
 1 

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 
 

 

 

Militāri zinātnisks žurnāls 

(bezpeļņas elektronisks izdevums)  

„Militārā zinātne”  

Nr. 1 (5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 

2012. g. 



 2 

 

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. 000730304,  

reģistrācijas datums 21.06.2010.g. 

Izdevējs un dibinātājs – Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, 

reģ.Nr.900020556972 

Redakcijas adrese: 

Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014 

Tālr.67076885, fakss:67076888 

http://www.naa.mil.lv 

 

 

 

 

Elektroniskā žurnāla „Militārā zinātne” publicēšanas adreses: 

http://www.naa.mil.lv/ AZPC/publikācijas  

http://www.mod.gov.lv /aktualitātes/publikācijas/periodiskie izdevumi 

 

 

Žurnāla redkolēģija - NAA AZPC profesori: 

Dr.sc.ing.habil. Kārlis Krēsliņš e-mail: karlis.kreslins@mil.lv  ; 

Dr.sc.ing. Jānis Melderis: janis.melderis@mil.lv  ; 

Dr.med. Liāna Pļaviņa: liana.plavina@mil.lv  

 

 

 

 

 

Par raksta saturu atbild autori un redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar autoru 

viedokli. 

Žurnāla reģistrācijas apliecībā ir noteikts šāds tā informācijas saturs 

un uzdevumi: 

- Valsts drošība, NBS organizācija un apbruņojums; 

- Pētījumi un atzinumi par karaspēka organizāciju un darbību pasaules valstīs, 

militāro konfliktu pieredze; 

- Personāla militāri profesionālā sagatavošana, mācību organizācija un citi 

jautājumi, kurus dažāda līmeņa komandieriem nākas risināt kaujas darbības 

laikā; 

- Militārā vēsture, latviešu karavīru cīņu pieredze; 

- Ārvalstu militāro publikāciju apskats par jaunākām atziņām militārās 

stratēģijas un taktikas, kara tehnikas un tehnoloģijas sasniegumu jomās; 

- Militārās terminoloģijas jautājumu, informācija par jaunāko militāro literatūru, 

vēstuļu apskats un īsi ziņojumi. 

 

 

 

 

ISSN 1691 - 9300 

   © NAA 2011 

http://www.naa.mil.lv/
http://www.naa.mil.lv/
http://www.mod.gov.lv/
mailto:karlis.kreslins@mil.lv
mailto:janis.melderis@mil.lv
mailto:liana.plavina@mil.lv


 3 

 

 SATURS  

 

Ievads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

 

1. NAA 20 gadu jubileju sagaidot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
 NAA Jūras un Gaisa spēku nodaļas JS un GS studiju kursa pasniedzējs 

kpt. Intars  Vaščenkovs 

1.1. Mācību plānošanas un atbalsta daļa 

1.2. NAA Jūras un Gaisa spēku nodaļa 

1.3. NAA Sauszemes spēku (SzS) nodaļa  

1.4. NATO mācību Steadfast Pyramid/Steadfast Pinnacle 2011 un Operāciju 

plānošanas kursu sagatavošana un uzņemšana NAA 2011.gadā 

1.5. Operāciju plānošanas kurss un NATO OPP  zināšanu attīstības kurss 

1.6. NAA Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs 

1.7. Bibliotēka  

 

2. Atmiņas par NAA izveidi un attīstību . . . . . . . . . . . . . . . 27 
NAA AZPC profesors, habil.Dr.sc.ing. atv.brig.ģen Kārlis Krēsliņš 

 

3. Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes katedra (1992-

1997.gadi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 42   
AZPC profesors, Dr.sc.ing. atv.plkv. Jānis Melderis 

 

4. Bibliotēkas vēsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51   
NAA Bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere 

4.1. Bibliotēkas pirmsākumi 

4.2. Bibliotēka 20. gadsimta nogalē 

4.3. Bibliotēka jaunajā tūkstošgadē 

4.4. Tālākizglītība, konferences, grāmatu gadatirgi  

4.5. Bibliotēka šodien un nākotnes plāni 

 

5. NAA Bakalaura studiju programma Tiesību zinātnē no 1992 – 

2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs Muntis Ģeibaks 

 
6. NAA Taktikas centrs 1999-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67  
Drošības daļas 4.kl. spec. srž.Ē.Leonovičs, Vispārējo priekšmetu katedras 
pasniedzējs Muntis Ģeibaks  

7. NAA TEHNISKO ZINĀTŅU KATEDRA (1998-2009) . . . . 71 

Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs Muntis Ģeibaks  

 

8. Manas atmiņas par pasniedzēja gaitas sākumu NAA . . . . . . . . .77 
Tehnisko zinību katedras pasniedzējs atv.maj. Gunārs Opmanis  

 

9. MANAS DZĪVES MIRKĻI UN DIENESTS NAA . . . . . . . . . . . 80  
Tehnisko zinību katedras pasniedzējs, atv.plt. Osvalds  Arnicāns  



 4 

10. Vadības un politisko zinību katedra . . . . . . . . . . . . . . . .  96   
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs Muntis Ģeibaks 
 

11. Pārdomas par atjaunotās Latvijas valsts virsnieku korpusa 

izveides gaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
NAA Fiziskās kultūras katedras vadītājs (1992-1998)  atv.maj Zigurds Irbe 

 

12. NAA forsētais pārgājiens Ādažu poligonā . . . . . . . . . . . . .115 
MVPŠ NP ISD vltn. Raimonds  Rozenfelds 
 

13. Mans dienests NAA un pārdomas par Latvijas ģeodēzistu un 

topogrāfu devumu XX gadsimtā . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Kara topogrāfijas pasniedzējs NAA (1993-2007.gadi),  atv.pltn. Gunārs Goba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 5 

 

IEVADS 
 

 
NAA Senāta sēdē 2010.gada 30.aprīlī tika izskatīts jautājums par Militāri 

zinātniska žurnāla „Militārā zinātne” izveidošanas nepieciešamību, jo AM 

2010. gadā nebija paredzējusi finansējumu žurnāla „Militārais apskats” 

izdošanai. Senātā tika izskatīta iespēja izveidot žurnāla „Militārā zinātne” 

elektronisku variantu, ievietojot to NAA mājas lapā www.naa.mil.lv., jo Zinātņu 

akadēmijā ir apstiprināta zinātņu nozare „Militārā zinātne” un žurnāls 

paredzēts Latvijas AM, NBS un Baltijas Aizsardzības koledžas personāla 

informēšanai militārās zinātnes jomā par drošību un aizsardzību. Tas ir 

paredzēts kā bezpeļņas elektronisks izdevums latviešu vai angļu valodā (pēc 

zinātniskās publikācijas autora izvēles).  No Uzņēmuma reģistra 2010.gada 

jūnijā tika saņemta masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. 

000730304, paredzot tā izdošanu ar savu numuru vismaz divas reizes gadā. 

Žurnāls elektroniskā formātā ievietots NAA mājas lapā sadaļā 

„Zinātne/publikācijas” un AM mājas lapā http://www.mod.gov.lv /aktualitātes / 

publikācijas / periodiskie izdevumi. Gaidām lasītāju atsauksmes, 

priekšlikumus un it sevišķi rakstus atbilstošus žurnāla tematikai.  

 „Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas valsts aizsardzības 

jomā 2006.-2017.gadam”. nosaka šādus Militārās zinātnes ilgtermiņa 

attīstības virzienus un pētniecības jomas: 

1. starptautiskās un iekšējās drošības vide un norises (1.1. starptautiskā 

drošības politika un starptautiskās attiecības, 1.2. valsts drošības sistēma, 

riski un draudi, 1.3. militārā (kara) vēsture, 1.4. Nacionālo bruņoto spēku 

(NBS) dalība starptautiskajās operācijās); 

2. militāro operāciju vadības attīstības tendences (2.1. militārā stratēģija, 2.2. 

operatīvā māksla, 2.3. militārā taktika, 2.4. vadība un kontrole, 2.5. militārā 

izlūkošana; 2.6. militārie sakari un informātika, 2.7. loģistika (kaujas 

nodrošinājums), 2.8. aizsardzība no masu iznīcināšanas līdzekļiem, 2.9. 

darbība pretterorisma un nestandarta operācijās); 

3. valsts aizsardzības resursi (3.1. ekonomika, t.sk. militārā ekonomika, 3.2. 

cilvēkresursi un demogrāfija,  3.3. militāro poligonu vides aizsardzība, 3.4. 

materiāli tehniskais nodrošinājums, t.sk. iegādes, 3.5. militārā infrastruktūra);  

http://www.naa.mil.lv/
http://www.mod.gov.lv/
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4. militārā zinātne un tehnoloģijas (4.1. valsts aizsardzības teorija, 4.2. 

militārās vadības teorija, 4.3. starptautiskā militārā sadarbība, 4.4. pētniecisko 

darbu vadība, 4.5. militārās zinātnes attīstības vēsture, 4.6. tehnikas un 

tehnoloģiju attīstības tendences, 4.7. starpvalstu projektu vadība (iepirkumi, 

pētniecība, militārā sadarbība). 

Militārās zinātnes infrastruktūras nostiprināšanai vadlīnijas paredz: 

 Nacionālās aizsardzības akadēmijas Aizsardzības zinātniski 

pētnieciskā centra nozīmes un spēju paaugstināšanu zinātnisko 

pētījumu veikšanai un metodoloģijas izstrādāšanai aizsardzības jomā. 

  Atbalstu v/a „Latvijas Kara muzejs” zinātniskajam darbam un 

pētījumiem par Latvijas militāri politisko vēsturi, Latvijas bruņoto spēku 

vēsturi, militārās un kara mākslas attīstību. 

  Zinātniski pētnieciska periodiska izdevuma militārās zinātnes, kā arī 

pētniecības un tehnoloģiju jomā valsts aizsardzības vajadzībām 

izdošanas nodrošināšanu. 

     Speciālistiem minētajās pētījumu jomās NAA AZPC piedāvā  iesūtīt 

žurnāla redkolēģijai savus rakstus, ievērojot sekojošus noteikumus 

rakstu noformēšanai un publicēšanai zinātniskā žurnāla elektroniskam 

izdevumam. 

1. Vispārējie norādījumi: 

1.1. Autors manuskriptu gatavo latviešu vai angļu valodā . 

1.2. Rekomendējamais manuskripta apjoms ir 10-18 lappuses, ieskaitot ziņas 

par autoriem un kopsavilkumu. 

1.3. Autors manuskriptu iesniedz izdevuma redkolēģijai elektroniskā (Arial 12) 

formātā, lapas formāts: A4, Manuskripta sagatavošanai izmanto Microsoft 

Word programmatūru, attēlus sagatavo PDF formātā, pievienojot tos savas E-

pasta vēstules pielikumā. 

 2. publikācijas sadaļas un izkārtojums: 

2.1. Raksta nosaukums ir manuskripta valodā (Arial 14 B). Tā autors(i) 

norādīts aiz virsraksta un neatkarīgi no manuskripta valodas, seko 

autora(u)vārds, uzvārds un institūcijas nosaukums, kuru autors pārstāv (Arial 

14). 
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2,2, Ieteicams ievērot rakstā sekojošu teksta sadaļu secību. Kopsavilkums 

(raksta sākumā vai beigās). Kopsavilkuma apjoms ir 400-500 zīmes (domāts 

raksta bibliogrāfijas vajadzībām) un tas ir valodā, kādā rakstīts manuskripts, 

piedāvājot 4-5 atslēgas vārdus. Raksta izklāsts paredz ievadu, paredzētā 

materiāla un metodes loģisks un koncentrēts pārstāsts, iegūtie rezultāti, 

priekšlikumi un secinājumi. 

2.3. Rakstam beigās pievieno informācijas avotu un izmantotās literatūras 

sarakstu, atbilstoši teksta atsaucēm.  

   Ja iesūtītais raksts paredzēts kā zinātniska publikācija un būs 

nepieciešams izdot izziņu par tā publikāciju žurnālā „Militārā zinātne”, 

tam jāpievieno vismaz viena attiecīgā jomā pazīstama recenzenta 

atsauksme (iesniedzama rakstveidā žurnāla redkolēģijai). 

 

2012.gada žurnāla „Militārā zinātne” pirmais numurs veltīts NAA 20. 

gadadienai un konkrēti akadēmijas vēstures lappusēm tās sākuma 

periodā. Tādēļ žurnāls sākas ar akadēmijas 20 gadu jubilejas 

prezentācijas materiālu par tās šodienu un tālākos rakstus veltot vēsturei 

no akadēmijas darbības pirmssākumiem tās pirmo pasniedzēju 

skatījumā. Šeit ir skarts laika posms līdz Latvijas pievienošanai NATO. 

Akadēmijas kolektīvs turpina pētījumu par tās vēsturi, ko gada beigās 

plānots publicēt pārskatā par šo pētniecisko projektu. Visi NAA abiturienti 

un kādreizējie darbinieki laipni lūgti sūtīt mūsu redakcijai savas atmiņas 

par NAA vēstures lappusēm, kas ļoti noderēs papildinot akadēmijas 

arhīva faktisko materiālu un publicēti 2013. gada žurnāla pirmajā 

numurā, orientējoties uz NAA gadadienu 13 februārī.   
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1. NAA 20 gadu jubileju sagaidot 

NAA Jūras un Gaisa spēku nodaļas 

JS un GS studiju kursa pasniedzējs 

kpt. Intars  Vaščenkovs 

 

Pirmajam pasaules karam beidzoties latviešiem izdevās gadsimtiem lolotais 
sapnis – savas, brīvas un neatkarīgas latviešu valsts – Latvijas Republikas izveidošana. 
Kad 1918. gada 18. novembrī proklamēja Latvijas Republiku, situācija valstī bija 
kritiska – Latvijas teritorija atradās zem vācu okupācijas varas, kuras rīcībā bija vācu 
algotņu Dzelzs divīzija, no austrumiem Latvijai uzbruka lielinieki, Kurzemē atradās 
vāciešiem lojālā baltvācu zemessardze landesvērs. 1919. gada sākumā beidzot 
latviešiem izdevās dibināt pirmo patiešām savu vienību – Kalpaka bataljonu. Jau 
kauju gaitā latviešu vienības strauji pieauga. Lai arī Latvijai netrūka labu virsnieku, 
pārsvarā cariskajā Krievijā izglītotu, tomēr drīz kļuva jūtams kvalificētu jaunāko 
virsnieku trūkums. 

