okupēja Vācija. No 1942. gada Rīgas pilsētas 2. slimnīcā
iekārtojās vācu kara lazarete un pārņēma darbā latviešu tautības personālu, t. sk. arī
ķirurgu Staņislavu Lubānu. Viņš turpināja tajā strādāt kā civilpersona līdz 1944. gada
21. jūlijam, kad viņu iesauca vācu armijas Latviešu leģionā kā ārstu leitnantu. Tajā bijuši
iesaukti arī Staņislava divi brāļi. 

Tajā laikā fronte jau bija pievirzījusies pie Latvijas robežas. No 1944. gada septembra
Staņislavs Lubāns bija Latviešu leģiona celtniecības vienības ārsts. Tur viņš saslima un
tika evakuēts uz vācu lazaretēm aizmugurē. Beidzot viņš nonāca Ventspilī. Ārstējoties
slimnīcās, pats kā labs ķirurgs palīdzēja saviem kolēģiem, izpelnījās viņu pateicību un
beigās – atbalstu demobilizācijai. 

1945. gadā Staņislavs nesekmīgi mēģināja laivā sasniegt Zviedriju. Pēc kara beigām
strādāja par lauku iecirkņa ārstu Ventspils apriņķa Zūru pagastā. Viņa prasmīgās rokas,
ārsta pieredze un labestība glāba daudzus slimniekus un pasargāja pašu no padomju
smagākajām politiskajām represijām. Tomēr viņam liedza darbu Rīgā.

Tā kā Staņislavs Lubāns bijis teicams ķirurgs, drīz viņam piedāvāja darbu Ventspils pil-
sētas slimnīcā. No 1945. līdz 1951. gadam Staņislavs Lubāns bija ķirurgs Ventspils pilsētas
slimnīcā. Bet sakarā ar difterijas, skarlatīna un citu infekcijas slimību plašo izplatību
Ventspils apriņķī Staņislavs Lubāns bija spiests divatā ar otru ārstu tā laika smagos ap-
stākļos veikt iepriekš neiepazītu sanitāro un epidemioloģisko darbu. Kādu laiku viņš bija
arī Ventspils medicīnas skolas direktors. 

No 1951. līdz 1962. gadam Staņislavs Lubāns bija Kuldīgas rajona slimnīcas ķirurgs un
galvenā ārsta vietnieks. Sakarā ar medicīnas māsu trūkumu viņš noorganizēja medicīnas
māsu apmācību savā slimnīcā. Divās grupās apmācīja vairāk nekā 50 jaunas medicīnas
māsas. Šis darba periods Staņislavam bija grūts, bet deva vislielāko gandarījumu par paveikto.

No 1962. līdz 1965. gadam Staņislavs Lubāns bija Ogres rajona slimnīcas ķirurgs un
galvenā ārsta vietnieks. Tur viņš vadīja arī Sarkanā Krusta organizāciju, sarīkoja republikas
sanitāro posteņu sacensības. No 1965. līdz 1993. gadam strādāja Rīgas un Ogres poli-
klīnikās. 

Visus garos mūža gadus Staņislavs vadījies no sava skolotāja – profesora Paula Stradiņa
gūtās atziņas, ka ķirurgam jābūt gan zinātniekam, gan amatniekam, gan māksliniekam,
gan labam cilvēkam, gan sabiedriskam darbiniekam, ka ķirurgam jāoperē ar sievietes roku
maigumu un, ja ir apdraudēta slimnieka dzīvība, ar karavīra drošsirdību.  

Visās darbavietās Staņislavs par teicamu darbu saņēma daudzas pateicības un goda
rakstus. PSRS okupācijas laikā par sanitāro kopu organizēšanu saņēma vairākus Sarkanā
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Krusta apbalvojumus. 1965. gadā saņēma PSRS Veselības aizsardzības teicamnieka
nozīmi. Bet nav saņēmis augstākus apbalvojumus sakarā ar to, ka „dienējis vācu armijā”. 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – par mūža ieguldījumu medicīnā kā viens no pir-
majiem 1993. gadā ievēlēts par Latvijas Ārstu biedrības Goda biedru. 1996. gadā par
nopelniem studentu korporācijas Fraternitas Metropolitana attīstībā apbalvots ar Pētera
Sniķera medaļu. Par aktīvu darbību Latviešu Virsnieku apvienībā 2004. gadā apbalvots
ar medaļu Sekmējot Latvijas dalību NATO. 2007. gadā viņam piešķirta „Jēkaba Prīmaņa
balva par nopelniem un ieguldījumu anatomijas, antropoloģijas un morfoloģijas pētījumos
Latvijā un pasaulē”. 2009. gada 30. martā apbalvots ar Latvijas Republikas ordeni Atzi -
nības Krusts.

Pēc 1993. gada, nostrādājis 54 gadus ārsta darbā un aizgājis pensijā, Staņislavs
turpināja spraigu dzīvesveidu, darbodamies Ogres pilsētas labiekārtošanā, pensionāru
biedrībā, dārzkopības sabiedrībā Urga, Latvijas Ārstu biedrībā, studentu korporācijā Fra-
ternitas Metropolitana un Latviešu Virsnieku apvienībā, pievērsies savai iemīļotai
dārzkopībai un krāšņo gladiolu audzēšanai, nodarbojies arī ar vingrošanu. Aktīvais dzīves
veids un plašais interešu loks bagātināja viņu visu mūžu.

2010. gada 23. decembrī, Staņislavs Lubāns savas dzīves 96. gada beigās, negaidī-
tas ļaunas slimības pieveikts, aizgāja mūžībā. 29. decembrī Ogres kapsētā viņu izvadīja
pēdējā gaitā ar militāru godu. Atvadīties bija pulcējusies Staņislava kuplā dzimta, draugi
un kaimiņi, NBS pārstāvis pulkvedis J.Hartmanis, kā arī daudzi Latviešu Virsnieku
apvienības biedri, Latvijas Ārstu biedrības un studentu korporācijas Fraternitas Metropoli -
tana pārstāvji. Pie kapa, atvadoties no ārsta, un bēru mielasta laikā, pieminot Staņislavu
Lubānu, tika veltīts daudz sirsnīgu, patiesas cieņas un pateicības pilnu vārdu par viņa
darbīgo, dažādām interesēm bagāto mūžu.
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sekretāre Maija Zālīte

GODAVĪRU PAVADOT

Goda vīrs esi
Laikmetam savam! –
Nepārkaldināms,
Taisnīgs un ciets.
(Kornēlija Apškrūma)

Cīņās starp divām lielvarām latvieši bija tik grauds starp
diviem dzirnakmeņiem. Kritušie un dzīvi palikušie katru šīs
zemes pēdu pirka ar asinīm, arī viņš –

Latviešu leģiona virsnieks, Mores kauju rotas komandieris, zemessargs,
Viestura ordeņa kavalieris, atvaļināts virsleitnants
Rolands Kovtuņenko
(24.01.1924. – 21.03.2011.)

Dzimis Rīgā amatnieka ģimenē. Mācījies Rīgas Vācu skolā, pēc tam – Medicīnas skolā,
to beidzis 1942. gadā un pēc īsas jaunkareivju apmācības kā medicīnas dienesta kaprālis
nosūtīts uz Zemgales kārtības dienesta 16. bataljonu; vēlāk dienējis kā rotas feldšeris,
bet pildījis arī citus kaujas uzdevumus.

Vienību drīzumā nosūta uz fronti, un Rolands saņem pirmās kaujas kristības. Tad ba-
taljonu iekļauj Latviešu leģiona sastāvā. Ar pārtraukumiem R. Kovtuņenko mācās Instruk-
toru rotā, vada komandieru kursos Bolderājā un vācu junkurskolā Dembicā, Polijā.

Pēc mācību beigšanas 1944. gada 21. jūnijā Rolandu norīko par vada komandieri
15. divīzijā, vēlāk pārskaita 19. divīzijā. R. Kovtuņenko vienība izcīnījusi kaujas Krievijā
pie Holmas, Pulkovas, Krasnogvardeiskas, tad, atkāpjoties Latvijas teritorijā – pie Barka-
vas, cauri Lubānas klāniem un visai Vidzemei līdz Morei.

Tieši Mores kauja ir Rolanda Kovtuņenko karavīra dzīves spilgtākais posms, kurā prak-
tiski atklājās viņa komandiera talants. Rolands prata nosargāt savus karavīrus un izpildīja
kaujas uzdevumu. 

Tālāk 19. divīzijas 44. pulks atiet uz Kurzemi, Kovtuņenko rota piedalās 1. un 2. Kur-
zemes lielkaujā. Rolandu ievaino; pēc atveseļošanās viņu komandē uz mācībām Kājnieku
skolā Vācijā. 1945. gada februārī R. Kovtuņenko atgriežas Kurzemē un pārņem 19. divī-
zijas Kaujas skolas vadību. Smago cīņu dēļ skolu uz laiku izformē, vīri piedalās kaujās da-
žādās vienībās. R. Kovtuņenko tiek norīkots sakārtot izjukušās daļas 43. pulkā un iesaistīt
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tās kauju darbībā. Pēc stāvokļa nostabilizēšanās Rolands atgriežas Kaujas kolā, kur pienāk
kara beigas.

Gados jaunais rotas komandieris kopā ar citām Latviešu leģiona kaujas vienībām spēja
parādīt visai pasaulei, ka latviešu karavīrs uz savas zemes ir neuzvarams.

Par varonību kaujās leitnants R. Kovtuņenko apbalvots ar Dzelzs krusta II (1943.) un
I (1944.) šķiru, Ievainojuma nozīmi bronzā, Kājnieka trieciennozīmi sudrabā, Tuvcīņas
nozīmi bronzā, Rokas lentu Kurland. Ar šiem apbalvojumiem Rolands lepojās visu mūžu.

Karam beidzoties, kā daudzus leģionārus, 1945. gada 9. maijā Rolandu Kovtuņenko
arestē, un 10 gadus viņš atrodas izsūtījumā, vispirms pie Urāliem, tad Kazahstanā, pēc
tam ziemeļos Vorkutā.

1955. gadā Rolands atgriežas Latvijā. Līdz pensionēšanās laikam strādājis kā metāl-
lējējs Autoremontu rūpnīcā. Rosīgi piedalījies sabiedriskajos un sporta pasākumos. 

Atmodas gados Rolands Kovtuņenko iesaistās daudzās aktivitātēs: piedalās 1991. gada
barikādēs, ir viens no Latvijas Nacionālo karavīru biedrības dibinātājiem, ilgu laiku bijis
Daugavas Vanagu saimes priekšnieks un no 1991. gada 26. oktobra ir Latviešu virsnieku
apvienības biedrs.