 1919. gada 13. septembrī saskaņā ar Latvijas armijas virspavēlnieka ģenerāļa 
Dāvida Sīmansona pavēli Nr.40 izveidoja Kara skolu. Par tās komandieri, ar pulka 
komandiera tiesībām, iecēla kapteini Rūdolfu Klinsonu. Kara skola izvietojās Krišjāņa 
Barona ielā 99. Mācības tika sāktas 3. oktobrī, bet Bermonta karaspēka uzbrukuma 
dēļ tās pārtrauca un Kara skolas personālsastāvu nosūtīja uz fronti. 

Beidzoties cīņām pret Bermontu, Kara skolas personālsastāvs 30. novembrī 
atgriezās Rīgā, lai atsāktu apmācības. Pēc grūta pārgājiena no Jelgavas vakariņās 
nekā cita nebija ko likt galdā – vienīgi melna kafija, marmelāde un rupjmaize. Gan 
pieminot šo dienu, gan kaujās kritušos 14 kadetus, dzima tradīcija, kuru ievēroja visu 
Kara skolas pastāvēšanas laiku – Melnās kafijas vakars.  

 

Kara skolas krūšu zīme 

Kara skola darbojās līdz 1940. gada rudenim, kad padomju okupācija, 
baidīdamās no patriotiski noskaņotajiem kadetiem un virsniekiem, kā vienu no 
pirmajām iestādēm Latvijā likvidēja Latvijas Kara skolu un izbeidza virsnieku 
sagatavošanu Latvijas Armijai. 
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Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, tāpat kā pirmās republikas 
laikā viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija savas armijas - Nacionālo bruņoto 
spēku izveide. Lai nodrošinātu topošos bruņotos spēkus ar kvalitatīvu komandējošo 
sastāvu, Latvijas Republikas Ministru Padome 1992. gada 13. februārī ar lēmumu Nr. 
54 dibināja Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Par pirmo atjaunotās Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas priekšnieku iecēla pulkvedi Valdi Matīsu.  

Sākotnēji Nacionālā aizsardzības akadēmija bija izvietota Mālpils 
lauksaimniecības tehnikuma telpās. Tur pēc saīsinātas sešu mēnešu programmas 
virsnieka profesiju apguva 72 kadeti. 1992. gada beigās Nacionālā aizsardzības 
akadēmija ieguva jaunas telpas Rīgā, Ezermalas ielā 6/8, bijušās Birjuzova karaskolas 
teritorijā. 

Latvijas Republikas Nacionālā aizsardzības akadēmija, kā Latvijas vienīgā 
augstākā militārā mācību iestāde kļuva par Latvijas Kara skolas tradīciju 
pārmantotāju un turpinātāju. 

Turpmākajos gados līdztekus mācību un kultūras darbam daudz pūļu un 
līdzekļu tika veltīts NAA infrastruktūras sakārtošanai. Tika remontētas kadetu 
kopmītnes un mācību korpusi, uzbūvēta šautuve un šķēršļu josla, izveidoti taktikas 
un simulatoru centri, iekārtota datorklase, kā arī pilnveidota bibliotēka. 

Laika gaitā ir mainījusies Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadība, 
personāls, struktūra un pakļautība, kā arī ir mainījušās mācību programmas. Ja NAA 
pastāvēšanas sākumā izvirzīja prasību sagatavot iespējami vairāk virsnieku iespējami 
īsākā laikā, tad jau nākamie gadi bija pilnveidošanās gadi, meklējot piemērotāko 
militārās izglītības modeli un efektīvāko realizācijas ceļu, par prioritāti nosakot 
izglītības kvalitāti. 

Šobrīd NAA realizē akreditētas studiju programmas kadetiem ar augstāko un 
vidējo izglītību. Kopš 2010. gada NAA realizē akreditētu profesionālās augstākās 
izglītības Maģistra studiju programmu „Militārā vadība un drošība”. NAA mācību 
procesā un NBS virsnieku tālākajā militārajā izglītošanā svarīgs ir arī Jaunākā štāba 
virsnieka kurss un Starptautiskais JS vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieka kurss. 

Militārās vadības studiju programmas (kadetiem ar vidējo izglītību) realizē 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). 

Pagājušajā gadā pirmoreiz NAA vēsturē studiju programmas „Komandējošā 
sastāva virsnieks” (KSV) kadeti (ar augstāko izglītību) Taktikas mācību priekšmetu 
apguva četrus mēnešus Ādažu garnizona teritorijā. Par vieslektoriem bija uzaicināti 
SZS Brigādes karavīri. Tas būtiski uzlabo mācību procesa kvalitāti un nākamajiem 
virsniekam dod reālu priekšstatu par dienesta specifiku kājnieku vienībās – 
subordināciju un disciplīnu, kā arī veicina kaujas komandierim nepieciešamo iemaņu 
attīstīšanu. Piedāvāju akadēmijas personāla īsu darbības pārskatu pēdējos gados, 
izskatot katras akadēmijas struktūrvienības darbu rezultātus.  
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1.1. Mācību plānošanas un atbalsta daļa 

Pēdējos gados NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļu ir skārušas lielas 
pārmaiņas – ir mainījies personāls, kā arī ir nākuši klāt jauni uzdevumi. Ja kādreiz tie 
pārsvarā bija saistīti tikai ar mācību procesu, tad tagad, pēc NAA restrukturizācijas, 
nākuši klāt arī administratīvie atbalsta uzdevumi. Galvenais uzdevums tomēr paliek 
iepriekšējais – kadetu mācību procesa plānošana, optimizēšana un realizēšana, lai 
sagatavotu labi kvalificētus virsniekus dienestam NBS.  

 

2009. gadā Sauszemes spēku (SZS) Brigādes 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.  

Lai arī NBS Regulāro spēku veidi būtu atbildīgi par nākamo virsnieku 
kvalifikāciju, kopš pagājušā gada studiju programmas „Komandējošā sastāva 
virsnieks” taktikas mācību priekšmeta apguve notiek Ādažu garnizona teritorijā, kur 
par vieslektoriem uzaicina pieredzējušus instruktorus un virsniekus no SZS. 

Laikā gaitā ir mainījies NAA kadetu (ar vidējo izglītību) studiju programmu 
īstenošanas 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 RTU un LJA 
kadeti ikdienā neatrodas NAA, kas sarežģī tik nepieciešamo pielāgošanos armijas 
režīmam un specifiskajai ikdienas dzīvei. Tas ir iemesls, kādēļ tikai vienu reizi nedēļā 
– piektdienās – kursa priekšnieki un virsseržanti var veikt tik svarīgo kadetu 
audzinošo darbu.  

Ja 2011. gadā kadetu noslogojums piektdienās nebija pilnībā izplānots, tad 
šajā gadā piektdienās plānveidīgi tiks organizētas sporta aktivitātes, praktiskās lauka, 
kā arī kadetu kaujas šaušanas iemaņu uzturēšanas nodarbības.  

Tiek domāts arī par tradīciju izveidošanu/atjaunošanu kadetu kandidātu 
uzņemšanai kadetu kārtā un citiem būtiskiem pasākumiem, turpinot attīstīt tik ļoti 
vajadzīgo NAA tradīciju kompleksu, kas nepieciešams kadetu un pastāvīgā personāla 
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identitātes nostiprināšanai. Jau šī gada martā ir paredzēta kadetu kandidātu 
uzņemšana kadetu sastāvā, izmantojot jau Kara skolas laikos iedibinātās tradīcijas, 
un uz oficiālo ceremoniju uzaicinot NBS komandieri. 

Pagājušā gada beigās NAA ir nostiprinājusi savas augstskolas statusu, jo tika 
akreditētas trīs profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
„Jūras spēku militārā vadība”, „Gaisa spēku militārā vadība” un „Sauszemes spēku 
militārā vadība”. 

Daļēji MPAD mācību plānošanas darbu apgrūtina tas, ka NAA ir neliels 
pasniedzēju skaits, lai varētu pilnībā nodrošināt studiju norisi. Bet ir iespēja uzaicināt 
zinošus, NBS sistēmā dienošus speciālistus, kuri pārsvarā nodrošina militāro mācību 
priekšmetu apguvi, par to saņemot pedagoģisko piemaksu. 

1.2. NAA Jūras un Gaisa spēku nodaļa 

 Nodaļa dibināta 2010.gada februārī, lai organizētu studiju procesu un sadzīvi 
Jūras spēku un Gaisa spēku specializācijas kadetiem, kā arī Starptautiskā jūras spēku 
vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursa klausītājiem. Starptautiskā Jūras 
spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursa (JS VLŠVK) dibināšanas 
galvenais mērķis – izglītot Baltijas valstu JS jaunākā un vidējā līmeņa sastāva 
virsniekus un sagatavot tos turpmākajam dienestam JS operāciju vadību štābos, t.sk., 
daudznacionālajos štābos. Kurss notiek vienu reizi gadā (no janvāra līdz jūnijam) un 
tā ilgums ir 22 nedēļas. Kursa klausītāju skaits katru gadu ir mainīgs un nepārsniedz 
20 klausītājus. Kursa oficiālā apmācības valoda ir angļu valoda. Ir organizēti jau pieci 
šādi kursi, un 70 virsnieki veiksmīgi tos pabeiguši (no Igaunijas – 7, Latvijas – 46, 
Lietuvas – 16, Polijas – 1). 
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Kursa norisē liela nozīme ir Baltijas militārās komitejas (Baltic MilC) un Baltijas 
valstu JS komitejas (Baltic Naval Committee) vadošajām direktīvām un idejām, kuras 
izriet no reālā pieprasījuma papildināt Baltijas valstu JS virsnieku izglītību. Apmācības 
minētajā kursā notiek saskaņā ar NATO procedūrām un Baltijas Aizsardzības koledžas 
(turpmāk tekstā – BALTDEFCOL) metodoloģiju. Kursa klausītāju apmācību veic 
pieredzējuši militārie eksperti no Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem, ASV, Francijas, 
Vācijas, Dānijas un Norvēģijas, kā arī civilajām izglītības iestādēm.  

JS VLŠVK pamatuzdevums ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam ieskatu par 
NATO un Baltijas valstu bruņoto spēku attīstības tendencēm, JS darbības 
pamatprincipiem, kaujasspējām un standarta procedūrām, dažādām kaujas un krīzes 
novēršanas operācijām, kā arī starptautisko un Baltijas valstu nacionālās drošības 
situāciju un pamatnostādnēm. Kursa laikā tiek uzsvērta taktiskā un operacionālā 
plānošana, kā arī štāba darba procedūras, ņemot vērā Baltijas valstu JS specifiku, t.i., 
piedalīšanos mīnu meklēšanas operācijās. Kursā apgūtās teorētiskās zināšanas jūras 
taktisko operāciju plānošanā tiek pilnveidotas ikgadējās praktiskajās jūras mācībās 
„Sea-based Staff Training Exercise” BALTIC FORTRESS. Šī apmācība notiek ciešā 
sadarbībā ar BALTRON štābu.  
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JS VLŠVK sekmīgi beigušajiem virsniekiem izsniedz sertifikātus par kursa 
absolvēšanu, individuālo raksturojumu un sekmju lapu. Pēc sekmīgas JS VLŠVK 
absolvēšanas Baltijas valstu JS virsnieki var turpināt studijas BALTDEFCOL Vecāko 
štāba virsnieku kursā (The Joint Command and General Staff Course) bez papildu 
apmācības. JS VLŠVK ir virsnieka karjeras kurss, kas dod tiesības Baltijas valstu 
absolventiem saņemt kapteiņleitnanta un komandleitnanta dienesta pakāpes. 

Jūras un Gaisa spēku nodaļas kadetiem līdztekus studijām specialitātē ir 
plašas sporta aktivitāšu iespējas. Viņi apgūst ne tikai fundamentālos studiju kursus, 
piemēram, filozofiju, fiziku u.tml., bet arī specifiskos, kas nepieciešami inženierim, 
menedžerim, proti, modernu bruņoto spēku virsniekam komandierim. Tādi studiju 
kursi ir Vadības teorija, Militārā psiholoģija, Vadības psiholoģija, Militārās tiesības, 
Vides aizsardzība, Sakaru un navigācijas sistēmas, Ekonomikas un finanšu pamati, kā 
arī virkne šauras specializācijas studiju kursu: JS un GS taktika, Ieroču uzbūve un 
ekspluatācija, Karavīru apgāde, Karamākslas vēsture u.c. 
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Kadeti dzīvo komfortablā dienesta viesnīcā (pa divi cilvēki istabiņā). No 
dienesta brīvajā laikā viņiem ir iespējas apmeklēt Rīgas un apkārtnes 
kultūrvēsturiskos objektus un atpūtas vietas. Nodaļas personāls bieži ir palīdzējis 
bērnunamiem, kā arī veco ļaužu pansionātiem. Kadeti ir atsaucīgi lūgumiem palīdzēt 
sapkopt kultūrvēsturiskus un militāri vēsturisku objektus, piemēram, Rīgas Brāļu 
kapus. 

 

Ņemot vērā nodaļas specifiku, no tā izriet galvenās zinātniskās un studiju 
intereses, kuras noris gan NAA mācību auditorijās un poligonos, gan arī sadarbības 
partneraugstskolās: Latvijas Jūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē u.c. 
Nodaļas kadeti, iegūstot izglītību un absolvējot NAA, turpina dienestu Jūras un Gaisa 
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spēkos virsnieku amatos. Uz pirmo virsnieka pakāpju – leitnants – pasniegšanas 
ceremoniju vienmēr ierodas Valsts prezidents, kurš pasniedz absolventiem uzplečus. 
Pēdējo gadu laikā JS/GS nodaļu absolvējuši 54 cilvēki. 

Nodaļas pastāvīgais personālsastāvs ir 11 virsnieki un instruktori, kā arī 44 
kadeti. Nodaļas personāls piedalās akadēmijas studiju procesā, kā arī organizē 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursus dažādām klausītāju grupām. Piemēram, 
2011.gada decembrī tika organizēts ikgadējais kvalifikācijas paaugstināšanas kurss LR 
Karatiesu tiesnešiem un prokuroriem. Par vieslektoriem bija uzaicināti dažādu 
tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, augstskolu zinātnieki un NBS karavīri, kuriem ir 
dienesta pieredze starptautiskajās operācijās. Nodaļas personāls ir organizējis 45. 
starptautisko militārās psiholoģijas simpoziju, kurā piedalījās vairāki desmiti 
dalībnieku ne vien no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Bija ieradušies pārstāvji no 
Eiropas, Ziemeļamerikas, Āzijas, Austrālijas. Gandrīz visi publicēja savus pētījumus 
simpozija darba rezultātus atspoguļojošā zinātnisko rakstu krājumā. Simpozijs katru 
gadu noris citā valstī. 

1.3. NAA Sauszemes spēku (SzS) nodaļa  

 
SzS nodaļa ir NAA struktūrvienība, kas dibināta 2010.gada februārī, un ir 

iepriekšējo gadu NAA Taktikas katedras funkciju pārņēmēja. SzS nodaļa organizē 
studiju procesu un sadzīvi Sauszemes spēku nodaļas virsnieku pamatkursu kadetiem 
studiju programmās: bakalaura studiju programmas „Militārā vadība” un studiju 
programmas “Komandējošā sastāva virsnieks”, kā arī Jaunākā štāba virsnieka kursa 
klausītājiem. 

JŠVK organizē atbilstoši NBS pasūtījumam. SzS nodaļas kapacitāte ir divi kursi 
gadā: no janvāra līdz maijam un no augusta līdz decembrim.  

Sauszemes nodaļas kadetu apmācība notiek NAA mācību auditorijās un 
poligonos, kā arī sadarbības partneraugstskolā Rīgas Tehniskajā universitātē. 

NAA SzS nodaļa vada NAA virsnieku pamatkursa kadetu apmācības SzS 
specialitātēs. Kadeti apgūst taktiku, šaušanas apmācību, ieroču uzbūvi, kara tehniku, 
kaujas inženieratbalstu, uguns atbalstu, loģistiku u.c.  



 16 

 

Kopš 2011.gada Komandējošā sastāva virsnieka (KSV) kursam taktikas 
apmācība, papildus teorētiskajām nodarbībām NAA notiek praktiskajās nodarbībās 
(20 nedēļu) NBS Ādažu militārajā bāzē ar SzS KBDE atbalstu. Tā ir vērtīga NAA 
pieredze kopēju apmācību organizēšanā ar citām vienībām un Regulāro spēku 
vienībām.  

Mācību programmu realizē atbilstoši apstiprinātajām profesionālās 
kvalifikācijas prasībām NAA pasniedzēju un SzS KBDE virsnieku un instruktoru vadībā. 
SzS KBDE nodrošina: 

• kadetu izmitināšanu SzS KBDE kazarmās; 

• nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus (MILES sistēmas, SAAB 

mērķi); 

• kaujas transportu praktisko nodarbību organizēšanai; 

• atbalstu ar personālu (kareivjiem) kadetu vada papildināšanai, lai visas 

praktiskās nodarbības notiktu pilna kājnieku vada sastāvā. 

 

Komandējošā sastāva virsnieka kursa kadeti iegūst zināšanas un praktisko 
pieredzi: 

• kājnieku vada vadīšanā taktisko mācību uzdevumu laikā ar vada 

bruņojumu un ekipējumu identisku SzS KBDE kājnieku vadu bruņojumam 

un ekipējumam; 

• darbā ar SzS KBDE instruktoriem gan piedaloties nodarbībās, kuras vadīja 

SzS KBDE instruktori, gan vadot reālus kājnieku vadus, kur šie instruktori 

bija nodaļu komandieri. 
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SzS nodaļas kadetiem ir visas iespējas pilnveidot savu personību gan garīgi, 
gan arī fiziski. Viņi apgūst Vadības teoriju, Militāro psiholoģiju, Vadības psiholoģiju, 
Militārās tiesības, Vides aizsardzību, Sakaru un navigācijas sistēmas, Ekonomikas un 
finanšu pamatus, Ieroču uzbūvi un ekspluatāciju, Karavīru apgādi, Karamākslas 
vēsturi un citus moderniem bruņoto spēku virsniekiem nepieciešamus mācību 
priekšmetus. 

 

 

1.4. NATO mācību Steadfast Pyramid/Steadfast Pinnacle 

2011 un Operāciju plānošanas kursu sagatavošana un 

uzņemšana NAA 2011.gadā 

2010.gada jūnijā, viesojoties Rīgā, Supreme Allied Commander Transfomation 

(SACT) HQ DCOS Joint Force Training LTG Karlheinz VIERECK tikās ar Latvijas 

AM un NBS vadību un piedāvāja NAA telpās organizēt NATO mācības Steadfast 

Pyramid/Steadfast Pinnacle 2011 (Ex SFPD/SFPE 2011) un vairākus Operāciju 

plānošanas kursus (OPK) katru gadu. Ar AM pavēli tika izveidota projekta vadības 

darba grupa, kura sāka intensīvu sagatavošanās procesu.  

NAA tika izveidota atsevišķa struktūrvienība OPK, kura sastāvā ir pieci 

karavīri: 

• OPK priekšnieks  pulkvežleitnants Raimonds KURSĪTIS; 
• OPK vecākais pasniedzējs  pulkvežleitnants Aivars SPRIEDĒJS; 
• OPK vecākais pasniedzējs - majors Jānis LAKŠEVICS; 
• OPK vecākais virsnieks - majors Intars JUNDZE; 
• OPK virsseržants - seržants Edgars STRODS. 
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MVP štāba/ NAA līmenī sagatavošanās procesu vadīja NAA Operāciju 

plānošanas kursa priekšnieks pulkvežleitnants Raimonds KURSĪTIS. 

Dažos mēnešos tika veikti NAA 1.mācību korpusa pirmā un otrā stāva 

renovācijas darbi, tika ievilkts optiskais mācību tīkls mācību telpās un auditorijās, tika 

veikta datortehnikas, orgtehnikas un citu MTL iegāde NATO pasākumu 

nodrošināšanai, kā arī tika izveidota moderna plenārsēžu zāle ar lielformāta TV 

monitoriem, projektoriem, diskusiju iekārtu un apskaņošanas sistēmu. Tagad NAA ir 

iespēja uzņemt visaugstākā līmeņa starptautiskos pasākumus (kursus, seminārus, 

mācības un konferences). 

2011.gadā no 19. līdz 30.septembrim Rīgā, NAA telpās pirmo reizi notika 

starptautiskās mācības „Steadfast Pyramid/Steadfast Pinnacle 2011”. Saskaņā ar 

Latvijas un NATO Allied Command Transformation (ACT) noslēgto vienošanos šīs 

mācības Latvijā notiks katru gadu līdz 2016.gadam.  

Mācību mērķis bija sagatavot NATO augstākos virsniekus (pulkvežus un 

ģenerāļus) viņiem paredzētajiem amatiem NATO komandstruktūrā vai arī 

starptautiskajās misijās. Latvija šajās mācībās veica uzņemošās valsts funkcijas, t.i., 

nodrošināja mācības ar telpām, transportu, administratīvo atbalstu un veica drošības 

pasākumus.  

Mācībās piedalījās 49 dalībnieki no 14 NATO dalībvalstīm – 15 pulkveži, 19 

brigādes ģenerāļi, 10 ģenerālmajori un 5 ģenerālleitnanti. Jāpiebilst, ka šajās mācībās 

piedalījās arī Krievijas bruņoto spēku pārstāvis.  
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Augstāko virsnieku apmācību vadīja trīs atvaļinātie četrzvaigžņu ģenerāļi 
(Helge HANSEN, Egon RAMS un John REITH). Mācību virsvadību nodrošināju ACT 
pārstāvis ģenerālleitnants Karlheinz VIERECK, savukārt mācības apmeklēja NATO 
Eiropas spēku komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis sers Richard CHIREFF un 
ACT komandiera vietnieks četrzvaigžņu ģenerālis Mieczyslaw BIENEK. 

Dienu pirms mācību beigām (29.septembrī) NAA ieradās Latvijas Valsts 

prezidents Andris Bērziņš, kas iepazinās ar mācību norisi un to dalībniekiem. Valsts 

prezidents veica ierakstu NAA viesu grāmatā. 
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Ārvalstu virsnieki un viesi ļoti augstu novērtēja Latvijas paveikto mācību 

sagatavošanā un nodrošināšanā. NAA OPK personāls saņēma MVP komandiera 
apbalvojumus – Goda rakstus un pateicības. 

1.5. Operāciju plānošanas kurss un NATO OPP  zināšanu 

attīstības kurss 

2011.gada jūnijā un novembrī NAA OPK sadarbībā ar NATO skolu 
Oberammergau organizēja divus operāciju plānošanas kursus (Comprehensive 
Operations Planning Orientation Course). Kursu mērķis ir vispārīgi iepazīstināt 
virsniekus ar NATO operāciju plānošanas procesu (OPP) un visaptverošu pieeju 
(Comprehensive Approach) apvienoto operāciju plānošanā saskaņā ar Allied 
Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive 4.sadaļu 
„Operacionālais līmenis”.  

Pirmo kursu vadīja NATO skolas pasniedzēji LTC Walter SOPP (kursa 
direktors), CDR Lars JOHANNESSEN, kā arī administratīvo atbalstu sniedza Sebastian 
GRAUPNER. Administratīvo atbalstu sniedza arī septiņi MVP štāba/ NAA karavīri.  

Kursa uzraudzību Senior Mentor (SM) statusā veica MGEN (R) Leo van der 
BORN un ACT pārstāvis CPT (N) Coskun GUREK. 

Šajā kursā piedalījās 27 dalībnieki no ASV, Kanādas, Norvēģijas, Beļģijas, 
Horvātijas, Igaunijas un Latvijas. 
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Otro kursu vadīja NATO skolas pasniedzēji MAJ Jeremy DIGIOIA (kursa 

direktors), LTC Walter SOPP, kā arī LTC Scott REINHARD. Atsevišķas mācību tēmas 

pasniedza NAA OPK vecākais pasniedzējs pulkvežleitnants Aivars SPRIEDĒJS. 

Administratīvo atbalstu kursam sniedza pieci MVP štāba/ NAA karavīri. Savukārt, 

kursa uzraudzību Senior Mentor statusā veica MGEN (R) Roger LANE un SHAPE 

pārstāvis LTC Chris SCULLY. Šajā kursā piedalījās 25 dalībnieki no ASV, Francijas, 

Itālijas, Dānijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. 

 
2011.gada oktobrī NAA sadarbībā ar ACT organizēja pirmo NATO OPP 

Zināšanu attīstības kursu (Knowledge Developnment Course/ System Analysis 

Familirasition Course), kura mērķis ir apmācīt operāciju plānošanas atbalsta 
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datorprogrammas TOPFAS lietotājus, lai viņi spētu piedalīties operāciju plānošanas 

procesā. Kursu vadīja ACT štāba Prototype NATO System of Systems Analysis Team - 

CDR Terje THOMESEN un divi ACT civilie līgumdarbinieki Robert COFFMAN un 

Ana ICAYAN. Administratīvo atbalstu kursam sniedza pieci MVP štāba/ NAA 

karavīri. Uz pirmo NATO OPP KDC kursu ieradās seši dalībnieki no Itālijas, Vācijas, 

Francijas, Turcijas un Latvijas (BALTDEFCOL pasniedzējs). 

2011.gadā šajos trīs starptautiskajos kursos kopumā ir apmācīti 58 cilvēki no 

14 NATO dalībvalstīm. Saskaņā ar 2012.gada starptautisko kursu un pasākumu plānu 

ir paredzēts, ka NAA tiks organizēti jau septiņi dažādi apmācību kursi, mācības 

SFPD/SFPE 2012 un NATO partnervalstu augstākās virsniecības līmeņa semināri 

Senior Comprehensive Operations Planning Seminar (SCOPS)/ Very Senior 

Comprehensive Operations Planning Seminar (VSCOPS). 

1.6. NAA Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs 

NAA Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs (AZPC) ir aizsardzības 

akadēmijas struktūrvienība, kas Aizsardzības ministrijas, NAA un NBS interesēs 

organizē un rīko konferences un seminārus, veic lietišķos pētījumus valsts drošības un 

aizsardzības politikas un militārās zinātnes jomā, kas nepieciešami valsts aizsardzības 

pilnveidošanai un NAA darbības nodrošināšanai. 

 

 

AZPC tika izveidots 1992.gadā un katru gadu organizēja un rīkoja vismaz sešas 
konferences un seminārus. Kopumā 20 darbības gados ir veikti un sastādīti 110 
pētījumu projektu pārskati, organizētas 120 konferences un semināri. AZPC pārstāvji 
ir piedalījušies daudzos ārvalstu kursos, semināros un konferencēs. Seši pētījumi ir 
bijuši iesniegti Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku konkursos, un seši NAA 
virsnieki par tiem saņēma balvas un Atzinības rakstus. Pētījumu rezultāti ir apkopoti 
un publicēti daudzos Latvijas un ārvalstu žurnālos un citos izdevumos. AZPC atbild 
par zinātniski informatīvā žurnāla „Militārā zinātne” sagatavošanu, iesniegto rakstu 
rediģēšanu un žurnālu publicēšanu AM un NAA mājas lapas www.naa.mil.lv sadaļā 

http://www.naa.mil.lv/
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„publikācijas”. 2011.gadā tika sagatavoti četri žurnāla numuri. AZPC profesore Dr. 
med. Liāna Pļaviņa kā maģistra studijas programmu direktore atbild par NAA 
maģistrantūras vadīšanu sadarbībā ar Baltijas Aizsardzības koledžu un maģistru 
darbu aizstāvēšanas organizāciju. AZPC profesors habil. Dr.sc.ing. rez. brig.ģen. Kārlis 
Krēsliņš ir ievēlēts par 11. Saeimas deputātu un turpina arī darboties AZPC ar militāro 
zinātni saistītos jautājumos.  