Iestājies Zemessardzē, darbojies ZS štāba Padomnieku rotā, līdz savas dzīves pēdējai
dienai bija ZS Studentu bataljona Veterānu apvienības zemessargs. Aktīvi piedalījies Na-
cionālās aizsardzības akadēmijā jauno virsnieku apmācībā.

Ļoti nozīmīgs ir R. Kovtuņenko ieguldījums II Pasaules kara laikā Latvijas teritorijā no-
tikušo kauju vēstures atspoguļošanā, galvenokārt Vidzemē, Mores apkārtnē. Viņš pieda-
lījies kritušo Latviešu leģiona karavīru apzināšanā, pārapbedīšanā, piemiņas
iemūžināšanā. R. Kovtuņenko ir Mores kauju piemiņas vietu izveides iniciators un aktīvs
šī darba līdzdalībnieks. Ar valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un privātpersonu fi-
nansiālu atbalstu izveidots Mores kauju piemiņas komplekss.

Latviešu leģionāru Brāļu kapu izveide Morē pie Roznēnu ozola ir šī darba pirmsākums
(1991.); te apbedīti 116 karavīri; pārapbedīšanu gaida vēl 56 karavīru mirstīgās atliekas.

Pēc R. Kovtuņenko ieceres izveidots Mores kauju muzejs (2002.). Rolanda lolojums ir
Mores kauju makets, kurā redzamas viņa komandētās 1. rotas kaujas pozīcijas. Ekspozī-
cijas papildināšanai tiek meklēti jauni eksponāti, no Ērgļiem uz Mori tiek pārvests tanks
T–34 (2005.). 

Mores kauju parks un 2005. gadā atklātais Piemiņas memoriāls, kura plāksnēs iemū-
žināti 186 karavīru vārdi, arī veidots pēc R. Kovtuņenko ieceres tajā vietā, kur notikušas
sīvas kaujas.

Mores kauja ir starptautiski atzīts sekmīgu aizstāvēšanās kauju piemērs, par kura tak-
tiku un stratēģiju ieinteresējušās arī ārvalstu militārās mācību iestādes, NATO spēku aug-
sta ranga amatpersonas un citi militārie speciālisti, vēloties apmeklēt kauju vietas un
tikties ar kauju dalībniekiem. Tieši R. Kovtuņenko allaž bijis šo militārpersonu pavadonis. 

Īpaši jāatzīmē R. Kovtuņenko veikums Otrā pasaules kara kauju atspoguļošanā. Ar da-
žādu sponsoru finansiālu palīdzību izdotas grāmatās: Neatzītie karavīri / Kaujas virsnieka
stāsts (2004.) un 2. tā papildinātais izdevums (2005.); Pēdējais bastions Vidzemē /
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kaujas virsnieka stāsts (2004.); Mores kauja / Kaujas līdzdalībnieka kaujas virsnieka
stāsts (2009.).

Uz galda palika sagatavots manuskripts Kauja Lubānas zemienē, iecerēts bija arī GULAGA
pārdzīvojumu apraksts ...

Augsti vērtējama R. Kovtuņenko līdzdalība jaunatnes patriotiskajā audzināšanā; viņa
stāstījumu ar interesi klausījušies jaunieši skolās, interesenti Kara muzejā un Rīgas Lat-
viešu biedrībā.

Ar savu virsnieka stāju, paveiktajiem darbiem un personības īpašībām Rolands ir pie-
mērs mums visiem, īpaši jauniešiem un karavīriem, kā cilvēks, kurš rosina būt patriotiem
un apzināties savu valstisko pienākumu. 

Rolanda Kovtuņenko mūža veikums novērtēts ar augstiem valsts apbalvojumiem – Vies-
tura ordeni, 4. šķ., Barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, kā arī daudziem Aizsardzības mi-
nistra, NBS komandiera un Zemessardzes komandiera apbalvojumiem.

Kopā ar dzīvesbiedri Astrīdu izaudzināti dēli Jānis un Aivars; dzimtu turpina pieci mazbērni.
Rolanda  dzīves ceļš aprāvās pavasara pirmās dienas agrā rītā.
26. martā izcilais karavīrs ar militāru godu apglabāts II Meža kapos Rīgā.
Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas virsleitnanta Rolanda Kovtuņenko mūža

priekšā. 
Roland! Tavu dzīvi, Tavu mūžu mūsu sirdis ilgi pieminēs ... 

Lai viegli Tavi Aizsaules ceļi!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rolanda tuviniekiem, cīņu līdzgaitniekiem un draugiem.
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NOSLĒDZIES GARŠ, OPTIMISMA PILNS MŪŽS

Atv. virsleitnants Jēkabs Daizis
(31.03.1915. – 09.06.2011.)

Par savu 96 gadus garo dzīvesgājumu atvaļinātais virsleit-
nants Jēkabs Daizis Latviešu virsnieku apvienībā atstājis visai
pieticīgas ziņas, tādēļ, gatavojot šo piemiņas rakstu, nācās
pārskatīt daudzas viņa vēstules un telefonsarunā uzklausīt
dzīvesbiedres Vijas stāstījumu.

Jēkabs Daizis dzimis Nīcas pagastā, kuplā deviņu bērnu ģimenē. Beidzis Kazdangas
lauksaimniecības vidusskolu. 1935. gadā saņēmis Mazpulku apbalvojumu – Diženā
nozīme.