Šobrīd AZPC strukturāli ir noformēta kā zinātniskās pētniecības grupa un sastāv 

no: 

 AZPC vadītāja profesora – NAA Zinātniskās padomes priekšsēdētāja; 

 diviem profesoriem NAA darbības profila virzienos; 

 vadošā pētnieka (docenta); 

 

    
AZPC profesore 

Dr.med 

Liāna Pļaviņa 

AZPC profesors 

habil Dr.sc.ing. 

rez.Brig.ģen. Kārlis 

Krēsliņš 

AZPC vadītājs 

profesors Dr.sc.ing. 

atv.plkv. Jānis 

Melderis 

AZPC vadošais 

pētnieks 

Mg.transp.sist. Igors 

Šitvjenkins 

 

2012. gadam apstiprināti šādi zinātniskās darbības galvenie virzieni: 

 zinātniski pētniecisko darbu izpilde un pārskatu par ZPP izpildi 

sastādīšana; 

 zinātnisko rakstu sastādīšana un to publicēšana Latvijas un ārvalstu 

izdevumos; 

 zinātniski informatīvā žurnāla „Militārā zinātne” kārtējo numuru 

sagatavošana un žurnālu publicēšana AM un NAA mājas lapas sadaļā 

„Publikācijas”; 

 NAA un LVA kopējā žurnāla „Kadets” par 2012.gadu sagatavošana un 

izdošana, to izdalīšana NAA Melnās kafijas vakarā 30.novembrī; 

 piedalīšanās zinātniskās konferencēs, ziņojumi un iegūto materiālu 

publicēšana  žurnālā „Militārā zinātne”; 

 NAA maģistratūras vadīšana sadarbībā ar Baltijas Aizsardzības koledžu un 

maģistru darbu aizstāvēšanas organizācija; 

 maģistru darbu, bakalauru darbu, KSVP kursa darbu un kadetu 

diplomdarbu vadīšana un recenzēšana; 
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 piedalīšanās NAA metodiskajā un pedagoģiskajā darbā, gatavojot mācību 

līdzekļus, lekciju un semināru materiālus un nodarbību vadīšana saskaņā ar 

NAA mācību darba plānu; 

 promocijas darba „Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas 

pilnveidošana” aizstāvēšana RTU Promocijas padomē (AZPC pētnieks 

Igors Šitvjenkins); 

 promocijas darba „NBS virsnieka sagatavošanas modelis” aizstāvēšana 

DPU Promocijas padomē (kapteinis Vitālijs Šlendins); 

 NAA Zinātniskās padomes darba organizācija un vadīšana 

1.7. Bibliotēka  

Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka sāka veidoties 1992.gada 
rudenī, bet telpas ieguva tikai 1993.gada sākumā, kad akadēmija pārcēlās uz 
Ezermalas ielu. Sākotnēji bibliotēkas darbinieku skaits bija seši cilvēki. Bibliotēkas 
vadītāja Laila Tīģere darbu sākusi 1992.gadā. 1993.gadā nokomplektēts bibliotēkas 
personāls un kopā ar bibliotēkas darbiniecēm Inesi Vilisteri, Aneti Cēberi, Sanitu 
Lovčinovsku un Ulriku Roni tika likti pamati bibliotēkas izveidei un attīstībai. 

 

1994.gada rudenī kopā ar deviņiem citu Latvijas augstskolu un speciālo 
bibliotēku vadītājiem L.Tīģere ar NAA rektora atbalstu piedalījās Latvijas Akadēmisko 
bibliotēku asociācijas (LATABA) dibināšanā, kuras galvenais mērķis ir veicināt Latvijas 
zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi, 
saliedēt asociācijas bibliotēkas un citas zinātniskās bibliotēkas, kurām ir līdzīgi mērķi 
un uzdevumi. 

Laikā, kad norisinājās strauja informācijas tehnoloģiju attīstība un Latvijā 
pamazām noritēja pāreja uz informācijas sabiedrību, tika aizsākts bibliotēkas 
automatizācijas projekts, 1998.gadā iegādājoties un ieviešot bibliotēkā integrēto 
informācijas sistēmu ALISE. 
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Lai sekmētu NAA bibliotēkas attīstību, 2004.gadā sākās ilgi gaidītas pārmaiņas 
– bibliotēkas renovācijas darbi, kas tika veikti sadarbībā ar Dānijas Karaliskās 
Militārās akadēmijas atbalstu un ilga gandrīz divus gadus. 2005.gada 5.oktobris bija 
bibliotēkas atklāšanas diena, kad durvis apmeklētājiem vēra jauna un moderna 
bibliotēka. 

 

2006.gada 18.janvārī notika projekta „Augstskolu un speciālo bibliotēku 
kopkatalogs” prezentācija. NAA un vēl 13 augstskolu un speciālo bibliotēku katalogi 
sāka darboties kopējā virtuālā kopkatalogā. 

2011.gadā daudz darba veltīts, gatavojoties bibliotēkas pirmajai akreditācijai. 
Bibliotēka akreditēta 2011.gada 5.decembrī, un tai piešķirts vietējas nozīmes 
bibliotēkas statuss. 

Kopš pirmsākumiem bibliotēkas darbības misija un mērķis ir sekmēt NAA 
uzdevumu izpildi, nodrošinot tās akadēmiskajai darbībai nepieciešamos informācijas 
resursus un pakalpojumus. Šo gadu laikā NAA bibliotēka ir izveidota par nozīmīgu 
militārās literatūras bibliotēku, kuras pakalpojumus izmanto ne tikai akadēmijas 
kadeti, mācībspēki un darbinieki, bet arī NBS karavīri no citām vienībām un citi 
lasītāji. 

 

(Žurnāla rakstā apkopota struktūrvienību priekšnieku un vadītāju sniegtā 
informācija, kas tika ievietota NAA gadadienas prezentācijas materiālā.) 
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 2. Atmiņas par NAA izveidi un attīstību 

  
NAA AZPC profesors habil.Dr.sc.ing. atv.brig.ģen Kārlis Krēsliņš 

 

Ievads 

 
Es 1990/1991.gadā vēl biju Žukovska vārdā nosauktās GS akadēmijas vecākais 

pasniedzējs, pulkvedis. Es un daudzi citi tajā laikā interesējāmies par politiku un nosacīti aktīvi 

piedalījāmies tajos procesos.  

Bijušais NBS komandieris un tagadējais Latvijas vēstnieks Kazahstānā Juris Maklakovs, 

kas tajā laikā bija akadēmijas klausītājs un jautāja man padomu, vai iet projām no akadēmijas, 

lai brauktu uz Latviju, vai palikt un pabeigt studijas akadēmijā. Mans stingrs ieteikums bija 

absolvēt akadēmiju un tad braukt uz Latviju. Juris Maklakovs sekmīgi absolvēja akadēmiju, un 

es viņu pēc tam pieņēmu darbā NAA, kur viņš sāka kā pasniedzējs, tad katedras vadītājs, 

prorektors un beidzot NAA rektors. 2004.gadā es nomainīju viņu šajā amatā. 

Rudenī tika uzņemtas ciešākas saites ar Latvijas vēstniecību Maskavā. Es tur iepazinos ar 

Gunāru Alksni, kas bija demobilizējies vienas zvaigznes ģenerālis un bija ļoti labi izglītots, 

zinošs cilvēks. Pie viņa es iepazinos gan ar Valdi Matīsu, gan ar Daini Turlo. Vēstniecībā mēs 

runājām par Latvijas militārās akadēmijas un Aizsardzības spēku izveidi. 

 

1992.gads 
 

Es regulāri braucu uz Latviju, un jau 1992.gada februārī Aizsardzības ministrijā uzsāku 

kārtot dokumentus par iestāšanos Latvijas Aizsardzības Spēkos (AS). Es uzrakstīju savu 

biogrāfiju, kuru iesniedzu Aizsardzības Ministrijas Personāla daļā. Atceros, kā mēs, akadēmijas 

pārstāvji, izvietojāmies vienā istabā ar mediķiem, kā, kad nebija Valda Matīsa, es runāju ar 

cilvēkiem, kas nāca, lai uzzinātu kaut ko vairāk par Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) 

izveidi un uzdevumiem, piemēram, Zigurds Irbe vai Jānis Skrinda, kas bija atnākuši iekārtoties 

darbā akadēmijā. 

Vēlāk mums iedeva atsevišķu istabu Aizsardzības ministrijas otrajā stāvā, netālu no 

aizsardzības ministra vietnieka Valda Pavlovska kabineta. Tad jau istabā bija trīs galdi: pie 

viena sēdēja akadēmijas priekšnieks Valdis Matīss, pie otra viņa vietnieks Vilis Raups, kad es 

ierados no Maskavas, tad es tur strādāju, un pie trešā - akadēmijas izdevniecības pārstāvji. 

Vēlāk uz tās bāzes veidojās izdevniecība „Junda”. 

1992.gada 6.aprīlī Mālpilī notika Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu un pastāvīgā 

sastāva svinīgā parāde. Akadēmijas priekšnieks tur soļoja ar ierindnieka zīmotnēm. Es kopā ar 

Jāni Podiņu un Georgu Stipro, kas bija Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības pārvaldes 

priekšnieks, bijām civilajā un stāvējām skatītāju pulkā. Par Latvijas Republikas Nacionālās 

Aizsardzības akadēmijas sākotni sk. Jāņa Skrindas rakstā žurnāla „Kadets” 1993.gada 

20.numurā. 

Es tajā laikā vai katru nedēļu braucu uz Rīgu un piedalījos gan dažādu akadēmijas 

pamatdokumentu, piemēram, pirmās Militārās izglītības koncepcijas, izstrādē, kas vēlāk 

izrādījās ļoti mūsdienīga. Koncepcija tika prezentēta AM konferencē un publicēta arī 

„Militārajā Apskatā”.  

Galvenais NAA darbībā bija pirmais sešu mēnešu kurss Mālpilī - no 1992. gada 6. aprīļa 

līdz 1992.gada 30.septembrim, kuru sekmīgi pabeidza 73 cilvēki. No tiem 61 tika piešķirta 

leitnanta un 12 saņēma virsniekvietnieka dienesta pakāpi. Es biju Valsts eksāmenu komisijas 

loceklis, kas pieņēma eksāmenus un ieskaites Mālpilī. Viena epizode. Kad pieņēmu eksāmenu 

3 km krosā, tad pirmajā skrējienā es pats piedalījos un noskrēju uz teicami kadetiem paredzēto 
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normatīvu. Tas man deva morālas tiesības teikt: „Dariet kā es, bet nevis dariet, kā es jums teicu 

darīt”. Šādu principu es centos uzturēt visu sava aktīvā dienesta laiku, un gadu pirms manas 

atvaļināšanās no aktīvā dienesta NBS man bija otrais labākais rezultāts fizisko normatīvu 

kārtošanā. Normatīvu kārtoju kopā ar visiem karavīriem. 

1992.gada septembrī Akadēmija saņēma telpas atbrīvotajā Birjuzova kara skolas 

teritorijā. Tās bija atstātas sliktā stāvoklī. Tas, ko varēja aizvest, bija aizvests, daudzās vietās 

krāni noskrūvēti, elektriskā sistēma sabojāta, nerunājot jau par piemēslojumu. Šajā sakarā man 

atmiņā ir Lietuvas karaskolas piemērs. Viņi spēja vienoties ar PSRS karaskolas pārstāvjiem, ka 

visas telpas un pat aprīkojums tika atstāti Lietuvai labā stāvoklī. Daži palika arī savā iepriekšējā 

darbā. 

NAA pirmais prorektors mācību darbā bija pulkvedis Voldemārs Jaronis. Viņam bija un 

ir ļoti lielas darbaspējas un lielas ambīcijas. Tās viņam neļāva sastrādāties ne ar akadēmijas 

priekšnieku, ne ar AS vadību.  

Jau 1992.gada augustā tiku iecelts par akadēmijas priekšnieka vietnieku mācību un 

zinātnes darbā un vienlaikus arī par AZC vadītāju. 1992.gadā veidojās gan NAA, gan AS, bet 

daži virsnieki, uzsākot dienestu AS, nebija izpildījuši visas tajā laikā paredzētās procedūras. 

Piemēram, Valdim Matīsam es, būdams NAA priekšnieka p.i. amatā, ja pareizi atceros, tikai 

1993.gadā parakstīju ziņojumu viņa nosūtīšanai uz Iesaukšanas centru, lai kārtotu iesaukšanas 

procedūras AS.  

Mēs bijām ļoti priecīgi, kad pārcēlāmies uz savām telpām Birjuzova karaskolā, kad soli 

pa solim remontējām telpas un, galvenais, tika izremontēta kadetu kazarma un ēdnīca. Tajā 

laikā mēs bijām ļoti optimistiski noskaņoti. Es atceros - kādreiz man iznāca saruna ar vienu no 

akadēmijas virsniekiem un viņš man jautāja: vai man nav bailes pieņemt lēmumus vai kaut ko 

uzsākt, nesaskaņojot ar priekšniecību? Es biju pārliecināts, ka, darot darbu pēc sirdsapziņas, 

nav ko baidīties, jo mēs esam brīvā valstī un darām visu, lai veidotu savu aizsardzības sistēmu. 

Lietuvā, Viļņā, 1992.gada rudenī notika NATO organizēts seminārs par Baltijas valstu 

aizsardzības sistēmas izveidi. Tajā laikā notika Lietuvas Karaskolas oficiālā atklāšanas 

ceremonija, kur arī es piedalījos. Mani pārsteidza, cik labā stāvoklī viņi bija pārņēmuši PSRS 

Karaskolas telpas. Es tikos ar Karaskolas vadību un tās priekšnieku, kas vēlāk kļuva par 

Lietuvas BS komandieri. Mēs daudz ko atklāti izrunājām, un es kritizēju viņus, ka ir veidota 

tikai Karaskola, bet ne akadēmija. 1994.gadā to pārveidoja par akadēmiju, kas sākotnēji bija 

pakļauta IZM, kā citas Lietuvas augstskolas, bet vēlāk - AM. 

NAA tika laipni uzņemta Latvijas augstskolu saimē. NAA priekšnieks bieži uzticēja man 

pārstāvēt akadēmiju Rektoru padomē. Vienlaikus es biju Rīgas Tehniskās un Aviācijas 

universitātes (RTU un RAU) habilitēto un doktora grādu promociju padomju loceklis. Parasti 

uz sanāksmēm es speciāli ierados formā, un, kā pēc tam man stāstīja mani kolēģi, zinātniekiem 

no PSRS laikiem pret militārajiem cilvēkiem bija negatīva attieksme, tomēr mans darbs šajās 

padomēs lika mainīt viņu uzskatus par virsnieku intelektu. 

Analizējot dažādu valstu militārās izglītības sistēmas, varēja secināt, ka nākotnē 

virsniekiem vajadzēs augstāko izglītību, un to atzīst visu valstu speciālisti. Daudzās valstīs, kur 

karavīru prestižs bija augsts, piemēram, Skandināvijā, bija izveidota sava militārās izglītības 

sistēma ar daudzu gadu tradīcijām, un tādēļ tā bija diezgan konservatīva.  

Pamatā militārās izglītības sistēmas varēja iedalīt divās lielās grupās: pirmā, kura ir 

raksturīga, piemēram, Vācijā. Sākumā karavīrs beidz karaskolu un dien karaspēka daļās, un tad 

notiek atlase mācībām universitātē, kur iegūst akadēmisko izglītību - bakalaura grādu. Pēc tam 

dažiem ir iespēja mācīties Bundesvēra Militārajā vadības akadēmijā. Līdzīgi bija PSRS laikos 

vai kā mana personīgā pieredze izglītības iegūšanā. No 2006.gada Vācijā, lai kļūtu par 

pilnvērtīgu vada komandieri ir, jāmācās 79mēneši, tur ir iekļautas arī bakalaura studijas 

Bundesvēra universitāte.  
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Otrais ceļš - tipisks ASV. Sākumā akadēmiskā izglītība, un tad jau militārā specializācija. 

ASV militārajās akadēmijās, kur ir iespēja iegūt kādu no daudzajiem bakalaura grādiem, 

piemēram, GS akadēmijā, tiek piedāvātas vairāk nekā 20 dažādas bakalaura studiju 

programmas, un tad pēc akadēmijas absolvēšanas viņi iet mācīties savā militārajā specialitātē, 

kurš par lidotāju, kurš par inženieri lidlauku apkalpošanā utt.  

Vienlaikus ASV vairāk nekā puse virsnieku nāk no civilajām augstskolām, kur reizē ar 

akadēmiskajām studijām viņi ir mācījušies arī militārās zinātnes, trenējušies un apguvuši 

mācības militārajā specialitātē. Līdzīgi PSRS laikos augstskolās bija militārās katedras, un tad 

jau daļa augstskolas absolventu arī aizgāja dienēt aktīvajā dienestā PSRS BS. 

Lai veidotu bakalaura programmu NAA, es griezos pēc palīdzības pie Latvijas 

Universitātes (LU) un saņēmu bakalaura studiju programmu pedagoģijā. Tad studiju 

programmu iesniedzu IZM, lai tur izvērtētu tās atbilstību bakalaura akadēmiskajai izglītībai. 

Tajā laikā vēl nebija ieviestas ne studiju programmu licencēšanas, ne akreditācijas procedūras. 

Atceros IZM ministra A. Piebalga atbildes vēstuli, kurā viņš pozitīvi novērtēja mūsu studiju 

programmu pedagoģijā. 

Tālavs Jundzis, atjaunotās Latvijas Republikas pirmais aizsardzības ministrs (1991.19.11. 

– 1993.08.08.), sniedza lielu atbalstu NAA izveidei un zinātnisko pētījumu veikšanai militārajā 

jomā. Viņš atbalstīja arī konferenču organizāciju par valsts aizsardzības jautājumiem. 

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 1993.gada 11.februāra rīkojumu Nr.3, tika 

izveidota komisija, kas laika posmā no 1993. gada 23. februāra līdz 3. martam pārbaudīja NAA 

1992. gada darba rezultātus, uzdevumus un darba plānus 1993.gadam. 

Komisijas aktā ir atzīmēts, ka, pirmkārt, „nav pietiekama pamatojuma Zemessargu 

komandējošā sastāva fakultātes izveidošanai”, jo akadēmija sāka uzņemt neklātienes nodaļā arī 

zemessargus, kas bija virsnieku amatos. 

Otrkārt, „NAA zinātnes darba aktīvā ir divas zinātniskās konferences: „Latvijas armija 

vēstures griežos” un „Baltijas republiku aizsardzības koncepciju militārie principi, to 

pilnveidošana un saskaņošana”. 

Šīs konferences noslēdza noteiktu ieplānoto zinātnes darba posmu. Jāatzīmē arī iesāktā 

zinātniski tehniskās bibliotēkas un militārās informācijas kataloga izveide, skaitļošanas centra 

organizēšana un programmnodrošinājuma izstrāde, iegāde un veidošana. Ļoti svarīga ir 

militāro terminu (vārdnīcas) datu bāzes veidošana, grāmatvedības un personāla uzskaites 

sistēmas izstrāde. Zināms ieguldījums zinātnes darbā bija mēģinājums izvērtēt militāro 

pasūtījumu ārpolitiskos, ekonomiskos un tehniskos aspektus, kā arī piedāvāt Nacionālo bruņoto 

spēku izveides koncepciju. 

Tomēr vērā ņemami zinātnes darba rezultāti iespējami tikai pēc Latvijas Valsts 

aizsardzības militāri politisko un militāri stratēģisko pamatu izstrādes, ja ir nopietni modelētas 

un analizētas iespējamās krīzes situācijas. 

Tas bija atzīmēts pārbaudes aktā, bet tagad, 2012. gadā, ir piemērojami tie paši 

secinājumi – vajag Valsts militārajā stratēģijā vai Valsts aizsardzības koncepcijā skaidri 

formulēt NBS pamatuzdevumus, kas balstās uz kolektīvo aizsardzību, vai noteikt, ka paši 

plānojam savu aizsardzību. Tas ir pamats veikt pētījumus un plānot NBS struktūru, ekipējumu 

un mācību programmas. 

Treškārt, aktā bija atzīmēts, ka līdz 1993.gada 1.martam no 42 iestrādātiem darbiem 

izdevniecība ir izdevusi 27 darbus. Es domāju, tas ir liels un nopietns darbs šajā jomā. 

Ceturtkārt, bija norādīti arī trūkumi un izteikti priekšlikumi akadēmijas darbības 

uzlabošanai. Piemēram, personāla jomā - sastādīt speciālu pasniedzēju sagatavošanas 

programmu un veikt efektīvus pasākumus šī kontingenta veidošanai. Mācību darbā - pilnveidot 

militārās apmācības koncepciju un saskaņot to ar citu Baltijas valstu militārās apmācības 

koncepcijām. Zinātnes jomā – veikt pētījumus par iespējamām krīzes situācijām, izstrādāt 

valsts aizsardzības militāri politiskos un militāri stratēģiskos pamatus, izstrādāt Aizsardzības 
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spēku karavīru valstiskās un garīgās audzināšanas pamatus. Izdevniecības darbā – visīsākajā 

laikā pabeigt bijušās Latvijas Armijas spiestuves pārņemšanu, nosakot tās pamatfondu vērtību, 

nokārtot izdevējdarbības finansēšanu (līdz apgāda „Junda” statūtu reģistrēšanai), sagatavot 

Ministru Padomes lēmumu par apgāda „Junda” nodibināšanu. 

 

1993.gads 
 

Es varbūt ne visai precīzi atceros notikumus pa laika intervāliem, bet lietas būtību jau gan 

atceros skaidri, jo parasti notikumi ir loģiski izrietoši no viena vai otra cita notikuma vai 

lēmuma. Citāts
1
: „Lai nodrošinātu studiju programmas, akadēmijā ir izveidota mācību, 

zinātniskā un daiļliteratūras bibliotēka – kopā apmēram 75 000 iespieddarbu. Turpat ir arī 

lasītava. No ārzemēm pienāk 26 militārās specifikas žurnāli – bez maksas. 

Akadēmijā strādā viens LU goda doktors, 3 profesori, 7 docenti. Uz līguma pamata 

pastāvīgi ar NAA sadarbojās 1 habilitētais un trīs doktori. 

NAA ir izstrādāts nolikums par maģistrantūru, kura 1993.g. sāka savu darbu. 1993.gadā 

viens no akadēmijas virsniekiem sekmīgi aizstāvēja disertāciju un ieguva inženierzinātņu 

habilitētā doktora grādu.”  

Akadēmijā tika izveidotas divas fakultātes (Robežsargu, kas bija AS sastāvā, un Mobilo 

strēlnieku fakultāte ar sešām katedrām: Stratēģijas un vispārējās taktikas, Ieroču veidu kaujas 

lietošanas, Bruņojuma un materiāltehniskās apgādes, Fiziskās kultūras un sporta, Humanitāro 

zinātņu un Svešvalodu. Akadēmijā tika izveidots Aizsardzības zinātņu centrs (AZC), Mācību 

daļa, Kultūras un audzināšanas grupa, Administratīvā nodaļa, Personāla uzskaites nodaļa, 

Finansu nodaļa, Apgādes dienesti un Mācību apkalpes rota. 

1992. gada decembrī sākās virsnieku un virsniekvietnieku kursi, kurus 1993.gadā 

pabeidza 136 Aizsardzības spēku karavīri. 1993.gada martā sākās mācības pēc trīsgadīgās 

virsnieku sagatavošanas programmas, kur mācības uzsāka 82 kadeti, kas jau līdzās militārajai 

izglītībai vada un daļēji rotas komandiera līmenī ieguva akadēmisko izglītību. 

Liela uzmanība tika pievērsta svešvalodu (angļu, franču vai vācu) apguvei. Akadēmijai 

izveidojās ļoti laba sadarbība ar Francijas vēstnieci, un pie mums tika nosūtīti Francijas 

karavīri, kas dzīvoja kopā ar mūsu kadetiem kazarmā un praktiski palīdzēja apgūt franču 

valodu. Papildus Francijas vēstniecība palīdzēja izveidot franču valodas svešvalodu klasi ar 

grāmatām, magnetafoniem, televizoru ar satelītu antenām un citiem mācību līdzekļiem. Vēlāk 

mēs saņēmām arī ASV dāvāto angļu valodas mācību klasi. 

1993.gada maijā pēc divgadīgās neklātienes mācību programmas mācības uzsāka 43 

Latvijas Republikas Drošības dienesta (DD)virsnieki, kuri pēc kursu beigšanas ieguva vidējo 

militāro izglītību. Līdzīgi mācījās daudzi Zemessardzes pārstāvji, kuri bija ielikti virsnieku 

amatos un kuriem nebija militārās izglītības. Piemēram, Juris Bezzubovs, kas tagad, 2012. 

gadā, ir militārais atašejs ASV un Kanādā, bet pirms tam bija Zemessardzes (ZS) komandieris, 

un daudzi citi. 

Tajā laikā (1992.–1993. gadā) ne ZS, ne DD nebija AS vai pat Aizsardzības ministrijas 

pakļautībā, bet NAA visi kopā mācījās, un tas lika pamatu praktiskajai NBS izveidei, kuru 

sastāvā jau būtu gan AS, gan ZS, gan DD. Akadēmijas mācību spēki piedalījās mācību procesu 

organizēšanā un vadīšanā Aizsardzības spēku mācību centros Sužos, Lilastē un Vārvē.  

Kopā mācību plāni tika saskaņoti un pilnveidoti ar Lietuvas un Igaunijas militāro mācību 

iestāžu pārstāvjiem. Mācību darbā piedalījās arī ārvalstu armiju – ASV, Anglijas, Vācijas, 

Izraēlas un Austrālijas - pārstāvji. 

Tika izstrādāti LR militārās apmācības koncepcijas elementi: 

                                                 
1
 V.Līcītis, 13. izlaiduma kadets. - ‘’KADETS,’’1993., Nr.200, Junda, 8-10.lpp. 
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1) jaunkareivju viena mēneša apmācības plāns un programmas mobiliem strēlniekiem un 

robežsargiem; 

2) jaunāko apakšvirsnieku (instruktoru) divu mēnešu kursu apmācības plāns un 

programmas mobilajiem strēlniekiem un robežsargiem; 

3) apakšvirsnieku (instruktoru) 9 mēnešu apmācības plāns un programmas (6 mēneši 

NAA un 3 mēneši prakse apakšvienībās). 

Man palīdzēja gan mana darbība Rektoru padomē, gan mana dalība divu universitāšu 

Habilitēto un doktora grādu promocijas padomēs, gan sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. 

Man personīgi bija ļoti labas attiecības ar tās prezidentu, gan labas, draudzīgas attiecības ar 

IZM departamentu vadību. Tas kopumā palīdzēja risināt daudzus jautājumus gan NAA kā 

augstskolas izveidē, gan studiju programmu un zinātnisko darbu izstrādes un darba atzīšanas 

jomā. Tagad nedaudz sīkāk par 1993. gadā padarīto. 

Ļoti precīzi tas ir redzams pārskatā „Latvijas Republikas Nacionālās aizsardzības 

akadēmija pārskats par darbu 1993. gadā”. Daži izvilkumi no šī pārskata un komentāri. 

Noteikti NAA galvenie darbības virzieni: 

1) mācību, 

2) zinātniski pētnieciskais, 

3) izdevniecības darbs. 

Lai sekmīgi veiktu šos darbus, ir jāpilnveido NAA struktūra (sk. 1.shēmu), kur ar 

raustītām līnijām tika atzīmētas plānotās struktūras. 1993.gada 1.maijā tika apstiprināts jauns 

NAA štatu saraksts ar 258 štata vienībām, no tiem 97 virsnieki, 4 apakšvirsnieki, 157 

darbinieki, kas nodrošināja akadēmijas darbību. 1993.gada beigās NAA bija 439 apmācāmie no 

visām NBS sastāvdaļām: AS, DD, ZS un arī Iekšlietu ministrijas pārstāvji, jo NBS kā vienota 

struktūra tika izveidota tikai 1994. gada rudenī. Tas vēlreiz parāda, ka NAA reāli bija NBS 

pirmā struktūra, kur NBS karavīri kopā mācījās, kaut gan oficiāli NBS vienotā struktūra vēl 

nebija izveidota.  