Kā pats raksta, Daižu dzimtas vīriešiem bijuši divi darbības lauki – lauksaimniecība un
militārisms. Jēkaba vectēvs 20 gadus nodienējis Krievijas cara armijā; tēvs Miķelis – 8
gadus, ieguvis virsseržanta dienesta pakāpi. Jēkabs pats no 1937. gada oktobra līdz
1939. gada novembrim dienējis Latvijas armijā 1. Liepājas Kājnieku pulkā. 1938. gadā
Daugavpilī beidzis virsnieku vietnieku kursus; 1939. gadā – Rezerves virsnieku kursus
un 1940. gada vasarā ar pēdējo Latvijas Valsts prezidenta pavēli paaugstināts leitnanta
dienesta pakāpē.

1943. gada aprīlī leitnants J. Daizis iesaukts Latviešu leģionā, dienējis 15. divīzijā;
bijis 34. pulka štāba rotas komandieris un arī sakaru priekšnieks. Piedalījies kaujās Krievi-
jas teritorijā, bijis leģendāro 1944. gada 16. marta kauju dalībnieks. Šī diena iegājusi
vēsturē kā simboliska Latviešu leģiona piemiņas diena. Toreiz abas latviešu divīzijas – 15.
un 19. – pulkveža Artura Silgaiļa vadībā Veļikajas upes austrumu krastā kopā cīnījās par
nozīmīgu stratēģisku punktu – augstieni 93,4. Leģionārs J. Daizis to uzskata par garāko
un smagāko dienu savās kauju gaitās; toreiz tika apturēts vislielākais Sarkanarmijas
uzbrukums, radot ienaidniekam lielus zaudējumus. 

Tālāk kara ceļi turpinājušies Pomerānijā, tagadējā Polijas teritorijā. 1944. gada no-
vembrī ar 15. divīzijas komandiera pavēli J. Daizis paaugstināts virsleitnanta dienesta
pakāpē. Par varonību kaujās apbalvots ar 2. šķiras Dzelzs krustu (1944.) un Triecien-
nozīmi (1944.). 1945. gada janvāra beigās – februārī Jastrovas apkārtnē Jēkaba Daiža
vienība nokļuvusi Sarkanarmijas ielenkumā. Tur bijuši arī vairāki vācu armijas grupējumi –
milzīga karavīru masa, kā atmiņās raksta J. Daizis. Latviešu lielākā traģēdija bijiusi munī-
cijas trūkums. Ar kaujām izdevies pa vienīgo, lielajam armijas transportam izmantojamo
ceļu, izlauzties  uz Flederbornas pilsētiņu. Kaujas laikā Jēkabs ievainots; ar lauztu kreiso
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roku, kas piesieta pie dēļa gabala, nācies pārbrist ledaini aukstu upi pie  Landekas un
laimīgi nokļūt pie latviešu – vācu vienībām, kur saņemta ārsta palīdzība. Par šo pārdzīvoto
situāciju 1945. gadā saņēmis melno Ievainojuma nozīmi. Tālāk ievainoto karavīru vilcienā
pa Vācijas ceļiem Jēkabs nokļuvis kara slimnīcā Braunšveigā – sabiedroto zonā. 1946.
gada oktobrī Oldenburgā angļu iestādes izsniegušas atlaišanas dokumentu. Kādu laiku
Jēkabs Daizis darbojies Daugavas Vanagu organizācijā, Vācijas nodaļā; vēlāk no tās
izstājies. 1949. gadā izceļojis uz Franciju, kur nodzīvojis līdz sava mūža beigām. 

Francijas dienvidrietumos, uz dienvidiem no Bordo pilsētas, gandrīz Pireneju priekš -
kalnēs, apmēram 16 km no Atlantijas okeāna tolaik apmetusies liela latviešu grupa. Visi
bijuši pārsteigti par vietējo sīko zemnieku saimniecību atpalicību tehnikas izmantošanā:
zemnieki laukus apstrādājuši ar divām kopā sajūgtām gotiņām (vēstulē 2007. g. aprīlis),
bet Jēkabs, vēl Latvijā būdams, jau strādājis ar traktoriem. Savā apvidū Francijā viņš
nodibinājis vienu no lielākajiem lauku apstrādāšanas uzņēmumiem un plašā apkārtnē
bijis cienīts, pazīstams kā letonis Jaks. Kur vien bijuši nepieciešami komplicētāki darbi,
lūgti palīgā latvieši. 

Nodibināta ģimene, uzcelta māja, apkārt tai iestādīti koki, galvenokārt bērzi; bērzu
sula pavasaros palīdzējusi stiprināt  veselību. Kopā ar dzīvesbiedri Viju izaudzināta meita
un četri dēli; aug kupls mazbērnu pulciņš. Visa lielā ģimene dzīvo Francijā. 

Līdz pat mūža galam Jēkabs saglabājis aktīvu interesi par notikumiem pasaulē un
Latvijā. 1994. gadā iestājies Latviešu Virsnieku apvienībā. Pats atzīst: Esmu nemanot ie-
saistījies diezgan plašā korespondencē, no kuras vairs nevaru tik viegli atbrīvoties. Viņam
nekad nav devis mieru latviešu leģionāru liktenis; viņš nav samierinājies ar to, ka
neatkarīgās Latvijas valdības pārstāvji nav pratuši starptautiskā mērogā vispusīgi izskaidrot
Latviešu leģiona rašanās iemeslus, cīņas mērķus un faktu, ka Latviešu leģions  nav pielīdzi -
 nāms Vācijas SS militārajām vienībām.