 

 
 

Gribu atzīmēt, ka 1993. gada septembrī sākās 1 gada apmācības virsnieku sagatavošanā 

10 cilvēku grupai ar augstāko izglītību, bet problēmās tika atzīmēts: „Mazs konkurss iestāšanās 
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eksāmenu laikā. Ar augstāko izglītību mācīties ieradās tikai 10 cilvēki, lai gan plānots bija 

izveidot vismaz 20 cilvēku grupu”. Vēlāk gan Saeimas komisija, kas pārbaudīja akadēmijas 

darbu 1994. gadā, rekomendēja veidot tādu apmācāmo grupu, kad jau tāda grupa bija gan 

izveidota, gan vēlāk ar lielu lepnumu pasniegta it kā jauna militārā izglītības koncepcija - 

virsnieku sagatavošana 1 gada laikā.  

Tajā laikā bija skaidrs, ka bāzēt virsnieku sagatavošanu tikai uz augstskolu beidzējiem 

nevar un tādi kursi var būt tikai kā papildu iespējas virsnieku un virsnieku speciālistu 

sagatavošanā. Savā laikā daži speciālisti pamatoja atteikšanos no 3-4 gadu virsnieku 

sagatavošanas programmas pēc vidusskolas un pāreju tikai uz viengadīgo apmācības kursu 

augstskolu absolventiem ar to, ka tas ir lētāk, bet tie bija nepareizi un kļūdaini aprēķini, pat ja 

neņem vērā virsnieku sagatavošanas kvalitāti.  

1993.gadā Latvijas Republikas Militārās apmācības koncepciju (2.shema) sāk ieviest 

praksē. Koncepcijas pamatprincipi, kā atzīmēts arī iepriekš, guva atbalstu starptautiskajā 

zinātniskajā seminārā „Militārās izglītības nozīme Bruņoto spēku pārveidē” 1992. gada 3. - 5. 

decembrī Romā, kur dominēja uzskats, ka virsnieku izglītības sistēmās īpaši jāakcentē plašas 

vispārējās izglītības pieaugošā loma. Tika atzīmēts, ka jāatbalsta politoloģijas, ekonomikas, 

sociālpsiholoģijas, pedagoģijas, kā arī citu humanitāro un sabiedrisko zinātņu disciplīnu 

mācīšana un radošas, vispusīgi attīstītas, ar augstām morāli ētiskām īpašībām apveltītas 

virsnieku personības veidošana. Ir svarīgi nodrošināt atbilstošas proporcijas starp vispārējo 

akadēmisko un speciālo militāro izglītību. 

Par Latvijas Militārās apmācības koncepciju tika ziņots arī starptautiskajā zinātniskajā 

seminārā „Virsnieku apmācība un sagatavošana demokrātiskajās valstīs” 1993. gada 18.-20. 

oktobrī Bukarestē, kur mans referāts guva atbalstu. Savu pozitīvo attieksmi ir izteikušas arī 

daudzas ārvalstu delegācijas, kas apmeklējušas akadēmiju tajā laikā. 

Toreiz tika konceptuāli runāts, spriests un rakstīts par to, kādu mēs gribētu redzēt Latvijas 

virsnieku nākotnē? Latvijas virsniekam tika noteikts: lai saņemtu virsnieku pakāpi un NAA 

diplomu, jāapgūst I pakāpes apmācības kurss (1638 st.) un II pakāpes apmācības kurss (4667 

st.). II pakāpes apmācības kurss sastāv no bakalaura studiju programmas, militārās 

pamatizglītības (profesionālu studiju) programmas un svešvalodu kursa. Izstrādāts militārās 

pamatizglītības mācību plāns (profesionālās studijas – 2710 stundas), un šis plāns saskaņots un 

pilnveidots kopā ar Lietuvas un Igaunijas militāro mācību iestāžu pārstāvjiem. 

1993. gadā NAA pirmo reizi organizēja vasaras lauka nometni Ādažu poligonā. Kadetiem 

bija iespēja mēneša laikā praktiski apgūt militāro profesiju lauka apstākļos. Dienas un nakts 

nodarbības notika pēc militārās apmācības plāna. Galvenā uzmanība tika veltīta praktisko 

iemaņu iegūšanai. Nometnē tika piešauti arī kadetu automāti, lai gan munīcijas trūkums neļāva 

to izdarīt pilnā apjomā. Par nožēlu, kadetu nometnes organizēšana deviņdesmito gadu beigās, 

kad es aizgāju dienēt uz NBS štābu, tika pārtraukta.  

Vasaras nometnē dzīvoja ne tikai akadēmijas kadeti, bet arī NAA vadība un pasniedzēji. 

Tas ļāva rast labāku sapratni akadēmijas personāla starpā, audzināt kadetus ne tikai mācību 

laikā, bet 24 stundas diennaktī.  

Vasaras nometnē dzīvoja ne tikai akadēmijas kadeti, bet arī NAA vadība un pasniedzēji. 

Tas ļāva rast labāku sapratni akadēmijas personāla starpā, audzināt kadetus ne tikai mācību 

laikā, bet 24 stundas diennaktī.  

Kā atzīmēts NAA pārskatā par darbu 1993. gadā, Militārās apmācības plāns ir 

eksperimentāls, jo, pirmkārt, nav zinātniski pamatota laika budžeta sadale starp dažādām 

disciplīnām, otrkārt, daudzu priekšmetu saturu ir grūti noteikt.  
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NAA jau no dibināšanas dienas izveidojās ļoti labs domubiedru kolektīvs. Es gribētu 

vismaz mācību spēkus nosaukt un pateikt dažus personīgus (subjektīvus) vārdus par viņiem. 
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Valdis Matīss - pirmais akadēmijas priekšnieks. Mēs pirmo reizi tikāmies ar viņu Latvijas 

vēstniecībā 1991.gada rudenī. Tad viņš bija pulkvedis, Frunzes akadēmijas katedras vadītājs un 

kājnieku virsnieks (artilērists) ar lielu dienesta pieredzi. Ja pareizi atceros, tad pie viņa ir 

mācījies arī Dainis Turlais – pirmais un beidzamais Aizsardzības spēku komandieris. 

Vēstniecībā strādāja arī demobilizējies vienas zvaigznes ģenerālis Gunārs Alksnis, kam bija 

loģiska domāšana un ļoti labas zināšanas. Viņš bija izlūks pēc domāšanas veida, un laikam arī 

izglītībā un darbā ir bijis tāds posms. Par nožēlu viņš neatbrauca uz Latviju un netika pilnā 

mērā iesaistīts Latvijas Aizsardzības sistēmas izveidē. Es domāju, ka tā bija liela kļūda, ka 

netika atbalstīta labi sagatavotu militāro speciālistu atgriešanās no dažādām valstīm Latvijā un 

viņu iesaiste Aizsardzības ministrijas darbā. 

Vilis Raups – akadēmijas priekšnieka vietnieks ierindas jautājumos. Viņš bija pirmā 

Mācību centra priekšnieks, barikāžu dalībnieks un cilvēks, kas necentās sevi parādīt vai 

reklamēties, bet godīgi darīja savu darbu. Tas bija cilvēks, kas neprata vērpt intrigas, cilvēks, 

pie kura es varēju aiziet un izrunāties no sirds par visādām problēmām. 

Valdis Leflers – Mācību daļas priekšnieks, kas nometnē pasniedza arī taktiku. Viņš arī 

bija strādājis Mācību centrā un mācību programmu izveidē jau pirms NAA dibināšanas. Tas ir 

cilvēks ar apbrīnojamām darba spējām. Mani grūti pārsteigt ar darba spējām, bet viņš un Inārs 

Bīskaps mani patiešām pārsteidza. Tie bija virsnieki, kas strādāja, cik vajag, kaut vai 24 

stundas diennaktī, lai izpildītu doto uzdevumu. Tādēļ man tajā laikā nebija saprotamas 

zemessargu darba grāmatiņas un runas par darba laiku, par kaut kādiem likumiem darba jomā.  

Inārs Bīskaps – tajā laikā Mācību plānošanas daļas virsnieks, virskrīvs, metodiskās 

apmācības pasniedzējs, bet vēlāk Mācību daļas priekšnieks. Viņa militārā pamatizglītība bija 

artilērists. Viņš bija virsnieks, kas ar sirdi un dvēseli bija visās akadēmijas problēmās. Viņa 

tēvs Emīls Biskaps 1942. gada 29. jūnijā PSRS Noriļskas nometnē bija nonāvēts, un tas man 

papildus izsauca simpātijas pret šo cilvēku. 

Jānis Melderis – inženierzinātņu doktors, Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes 

katedras vadītājs, ieroču un šaušanas apmācības pasniedzējs. Es ar Jāni kopā mācījos karaskolā, 

bet dažādās rotās, un mēs tajā laikā nebijām bieži tikušies. Viņš ir virsnieks un zinātnieks ar ļoti 

labām zināšanām savā specialitātē. Cilvēks, kas prot veikt zinātnisko darbu. Viņš bija ļoti labs 

katedras vadītājs un pasniedzējs. 

Juris Kursītis – akadēmisko kursu priekšnieks, reglamentu mācības pasniedzējs, vēlāk arī 

fakultātes priekšnieks. Viņš bija Rīgas Aviācijas universitātes Militārās katedras vadītājs. Mēs 

bijām no viena spēku veida PSRS laikos – aviācijas-, un tas mūs tuvināja. 

Māris Gulbis – fakultātes priekšnieks, ierindas mācības pasniedzējs un vēlāk katedras 

vadītājs. Viņš bija nosacīti jauns, enerģisks virsnieks, kas tikko bija aizgājis no aktīvā dienesta 

un kam bija svaigas zināšanas militārajā jomā. Viņš perfekti pārzināja pretgaisa aizsardzības 

jomu. 

Jānis Skrinda – taktikas pasniedzējs Mālpilī un vēlāk pirmais Taktikas katedras vadītājs. 

Viņš pēc izglītības bija kājnieku virsnieks, kas beidzis atbilstošu karaskolu, un viņš bija 

izņēmums starp man pazīstamajiem PSRS laika kājnieku virsniekiem – inteliģents, bez 

pārspīlētām ambīcijām (es nekad nemanīju viņa ambīciju izpausmi), ticēja dievam, un vispār 

bija ļoti gaišs cilvēks. Viņa sieva arī bija izsūtīta ar vecākiem uz Sibīriju, un tas mūs satuvināja. 

Viņš neklātienē bija beidzis Latvijas Universitāti, pašmācības ceļā apguvis vācu valodu, labi 

zināja vēsturi, un man izsauc gandarījumu, ka 2008.gada 17.septembrī NAA atklāta Jāņa 

Skrindas vārdā nosaukta auditorija. 

Gunārs Veide – Personālsastāva uzskaites daļas priekšnieks, pasniedzējs aizsardzībai no 

masveida iznīcināšanas ieročiem. Vispār akadēmijas karavīriem vēlāk bija problēmas ar 

personāllietām vai, pareizāk sakot, ar ierakstu precizitāti un dažreiz iztrūkumu. Piemēram, 

manā personīgajā lietā nebija NAA priekšnieka pavēles par stāšanos akadēmijas priekšnieka 
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vietnieka amatā 1992. gada 1. jūlijā, bija izlaisti ieraksti gan par apbalvojumiem, gan par 

komandējumiem utt.  

Osvalds Arnicāns – topogrāfijas un apvidus mācības pasniedzējs, savdabīgs, bet savu 

specialitāti zinošs speciālists, kas prata savākt mācību nodrošināšanai dažādus materiālus. Īsts 

sava priekšmeta saimnieks, kas izveidoja savu NAA mācību klasi. 

Normunds Aizpurs – Kadetu rotas komandieris no 1992. gada 1. aprīļa, vēlāk dienēja 

dažādos amatos NBS, vairākkārt bijis misijās, bijis arī NAA prorektors un rektora pienākumu 

izpildītājs. Militārā izglītība - helikoptera lidotājs. Mēs esam novadnieki, dienējuši vienā spēku 

veidā, un mūsu attiecības bija ļoti labas un draudzīgas. Atceros gadījumu, kad Normunds man 

jautāja, vai es nebaidos kaut ko darīt, jo mani kāds var nosūdzēt vai priekšniecībai nepatiks, un 

es ar 100% pārliecību teicu, ka es nebaidos neko, jo es nedaru ļaunu ne cilvēkiem, ne valstij. 

Tas bija laiks, kad pēc PSRS valdīšanas mums likās, ka esam brīvi un varam izteikt, ko 

domājām, ka „stukaču” laiks ir beidzies mūsu brīvajā un mīļajā Latvijā. Šajā jautājumā gan es 

nedaudz kļūdījos. 

Zigurds Irbe – Fiziskās apmācības katedras vadītājs. Es arī atceros, kā viņš atnāca stāties 

darbā akadēmijā. Tajā laikā es biju Rīgā, un sēdēju pie vienīgā akadēmijas galda, kur parasti 

sēdēja Valdis Matīss, un iztaujāju Zigurdu. Zigurds Irbe bija un ir vēl tagad labs sportists – 

soļotājs un arī mans novadnieks. Viņam bija un ir lielas ambīcijas sportā, un tas ir dabiski, jo 

bez tā jau nevarētu sasniegt PSRS izlases līmeni. Viņš turpina uzturēt sevi labā fiziskā formā 

un ar panākumiem piedalās sava vecuma starptautiskajās sacensībās. Viņam bija nelielas 

problēmas katedras vadīšanā. 

Ivars Pampe – akadēmijas priekšnieka vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Viņš nebija 

mācību spēks, bet es gribētu viņu pieminēt un atzīt vēl vienu savu kļūdu, kad es pārāk asi 

kritizēju viņu un viņa dienestu. Es biju pārāk liels maksimālists, un kaut kāds iepirkumu un 

celtniecību lietu necaurspīdīgums mani saniknoja. Tagad es saprotu, ka šajā darbības sfērā 

nevarēja paveikt uzdoto bez normatīvo aktu pārkāpuma, bet toreiz, ka tas nav pieļaujams. Ivars 

ļoti daudz izdarīja kadetu kopmītnes, ēdnīcas un akadēmijas mācību telpu remontā, kā arī 

akadēmijas personāla apgādes un nodrošinājuma jomā. Mūsu kadetiem un akadēmijas 

personālam, salīdzinot ar citām vienībām, nebija problēmu ar nodrošinājuma jautājumiem. 

Indulis Skrastiņš – Informatīvās grupas vadītājs, vēlāk dienestā gan NBS štābā, gan citos 

aizsardzības sistēmas amatos. Viņš bija cilvēks, kam darbs sakrita ar viņa hobiju. Viņš jau 

civilajā dzīvē bija interesējies par militārajiem jautājumiem un savācis daudz informācijas šajā 

jomā, un tas mums akadēmijā, un konkrētāk – AZC, ļoti noderēja. Viņa pamatizglītība ir 

ķīmijas jomā, kur viņš vēlāk aizstāvēja arī doktora grādu. Skrastiņš ļoti palīdzēja sagatavot 

dažādus rakstus, jo bieži es rakstīju, daudz nedomājot par formu un latviešu valodas 

pareizrakstību, un tad viņš pielaboja manis rakstīto.  

Mani kolēģi AZC pierunāja mani sagatavot un iesniegt aizstāvēšanai savu habilitētā 

inženierzinātņu doktora disertāciju. Man disertācijas materiāls viss bija krievu valodā, un to 

daļēji vajadzēja tulkot un gatavot visus materiālus, lai iesniegtu disertācijas aizstāvēšanai. Es 

nezinu, vai es viens spētu to izdarīt. Man jau bija Latvijā atzīts doktora grāds, un tad jau 

motivācija, lai aizstāvētu habilitēta doktora grādu nebija tik augsta. Es gribu visiem pateikties 

par to palīdzību, ko man sniedza mani kolēģi. 

NAA bija daudzi citi ļoti labi un jauki cilvēki, kurus es vienmēr atcerēšos ar cieņu – mēs 

bijām labs un darbspējīgs kolektīvs. Es domāju, daudzi atceras gan Jāņus, gan Ziemassvētkus, 

kurus mēs svinējām kopā - viss akadēmijas personāls. Kā mēs priecājāmies par saviem 

pirmajiem panākumiem! Mēs jutāmies kā ļoti saliedēta un vienota komanda, var teikt - ģimene. 

Man personīgi ļoti stingri atmiņā palikusi tikšanās ar pāvestu. Es nepiedalījos dažādos 

oficiālajos pasākumos sakarā ar viņa vēsturisko vizīti Latvijā, bet LU vadība uzlūdza uz LU 

profesoru tikšanos ar pāvestu. Es sēdēju zālē un biju pulkveža formā, un tad vienā momentā 

viņš mani uzaicināja pie sevis un paspieda roku, kaut ko teica, es tagad to neatceros, bet tas 
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man bija ļoti spēcīgs pārdzīvojums un saviļņojums. Pēc kāda mēneša es saņēmu divas 

fotogrāfijas no šīs tikšanās, un tas man un manai ģimenei ir liels svētums. 

Baltijas valstu kopīgi organizētajā seminārā „Aizsardzības stratēģija” 1993.gada 

25.janvārī tika konstatēts: „Jāveido aizsardzības materiāltehniskā bāze un infrastruktūra; šeit ir 

paredzētas prioritātes sakaru, informātikas un lokācijas līdzekļiem”. Tātad vajag gatavot 

virsniekus radioinženierus. Radioinženieru bakalauru programma tiek veidota – atzīmēts 

pārskatā. 

Gatavot šos speciālistus RTU ir sarežģīti, jo šeit ir nozīmīga specialitātes militārā puse. 

Piemēram, sakaru organizācija NBS, radiotehniskā izlūkošana un citi jautājumi. Dažas 

specializācijas var un vajag gatavot civilajās mācību iestādēs. Piemēram, Jūras spēku 

speciālistus – Rīgas Jūras akadēmijā, bet pēc tās beigšanas NAA gada laikā iegūt militāro 

izglītību. Tas attiecas arī uz Rīgas Aviācijas universitāti, kaut gan šādu speciālistu saraksts būs 

garāks. To es rakstīju šajā pārskatā, bet pagāja vai desmit gadi, kad šo virsnieku sagatavošanas 

iespēju sāka pasniegt kā jaunumu. 

 

1994. gads 

 
Latvijas Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija griezās pie aizsardzības ministra ar 

ierosinājumu veikt NAA pārbaudi
2
. 18.01.1994 Aizsardzības un iekšlietu komisijas sēdē tika 

precizēts pārbaudes laiks
3
 - no 31.01. līdz 05.02. Saeimas Aizsardzības spēku pārbaudes 

komisiju vadīja Odisejs Kostanda. 

Komisija pārbaudīja kaujas gatavību, apmācības procesa organizāciju, fizisko 

sagatavotību, zinātniski pētniecisko un audzināšanas darbu, kā arī militārās disciplīnas stāvokli, 

personāla komplektēšanas jautājumus, iekšējā dienesta organizāciju un autotransporta stāvokli. 

Tā bija NAA darbības pārbaude visās jomās. NAA lasītavā ir apkopoti šīs komisijas pārbaudes 

materiāli
4
.  

Komisija norādīja arī uz daudziem trūkumiem akadēmijas darbā, bet komisijas darbā arī 

bija neprecizitātes, tādēļ komisijas pārbaudes materiālu apkopojumā ir gan daži komentāri par 

trūkumiem, kas atzīmēti komisijas aktā (uz 17 lp.), gan NAA attīstības perspektīvas (uz 4 lp.), 

gan NAA priekšlikumu un veicamo pasākumu plāns komisijas konstatēto trūkumu novēršanai 

(uz 17 lp.) un visi šie materiāli tika iesniegti AS komandierim, premjerministram un Valsts 

prezidentam. 

Palasot savus komentārus (es gatavoju šos komentārus un pārējos materiālus par NAA 

attīstības perspektīvu), sapratu, ka es vienmēr neesmu ievērojis principu „Norādīt uz 

priekšnieku mazu vai nelielu kļūdu ir liela kļūda.” 

Daži piemēri no materiāliem, kas tika iesniegti arī valsts vadībai.  

Fiziskā sagatavotība. 2. kursa kadeti tika pārbaudīti pievilkšanās pie stieņa normatīvu 

izpildē. Tas ir spēka vingrinājums, to izpilda 79,5% kadetu. Kopējais vērtējums - 

neapmierinošs (izraksts no komisijas pārbaudes akta). 

 

Komentāri 

Sakarā ar akta 1. pielikumā atzīmētajiem rezultātiem rodas jautājumi: 

1) kā 2 MS vada 10 cilvēki var izpildīt vingrinājumu par 72%? Kuri ir tie 2,8 cilvēki, kas 

vingrinājumu neizpildīja? 

                                                 
2
 Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja I. Silāra vēstule aizsardzības ministram Nr.9/6-128, 

28.12.93. 
3
 Aizsardzības un iekšlietu komisijas protokols Nr.57  

4
 Latvijas Republikas Nacionālā Aizsardzības akadēmija. Pārbaudes materiāli. O. Kostandas komisija 

(31.01.1994.-05.02.1994.).  
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2) kā iegūts „kopā NAA 79,5%”? 

Acīmredzot rēķināts šādi: 

100% (1. MS vads) + 72% (2. MS vads) + 75, 4% (1. RS vads) + 70,6% (2. RS vads) = 

318%; 318:4 = 79,4%. 

Oriģināla pieeja, jo 1.MS vadā ir 19 cilvēki, bet otrajā 10 cilvēki utt. Piemēram, 

pieņemsim, ka fakultātē ir 100 kadeti un 2 virsnieki, kurus pārbauda atsevišķās grupās. Visi 

kadeti pievelkas uz „5” – tas ir 100%, bet viens virsnieks pievelkas uz „5”, otrs uz „2” – tātad 

izpilde – 50%. Kopēja izpilde, ja izmanto pārbaudes komisijas metodiku, būs: 100% + 50% = 

150%; 150:2=75%, atzīme fakultātei – „2”. 

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Aizsardzības spēki fiziskās sagatavotības sacensībās 

bija pārāki par Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, bet šī komisija novērtēja viņu fizisko 

sagatavotību kā neapmierinošu, tad gandarījumu izsauc tas, ka kopējā atzīme kadetu fiziskajā 

sagatavotībā ir apmierinoša. 

Tādi komentāri bija par daudziem komisijas aktā atzīmētajiem punktiem. Es to atzīmēju 

tādēļ, ka tas raksturo gan manu personīgo, gan akadēmijas darba stilu, jo pavadošo vēstuli ar 

šiem materiāliem parakstīja NAA priekšnieks. Mēs pratām sevi aizstāvēt, un tika sagatavoti 

atzinumi par komisijas darbu, kurus var izlasīt materiālu apkopojumā.  

Latvijā tagad krīzes apstākļos salīdzina par vienas vai otras struktūras nonākšanu 

situācijā, kas bija divus, trīs vai piecus gadus atpakaļ. NAA būtu gandarīta atgriezties gan sava 

statusa, gan veicamo uzdevumu, gan finansējuma procentuāli aizsardzības budžetā, gan 

personāla un nākotnes iespēju ziņā 13.-15. gadu atpakaļ. 

Viena mana dienesta epizode, kas palikusi atmiņā. Es biju iekļauts Aizsardzības 

ministrijas delegācijas sastāvā, kas devās uz Ukrainu ar Ministru prezidenta Valda Birkava 

atļauju, lai noslēgtu Latvijas un Ukrainas aizsardzības ministriju sadarbības līgumu. 

Delegācijas vadītājs bija aizsardzības ministrs Valdis Pavlovskis, sastāvā bija AS 

komandieris Dainis Turlais, Georgs Stiprais, es un vēl daži Aizsardzības ministrijas pārstāvji. 

Es rakstu par šo epizodi gan tādēļ, ka tajā bija nedaudz piedzīvojumu, gan tādēļ, ka tajā laikā 

mani gan kā NAA pārstāvi, gan kā personu uzlūdza pārstāvēt Latviju un Aizsardzības 

ministriju tāda līmeņa sarunās un līgumu slēgšanā. Tā gada rudenī, no 6. līdz 9. oktobrim, es 

biju Saeimas un valdības delegācijas sastāvā, lai piedalītos 50. gadadienas svinībās kopš 

Ukraina atbrīvota no fašistiskajiem iebrucējiem.  

 

 
NAA vadība sagaida 1994.gadā Lielbritānijas ārlietu ministru, kas pasniedza NAA „Goda 

zobenu” 

 



 37 

1995. gads 
 

Nacionālajai aizsardzības akadēmijai trīs gadi. Trīs gadi – tas ir daudz, un tas ir maz. 

Maz, lai izveidotu mācību iestādi. Daudz, ja ņem vērā straujās pārmaiņas Baltijā. Mēs 

veidojāmies un mācījām paralēli. Mēs mācījāmies paši un apmācījām citus. Tā teica
5
 un 

rakstīja akadēmijas priekšnieks Valdis Matīss. 

NAA tajā laikā bija izveidotas sešas fakultātes: Mobilo strēlnieku – MSF, Robežsargu – 

RSF, Zemessargu – ZSF, Drošības dienesta – DDF, Gaisa un Pretgaisa aizsardzības spēku – GS 

un PGF, Jūras spēku – JSF un astoņas katedras: Stratēģijas un vispārējās taktikas, Ieroču veidu 

kaujas lietošanas, Bruņojuma un materiāltehniskās apgādes, Fiziskās kultūras un sporta, 

Pedagoģijas, Tiesību zinātnes, Inženierzinātņu un Humanitāro zinātņu (vispārizglītojošā) ar 

Valodas centru. 

Aizsardzības zinātņu centra sastāvā - zinātniskā grupa, Skaitļošanas centrs, Informatīvā 

grupa un NBS profesionālās atlases laboratorija. 

Tajā laikā NAA kopumā mācījās 625 cilvēki. Piemēram, Rīgas Aviācijas universitātē 

(RAU) mācījās 45 klausītāji, kas specialitāti ieguva universitātē, bet militāro izglītību – 

akadēmijā. Starp viņiem tika sagatavoti arī 7 lidotāji mūsu Gaisa spēkiem. Kas mācīja NAA 

1995. gadā?  

Pasniedzēju kvalifikācija. Akadēmijā pasniedza viens LU goda doktors – Voldemārs 

Zelmanis, 6 habilitētie doktori – L. Birziņa, I.Strazdiņš, V. Veics, I. Plotnieks, A. Krauklis, K. 

Krēsliņš un 20 doktori. Tas bija solīds akadēmijas intelektuālais potenciāls, par kādu pēc 13 

gadiem (2008. gadā) mēs varam tikai sapņot. 

Par mācību darbu rakstīju jau iepriekš, tādēļ nedaudz atkārtošu, ko akadēmijas 

priekšnieks atzīmē par padarītu 3 gados zinātnes pētniecības un sporta jomā
6
: „Zinātniski 

pētnieciskais darbs. Aizstāvētas viena habilitētā doktora (pulkvedis Kārlis Krēsliņš) un divas 

doktora disertācijas (virsleitnants Indulis Skrastiņš un Anita Eglīte). Tika organizētas divas 

konferences un divi semināri. Divi mūsu zinātniski pētnieciskie darbi ir guvuši NATO 

Fellowship programmas atbalstu un stipendijas. 

Lai varētu veikt mācību darbu, mums skaidri jāzina, kādi uzdevumi būs jārisina 

nākošajiem Latvijas virsniekiem, un ar kādiem līdzekļiem (kāds būs bruņojums, vispār tehniskā 

apgāde). Šajā sakarā var atzīmēt šādus darbus: „Latvijas Republikas NBS izveides koncepcija”, 

„Latvijas Republikas Nacionālās drošības koncepcijas izveides pamatprincipi”, „LR militārās 

apmācības koncepcija un tās realizācija NAA”, „Militāro pasūtījumu ārpolitiskie, ekonomiskie 

un tehniskie aspekti”, kas ir izstrādāti AZC. 

Daudz sasniegumu akadēmijai ir sportā. Akadēmijas sporta vakaru dalībnieki to ļoti labi 

atceras. Daži skaitļi: 1994. gadā no desmit sporta veidiem Aizsardzības spēkos NAA bija 7 

pirmās vietas, divas otrās un viena trešā vieta. Pārliecinoša pirmā vieta. 