Uz Latviju bieži ceļojušas Jēkaba vēstules par Latvijas Brīvības cīņu laiku, abiem
Pasaules kariem, ievērojamu valstsvīru un militārpersonu darbību, kā arī par kosmisko
spēku lomu valsts un cilvēku likteņos.

„Es negribu būt pesimists un teikšu: ceru, ka drīzumā celsies gaišāki spēki, kas spēs
visādus jodus un murgus aiztriekt iznīcībā, un latviešu tauta ar Latvijas vārdu nākotnē kā
spoža zvaigzne spīdēs Eiropas valstu vidū ...” (Brīvā Latvija, 2007.).

Kā atzinību par savu aktīvo attieksmi un darbu latviešu leģionāru cīņu skaidrošanā, patri-
otiska rakstura publikācijām Latvijas un ārvalstu presē, atbalstu karavīru sabiedrisko orga-
nizāciju darbam Jēkabs Daizis apbalvots ar Aizsardzības ministra Atzinības rakstu (2001.),
Atzinības Goda zīmi (2002) un NBS komandiera apbalvojumu Par nopelniem (2004.).

Virsleitnanta Jēkaba Daiža dzīves ceļš noslēdzās 2011. gada 9. jūnijā viņa mājās Fran-
cijā, dzīvesbiedres un dēla klātbūtnē. Jau nākošajā dienā – 10. jūnijā tuvinieku un draugu
pavadīts, sirmais karavīrs guldīts vietējās pilsētiņas kapsētā. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jēkaba Daiža tuviniekiem un vēlam, lai viegli un gaiši
viņa Aizsaules ceļi. Allaž piemiņā turēsim viņa optimismu: „Gribās teikt: ar gaišāku skatu
uz taisnīgāku nākotni!” (vēstulē LVA 2007.)
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LABESTĪBĀ AIZVADĪTS MŪŽS

Latvijas armijas atvaļināts virsniekvietnieks Jānis Locis
(22.11.1917. – 26.09.2011.)

Jānis dzimis Daugavpils apriņķī, Asūnes pagasta Meļevā.
Ģimenes vienīgā bagātība bijuši septiņi bērni, no kuriem lieli
izauguši tikai četri. Mazskolotie vecāki, īpaši māmuļa, sapratuši
izglītības nozīmi cilvēka dzīvē, nolēmuši izskolot vismaz vienu
bērnu. Laimīgais bijis Jānis – 1933. gadā beidzis Asūnes pa-

matskolu, 1938. gadā absolvējis Krāslavas valsts ģimnāziju. Skolas pedagogi mācījuši iepazīt
un iemīlēt savu dzimteni. Īpaša loma Jāņa dzīvē bijusi klases audzinātājam Jānim Āboliņa
kungam, kura vadītajā skolēnu simfoniskajā orķestrī viņš iemācījies spēlēt trompeti. Kā vēlāk
izrādījās, prasme muzicēt Jāni vairākkārt paglābusi sarežģītās dzīves situācijās. 

Darba dzīve Jānim sākusies 1938. gada augustā Rīgā, rūpnīcā VEF. 
1939. gada maijā puisis iesaukts karadienestā, iedalīts 3. Jelgavas Kājnieku pulkā,

ložmetējnieku rotā. Komandēts uz instruktoru kursiem Liepājā; tad atgriezies savā daļā,
taču drīz vien nosūtīts uz virsnieku vietnieku kursiem pie Latvijas Karaskolas. Mācības
notikušas Daugavpilī; beigušās 1940. gada maijā. Jānis atgriezies savā pulkā, norīkots
par apmācītāju rezerves instruktoru rotā. Sabiedrībā jau valdījis drūms noskaņojums,
1940. gada jūlijā Latvijā ienāca Sarkanarmija. Rezervistus demobilizēja. Latvijas armiju
pārdēvēja par Tautas armiju. J. Locis atgriezies savā vienībā, bijis vada komandieris. 

1940. gadā pulks pārcelts uz Kuldīgu, Jāņa rota izvietota Mazīvandē. Brīvajā laikā
Jānis bieži spēlējis savu trompeti; to ievērojis pulka orķestra kapelmeistars un piedāvājis
vietu orķestrī. Jānis piedāvājumu pieņēmis.

1940. gada nogalē 3. Jelgavas kājnieku pulks apvienots ar Valmieras pulku un iekļauts
Baltijas Kara apgabala 195. strēlnieku divīzijā. Apvienoti arī orķestri un izvietoti Kuldīgā.
Jānis atzīst, ka orķestranti atradušies priviliģētā stāvoklī, salīdzinot ar ierindniekiem; viņus
neskārušas daudzās bezjēdzīgās reformas armijā. 

1941. gada 30. maijā J. Locis demobilizējies un atgriezies mājās Asūnē. Sākās karš,
Latvijā ienāca vācu armija. Jānim piedāvāja skolotāja darbu Asūnes pamatskolā. Tur viņš
nostrādāja līdz 1942. gada janvārim, kad uzsāka studijas Latvijas Universitātē (LU) In-
ženierzinātņu fakultātē. 

Rīgā Jānis sastapis bijušo pulka orķestra kolēģi, kurš mācījies Konservatorijā un spēlējis
tolaik slavenajā Bandera orķestrī. Pēc kolēģa ieteikuma Jānis arī pieteicies Bandera
orķestrī, kurš bijis tieši pakļauts augstākajai virsvadībai – komisāram Jekelnam.
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Bandera orķestris bija militāra vienība, bet baudīja dažādas privilēģijas, orķestranti
dzīvoja pie savām ģimenēm. Jānim bija iespēja turpināt studijas LU. 

1944. gada septembrī Sarkanarmija tuvojās Rīgai, orķestri pārvietoja uz Kurzemi,
sākumā uz Ugāli, tad uz Ventspili, lai ar kuģi pārvestu uz Vāciju. Mūziķiem tika dota
iespēja izvēlēties, un Jānis nolēma palikt Latvijā. Vēlāk divatā ar draugu mēģināja pāriet
frontes līniju un atgriezties Rīgā, kur viņu gaidīja iecerētā dzīvesbiedre.

Nodoms neizdevās, abus aizturēja sarkanarmieši, uzskatīja par ienaidnieka spiegiem.
No spiega statusa Jāni izglāba līdzpaņemtā trompete. Pēc vairākkārtējas pratināšanas
čekas majors atzina, ka Jānis ir sagūstīts ienaidnieka zaldāts – muzikants. Viņu nosūtīja
uz filtrācijas nometni un ar gūstekņu ešelonu uz apatīta lauztuvēm Karēlijā.  Jānim pavei -
cās, viņu iedalīja celtnieku brigādē, kur darbs bija vieglāks nekā apatīta lauztuvēs.

1946. gadā J. Locis atgriezās Latvijā. Mazliet atkopies tēva mājās, pārbrauca uz Rīgu.
Strādāja gadījuma darbus, vēlāk par namdari celtnieku artelī Rekords, pēc tam Celtniecības
montāžas pārvaldē, kur kļuva par vienu no labākajiem būvdarbu vadītājiem. Veicās arī  ģi -
me nes dzīvē; meitene Valentīna, kuras dēļ Jānis riskēja pāriet frontes līniju, viņu sagaidīja
un 1956. gadā abi apprecējās. 

Lielu triecienu Jānis saņēma 1958. gadā, kad prokuratūrā bija ienākusi sūdzība par
kukuļņemšanu. Priekšniecība savus solījumus neturēja, vainu novēla uz Jāņa pleciem un
viņu notiesāja uz 4 nebrīves gadiem. Izciest netaisno sodu palīdzēja sievas atbalsts. 

Atgriezies mājās, Jānis atkal strādāja par namdari iepriekšējā darba vietā; būvēja
Ķekavas putnu fabriku, vēlāk strādāja kolhoza Ādaži celtniecības iecirknī. Darba gadi bei-
dzās zvejnieku kolhozā Carnikava 1979. gadā. Taču arī vēl pēc tam Jānis noorganizēja
celtnieku brigādi, kura izpildīja dažādus remontdarbus LPSR Sagādes ministrijas sistēmā. 

Par Atmodas laiku un Barikādēm Jānis saglabājis gaišas atmiņas: kā kāpis pāri betona
blokiem, lai nodotu kādu svarīgu dokumentu vai pārtiku savam znotam Edvīnam Inkēnam
Ministru kabineta ēkā vai Zaķusalā Latvijas Televīzijā.  

1991. gadā J. Locis iestājās Zemessardzē, Rīgas Centra rajona 11. bataljonā. Ar sa-
viļņojumu viņš atceras karoga iesvētīšanu un zvērestu Latvijas Republikai. Reformu gaitā
11. bataljonu pārformēja, Jānim sakari ar to pārtrūka. 

1994. gadā J. Locis iestājās Latviešu virsnieku apvienībā, rosīgi piedalījās tās darbā, bet
darbība apsīka, kad viņš sāka strādāt namu pārvaldē. Kad Apvienība no vecās Karaskolas
ēkas pārcēlās uz mītni Audēju ielā, sakari  pārtrūka pavisam, Jānis īpaši necentās tos atjaunot,
jo nebijis īstas pārliecības, vai viņš Apvienībai vajadzīgs, vai tā viņam spēs ko labu dot.

Taču Jānis tika sameklēts, uzaicināts atjaunot līdzdalību darbā un saprata, ka var kalpot
savai Dzimtenei arī visai cienījamos gados, ka ir Apvienībai un Latvijai vajadzīgs. Ilgus
gadus “Locītis” bija uzticams tā laika LVA priekšsēdētāja atv. vltn. T. Bērziņa “šoferis”,
neatteikdamies doties arī visai tālos braucienos, kur vien viesos tika gaidīti Apvienības
vecākās paaudzes virsnieki. Jānis bija it kā nemanāms un kluss, ar visiem prata sadzīvot,
bija labestības pilns un grūtā brīdī vienmēr sniedza palīdzīgu roku. 

Jānis jutās laimīgs savā ģimenē kopā ar uzticamo dzīvesbiedri († 2004.), meitu,
mazdēlu un ļoti labu znotu, bija gandarīts par piederību Latviešu virsnieku apvienībai. 
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Jāņa Loča līdzdalība Virsnieku apvienības darbā atzinīgi novērtēta ar NBS komandiera
apbalvojumu Par centību militārajā dienestā (1999.), aizsardzības ministra Atzinības
goda zīmi (2003.) un ZS komandiera goda zīmi Par kalpošanu tautai un Latvijai (2004.).

Garais, darbīgais, labestības pilnais mūžs noslēdzās klusi. Izpildot Aizgājēja vēlēšanos,
viņa mirstīgās atliekas 29. septembrī tika uzticētas uguns varai, lai vēlāk pelnu urnu
guldītu blakus viņa “meitenei” Ainažu kapsētā. Atvadu ceremonijā ar militāru godu Jāņa
Loča dzīvesgājumam paldies teica tuvinieki, NBS karavīri, Latviešu virsnieku apvienība,
draugi, kādreizējie darbabiedri un paziņas.

Lai Jāņa trompete turpmāk skan latvju karavīru Aizsaules pulka orķestrī!
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atv. kapteine Sarma Līne

No atvaļinātā virsleitnanta Oskara Pumpura atvadoties
(20.02.1949. – 13.10.2011.)

Atv. vltn. Oskars Pumpurs Nikolaja d. dzimis 1949. gada
20. februārī Rīgā. 1967. gadā beidzis Rīgas 9. maiņu vidus-
skolu. No 1968. līdz 1970. gadam dienējis padomju armijā
gaisa spēkos Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburgas) kara
apgabala dažādās daļās.

Pēc demobilizēšanās strādājis par atslēdznieku iestādītāju,
vēlāk – par meistara palīgu fabrikā Rīgas Adītājs, pēc tam –

par remontu zonas brigadieri Rīgas 1. Ceļu būves un remonta pārvaldē, no 1979. gada –
auto remonta iecirkņa meistars, vēlāk – brigadieris Zinātniskās restaurēšanas pārvaldē
(tagad – valsts uzņēmums „Latvijas restaurators”).

1981. gadā beidzis Rīgas Industriālo politehnikumu, iegūstot specialitāti automobiļu
tehniskā apkope un remonts.

1992. gada 17. janvārī iestājies Zemessardzē (ZS; toreizējā Rīgas 15. bataljonā); ar
ZS 1. brigādes komandiera 10.05.1993. pavēli Nr. 132_ps Oskaram Pumpuram piešķirta
virsniekvietnieka dienesta pakāpe; ar Latvijas Valsts prezidenta 30.05.1996. pavēli –
virsleitnanta dienesta pakāpe. 1995. gada 24. martā iecelts par ZS Štāba bataljona Au-
totransporta vada komandieri; no 2002. gada dienējis ZS 1. brigādē; ar NBS komandiera
29.09.2004. pavēli iecelts par ZS Studentu bataljona Veterānu rotas kājnieku vada ko-
mandieri.

2009. gadā atv. vltn. Oskars Pumpurs iestājās Latviešu virsnieku apvienībā, iesaistījās
tās darbā. Smaga slimība liedza Oskaram īstenot daudzas ieceres, un 2011. gada 13. oktobrī
pārstāja pukstēt Latvijas patriota sirds.  

Par godprātīgu dienestu un amata pienākumu pildīšanu Zemessardzē atv. vltn. Oskars
Pumpurs apbalvots ar: AM krūšu zīmi (1997), piemiņas medaļu Zemessardzei 15 (2006),
zemessarga 5 un 10 gadu izdienas zīmēm, vairākiem ZS Atzinības rakstiem, ZS ko-
mandiera pateicībām un ZS Štāba bataljona apbalvojumiem.

2011. gada 18. oktobrī ar militāru godu atv. vltn. Oskars Pumpurs guldīts blakus
dzīvesbiedrei Zaigai Raiņa kapos Rīgā.

Vieglas smiltis un siltu dusu Tēvzemes smiltājā, Oskar! Tu paliec tuvinieku, zemessargu,
darbabiedru un draugu gaišā piemiņā. Tu paliec mīlestībā.

110

AIZZSAULES PULKOS IESAUKTI



LVA biedre
sekretāre Maija Zālīte

Atvaļinātais leitnants Aleksandrs Pīķis
(14.05.1925. – 16.10.2011.)

Šis gājums ir tavs gājums,
To nevar noiet cits.
(Ojārs Vācietis)

Aleksandra dzīvesgājums sācies Rīgā. Puisis mācījies
Rīgas 16. vidusskolā. Līdz 1941. gadam ģimene dzīvojusi
Mārupes pagasta Guntiņās.

1941. gada 24. maijā Aleksandra tēvu, arī Aleksandru Pīķi, Latvijas PSR VDTK  ares-
tēja, par spiegošanu un cīņu pret revolucionāro kustību notiesāja uz 10 gadiem un izsūtīja
uz Kazahijas PSR, kur soda nometnē 1947. gadā viņš gājis bojā.  

Smagi pārdzīvojot tēva netaisnīgo arestu, Aleksandrs 1941. gadā pēc vācu armijas ie-
nākšanas Latvijā brīvprātīgi iestājies 21. policijas bataljonā. 1942. gadā tiek nosūtīts uz
fronti pie Ļeņingradas. Pēc atveseļošanās no ievainojuma viņu ieskaita Ernesta Laumaņa
bataljonā, kas tolaik atrodas Volhovā. Turpmākās kara gaitas aizrit Latviešu leģiona 19.
divīzijā, frontē pie Lugas, Opočkas, Staraja Rusas, Dolgovas un citur Krievijā. Par varonību
kaujās pie Dolgovas Veisa pulkā 1943. gada aprīlī apbalvots ar 2. šķiras Dzelzs krustu;
saņēmis arī  Trieciennozīmi sudrabā.

1944. gadā A. Pīķi nosūta uz virsnieku skolu Benešovā, Čehoslovākijā. Septembrī viņš
mācības beidz, saņem leitnanta dienesta pakāpi un tiek nosūtīts atpakaļ uz Latviju, kur
piedalās kaujās Kurzemes pusē.

Frontē pie Slokas Aleksandru ievaino; līdz ar to viņa aktīvās karavīra gaitas beidzas.
1. novembrī Rīgā Sarkanarmijas 53. armijas pretizlūkošanas daļa Smerš Aleksandru
arestē; 9. decembrī Pirmās triecienarmijas kara tribunāls par dzimtenes nodevību notiesā
ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. Visus ieslodzījuma gadus līdz 1954. gada 4. mar-
tam viņš aizvada Krasnojarskas novadā, strādājot meža darbos. Tad vēl trīs gadus turpina
darbu turpat mežsaimniecībā.

1958. gadā Aleksandrs atgriežas Latvijā, dzīvo Rīgā, strādā Lauksaimniecības mašīnu
rūpnīcā; no 1959. gada – rūpnīcā VEF, vēlāk jaunuzceltajā R/A VEF telefona aparātu rūp-
nīcā Aizkrauklē par strādnieku – slīpētāju. Ģimene pārceļas dzīvot uz Aizkraukli. Darba
gaitas Aleksandrs beidz un pensionējas 1990. gadā.

Atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā jau iesirmais leitnants aktīvi atbalsta valsts aizsardzības
spēku darbību. No 1994. līdz 2002. gadam A.Pīķis bijis Latvijas Republikas Zemessar-
dzes 55. bataljona zemessargs; saņēmis zemessarga 4. pakāpes izdienas zīmi. Viņš ir arī
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Latviešu Dzelzskrusta kavalieru savienības, kā arī Latvijas Nacionālo karavīru biedrības
biedrs. No 1999. gada dzīvo Aizkraukles rajona Klintaines pagasta Sildārzos.

1996. gada martā Aleksandrs Pīķis iestājas Latviešu virsnieku apvienībā. Attālās dzī-
vesvietas dēļ apmeklēt visus Apvienības rīkotos pasākumus viņš nespēj, taču cenšas dot
kā ceļamaizi jaunajiem virsniekiem savu karavīra pieredzi. Kā atzinību par atbalstu Latvijas
valsts aizsardzības spēku un armijas tradīciju stiprināšanā saņēmis NBS komandiera III
pakāpes goda zīmi Par nopelniem (2002) un aizsardzības ministra apbalvojumu Atzinības
Goda zīme (2004).

2002. gada 1. maijā Aleksandru piemeklē ļoti smags insults. Pateicoties ārstu pras-
mīgam darbam un ģimenes pašaizliedzīgajām rūpēm, veselība pamazām uzlabojas. Dar-
bība Zemessardzē jāpārtrauc, abi ar  dzīvesbiedri Ņinu pārceļas uz Rīgu, dzīvo pie vienas
vai otras meitas. Aleksandrs spiests dienas vadīt mājas apstākļos, bieži ārstējas slimnīcā.
Viņš priecājas par Apvienības virsnieku apciemojumiem un laba vēlējumiem  jubileju die-
nās, sveicieniem svētku reizēs un jūtas pagodināts par viņam piešķirtajiem militārajiem
apbalvojumiem.

Aleksandram un Ņinai ir meitas – Ženija un Silvija, un dēls Aigars. Mūža nogalē abus
priecē kuplais, draudzīgais dzimtas atvašu pulks – deviņi mazbērni un astoņi mazmaz-
bērni. Visi rūpējas par Opīti, vienmēr apmīļo un cenšas iepriecināt, tā atvieglojot stiprās
sāpes, kas bieži nomoka sirmo vīru.  Siltās vasaras dienas viņi aizvada Sildārzos, kur
tagad saimnieko dēla ģimene, vai meitas  dārzā Duntes jūrmalā. 

Smags trieciens Aleksandru piemeklē 2008. gadā, kad Aizsaules dārzus kopt pēkšņi
dodas dzīvesbiedre Ņina. Šķiet, ka Aleksandrs salūzīs, taču visa viņa ģimene palīdz pār-
dzīvot sāpīgo zaudējumu, un sirmais leitnants it kā atdzīvojas, atkal gaida savas dzimtas
atvašu un Apvienības biedru apciemojumus. Ik pa laikam gan jāpaārstējas slimnīcā. Alek-
sandrs ļoti ciena savu ģimenes dakterīti un slimnīcas personāla rūpes.

Dzīvesgājums apraujas svētdienas vakarā slimnīcā, pāris stundas pēc tuvinieku ap-
ciemojuma un norunas par drīzu atgriešanos mājās. Aleksandrs pēkšņi ir devies pie savas
Ņinas uz Aizsaules dārziem. 

Izpildot Aleksandra vēlēšanos, 2011. gada 20. oktobrī viņu kremēja un pelnu urniņa
tiks guldīta II Meža kapos Rīgā blakus Ņinas kundzei.

Atvadoties no sava biedra Aleksandra, veltām viņam piemiņas vārdus:
Nekas nezūd.
Tu būsi zāles stiebros, puķu ziedos,
Savu bērnu un draugu piemiņā!

112



Nr. 38

K
A

D
ET

S