Akadēmijas pārstāvji ir piedalījušies arī starptautiskās sacensībās un guvuši panākumus. 

Piemēram, 1994. gadā Vācijā 49 komandu konkurencē no 29 valstīm mūsu akadēmijas 

pārstāvji ieguva 1. vietu šaušanā ar dienesta pistoli (pulkvedis K. Krēsliņš) un 6. vietu šaušanā 

ar šauteni (kadetu virsseržants G. Babris) Respektējamas valstī ir volejbola un virves vilcēju 

komandas. Ir arī citi panākumi”, raksta 1995. gadā Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

priekšnieks Valdis Matīss. 

                                                 
5
 Kadets, 1995., Nr. 22. 

6
 Kadets, 1995., Nr.22, 16.-21.lpp. 
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1995.gads NBS labāko sportistu nominēšana 

 

1996. gads 
 

1996. gada 9. aprīlī NAA apmeklēja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, kas teica: „Man ir 

gods stāvēt jūsu priekšā – Latvijas jauno virsnieku priekšā, Latvijas armijas nākotnes priekšā. 

...Vēl par jūsu augstskolu. Jūs esat mūsu nākotnes militārais spēks. Nav tautas bez armijas, un 

nav armijas bez virsniekiem. Es esmu pārliecināts, ka no šīs akadēmijas jau ir iznākuši un pēc 

dažiem gadiem nāks virsnieki, kuri atjaunos Latvijas virsnieku slavas spožumu. Es gribu 

novēlēt jūsu augstskolai uzņēmību, optimismu, arī naudas kādreiz būs vairāk. Taču 

sirdsdegsmi, pārliecību un uzticību nevar ne nopirkt, nedz arī pazaudēt, ja tā ir. Ja tās nav, tad 

neesam arī mēs”.  

Tas bija laiks, kad akadēmijas personāls ar lielu ticību nākotnei strādāja ļoti 

pašaizliedzīgi. Tajā laikā es neizmantoju atvaļinājumus un strādāju bieži arī ārpus darba laika, 

kaut gan tas man ir bijis raksturīgi visu dzīvi. 

Man paveicās dzīvē, jo man ir bijusi un ir tagad iespēja darīt darbu, ko man patīk darīt. 

Tādēļ man nav jāmokās strādājot, bet darbs ir mans hobijs, kas neprasa atpūtu. 

Galvenais ir gandarījums par padarīto. Ja redzi savus darba rezultātus un to izmantošanu 

savas Tēvzemes labā, tad sekundāri ir apbalvojumi vai naudas balvas. Morālajam aspektam, 

pēc manām domām, ir noteicoša nozīme. 

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ZS pulkvedis Juris Dalbiņš savā rakstā „NBS 

perspektīva un problēmas”
7
 raksta: „.. vajag izšķirties par prioritātēm, vadoties no reālajiem 

finansu līdzekļiem, ko esam saņēmuši. Tālāk – mums ir ļoti nopietni jādomā par mūsu kadru 

problēmām. Vispirms tā ir spēcīga apakšvirsnieku un seržantu (instruktoru) korpusa izveide.. 

Nākamā problēma, protams, ir virsnieku sagatavotība. Es domāju, ka NAA aizvien paaugstina 

savu līmeni un prestižu, jo kadetu uzņemšanā jau ir parādījies konkurss, un šogad tas bija 

vairāk kā 3 cilvēki uz vienu vietu. NAA kompetencē ir mūsu virsnieku sagatavošana un viņu 

kvalifikācijas celšana, mācību materiālu, dažādu informatīvu un analītisko materiālu 

apkopojuma par citu valstu bruņotajiem spēkiem un militārajiem spēkiem sagatavošana. NAA 

to aktīvi dara. Bet arī NAA problēma ir naudas trūkums. 

 

                                                 
7
 Militārais Apskats, 1996., Nr.1(103)., 13.-14.lpp. 
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Ar Ministra kabineta 1995.gada 30.augusta rīkojumu Nr.487 tika izveidota darba grupa, 

kuras uzdevums – izstrādāt priekšlikumus izglītības sistēmas attīstībai un izglītības iestāžu tīkla 

uzlabošanai. Šajā darbā piedalījās arī AZC un es personīgi. Darba grupa secināja, ka militārās 

izglītības sistēma ir daļa no Latvijas vispārējās izglītības sistēmas, tāpēc tai jāatbilst Latvijas 

Izglītības un Augstskolu likumiem. Žurnālā
8
 publicēts raksts par militārās izglītības 

jautājumiem, kur teikts, ka NBS ir vajadzīgi trīs kategoriju karavīri: kareivji, apakšvirsnieki un 

virsnieki, piedāvāts, kur un kā viņus gatavot. 

Tajā laikā bieži sanāca paradoksi, kad vajadzēja sūtīt kādu mācīties uz ārzemēm, tad tika 

aizsūtīti cilvēki, kas nebija nepieciešami ikdienas darbā vai dažreiz slikti pildīja savu darbu. 

Viņi atgriezās un kļuva par priekšniekiem, jo bieži, piemēram, angļu valodas zināšana bija 

galvenais kritērijs, izvirzot augstākam amatam. 

Labi, ka es savā laikā atbalstīju Ilmāra Vīksnes mācības gan Vācijā, gan Anglijā. Tas 

viņam vēlāk ļāva kļūt par NAA rektoru un piedalīties daudzos starptautiskos pasākumos. Juris 

Maklakovs bija otrs NAA pārstāvis, kam tika dota iespēja mācīties Kanādā, un viņš šo iespēju 

spīdoši izmantoja, vēlāk pašmācības ceļā papildinot savas svešvalodas zināšanas.  

Vēlāk gan AM sāka valdīt uzskats, ka valodas visiem ir jāzina, un tas ir pareizi, bet par to, 

lai tiktu dotas iespējas mācīties svešvalodu, tika aizmirsts. Tādēļ NAA akadēmiskais personāls 

vēlāk nepamatoti kļuva neatbilstošs saviem amatiem, un daudzi no tiem, kas veidoja 

akadēmiju, bija spiesti aiziet no dienesta. Arī es jūtos vainīgs par šo cilvēku likteni, kaut gan 

viņu aiziešana notika vēlāk, kad es pats vairs nebiju akadēmijā. 

 

1997.gads 

 
Ne jau vienmēr un visās situācijās jaunība, spēks un ambīcijas ir galvenais, jo bieži ir 

svarīgi zināšanas, pieredze un māka loģiski domāt. Ko dod augstākā izglītība? Tas jau nav tikai 

zināšanu kopums. Pajautājiet augstskolas absolventam, ko viņš konkrēti atceras no viena vai 

otra studiju kursa. Praktiski neko konkrēti cilvēki neatceras, bet augstskolā viņi, pirmkārt, 

iemācās loģiski domāt. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ virsniekiem ir vajadzīga augstākā 

izglītība.  

                                                 
8
 Kārlis Krēsliņš, Māris Ruks. Militārās izglītības sistēma – valsts drošība nākotnē – ‘’Militārais 

Apskats’’, 1996., Nr.2(104) 27.-31.lpp. 
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Gribētos atzīmēt, ka es vienmēr esmu bijis aktīvs savā darbā. Piemēram, tā bija mana 

iniciatīva - NAA pārstāvim katru nedēļu piedalīties NBS komandiera organizētajās sanāksmēs, 

kurās piedalījās arī robežsargi un viņu priekšnieks Dāboliņš. Tā kā tajā laikā Robežapsardzes 

spēkos (RAS) dienēja arī obligātā militārā dienesta (OMD) karavīri, tad parasti Dāboliņam tika 

izteikts daudz pārmetumu gan par disciplīnas, gan dienesta organizācijas jautājumiem. 

NAA pārstāvja dalība bija lietderīga, jo pie mums mācījās visi NBS pārstāvji un 

akadēmijai vajadzēja zināt NBS pašreizējās problēmas un saņemt priekšlikumus gan mācību 

procesa uzlabošanai, gan vajadzīgu vai pieprasītu pētījumu veikšanai. 

Vēl viens piemērs. Es vienmēr esmu piedalījies gan NAA, gan NBS attīstības plānu 

izstrādē un meklējis variantus, kā loģiski pamatot attīstības plānus un pieprasītos resursus. Es 

izmantoju dažādas metodes. Daži piemēri. Pirmkārt, Izglītības un zinātnes ministrijā 1995. 

gadā parādījās metodika, kā aprēķināt viena apmācāmā izmaksas. Tiek noteiktas vislētākās 

specialitātes izmaksas. Tie parasti ir juristi, un tiem tad koeficients ir 1. Tālāk tiek noteikti 

koeficienti dažādās specialitātēs, piemēram, tajā laikā vislielākais koeficients bija zobārstu 

specialitātei - vairāk par 5. Militārajā specialitātē nebija šāda koeficienta, un tad es to 

aprēķināju un loģiski pamatoju. Koeficents bija dažāds. Tiem, kas mācījās vienu gadu, bija 

lielāks nekā tiem, kas mācījās 4 gadus. Kadetiem, kuri mācījās 4 gadus, koeficients bija 3,74. 

Zinot izmaksu koeficientus un pasūtīto kadetu vai apmācamo skaitu, varēja vienkārši un 

loģiski pamatot akadēmijas budžeta pieprasījumu. Atceros, ka Andrejs Krastiņš (aizsardzības 

ministrs no 1995. līdz 1997. gadam) man teica, ka tas viss ir loģiski, bet ministrijai nav naudas, 

lai pildītu starptautiskās saistības, tādēļ savām struktūrām būs tik, cik paliks vai varēs atļauties.  

Tā bija atbilde, un mums tā bija jāpieņem, bet gandarījums bija aprēķinu loģiskumā, 

kurus neviens nevarēja apstrīdēt pēc būtības. Var atzīmēt, ka 2008. gadā militārās izglītības 

oficiālais izmaksas koeficients ir 6, un tas ir lielākais no Latvijā esošo izglītības virzienu 

koeficientiem. 

 

Kopsavilkumā var atzīmēt:  

Pirmkārt, Latvijā veiksmīgi tika veikta izpēte „Kādiem jābūt Latvijas NBS?” Tika 

izstrādāti konceptuāli stratēģiska līmeņa dokumenti: Nacionālā drošības un Valsts aizsardzības 

koncepcija. 

Otrkārt, tika izveidota Nacionālā aizsardzības akadēmija, kas 1992.gadā uzsāka praktiski 

gatavot virsniekus nākotnes NBS vai to sastāvdaļām: Aizsardzības spēkiem un Robežsardzei, 

Drošības dienestam, Zemessardzei un dažām Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām. 1994.gadā 

tika praktiski izveidoti NBS, iecelts NBS komandieris un izveidots NBS štābs, kas uzsāka NBS 

pilnveidošanas praktisko darbu. 

Treškārt, NAA bija izstrādāta ļoti moderna Latvijas Militārās izglītības koncepcija, kas 

kļuva par pamatu arī pārējo Baltijas valstu militārās izglītības sistēmai. NAA speciālisti 

palīdzēja veidot nacionālās militārās izglītības iestādes gan Lietuvā, gan Igaunijā un iniciēja 

kopējās Baltijas Militārās koledžas izveidi. 

1992.-1996. gadā NAA bija vadošā militārā izglītības iestāde Baltijas valstīs un atzīta arī 

Latvijas augstskolu saimē. 

Ceturtkārt, var atzīmēt galveno pirmā posma problēmu – nebija loģiski pamatotas NBS 

attīstības plānošanas sistēmas. Plašsaziņas līdzekļu galvenais pārmetums bija, ka Aizsardzības 

ministrija un NBS paši nezina, cik daudz un kam vajadzīgi finanšu līdzekļi. 

NBS komandiera Jura Dalbiņa vadībā tika izstrādāts NBS 5-gadu attīstības plāns, kuru 

atzinīgi novērtēja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, bet MK, neiedalot budžetā attiecīgus 

resursus, plāns palika neīstenots. Vajadzēja izveidot plānošanas sistēmu, kas būtu adaptīva 

iedalītajiem budžeta līdzekļiem. 
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3. Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes katedra 
(1992-1997.gadi) 

 
AZPC profesors, Dr.sc.ing. atv.plkv. Jānis Melderis 

 

Izveidojot NAA tās pirmajā štatu sarakstā kā augstākai mācību iestādei bija 

paredzētas četras katedras, tajā skaitā Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes 

katedra ar pietiekami daudz pasniedzēju vietām. Sākumā atradāmies bijušā Mālpils 

lauksaimniecības tehnikuma telpās un ar pasniedzēju skaitu nebija sevišķi labi. Uz 

vietas nodarbības ar kadetiem vadījām 9 bijušie padomju armijas virsnieki (Vilis 

Raups, Valdis Leflers, Inārs Bīskaps, Gunārs Veide, Zigurds Irbe, Juris Kursītis, 

Osvalds Arnicāns, Jānis Melderis un Jānis Skrinda.), kas vienlaicīgi pildīja arī 

administratīvā dienesta amatus vai bija kadetu komandieri. Tīri pedagoģiskos amatos 

bijām četri, katrs savas katedras vadītājs, ar uzdevumu sameklēt savām katedrām 

attiecīgā profila pasniedzējus. Šo uzdevumu Mālpilī izpildīt bija praktiski nereāli un tā 

nodarbojāmies ar spraigu pedagoģisko darbību ar mūsu kadetiem. Latviešu valodā 

praktiski nebija mācību materiālu par militāriem priekšmetiem, ja neskaita dažas 

Latvijas laika grāmatas ar saturu vairāk atbilstošu vēsturei nekā šodienas situācijai. 

No šīm grāmatām pārņēmām tikai latviešu militāro terminoloģiju, kas arī bija labs 

ieguvums. Pie mums bieži ieradās ārzemju latvieši un pašmāju reportieri, kuri ļoti 

interesējās pie kadetiem par mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti latviešu valodā. 

Mēs, bijušie padomju virsnieki staigājām Aizsardzības spēku izdotās lauku formās kā 

ierindnieki un mūs kaut kā interesanti no malas šie viesi novēroja, jo pakāpes tika 

atjaunotas tikai instruktoriem un diviem virsniekiem Vilim Raupam un Zigurdam 

Irbem, kuri uzsāka savu darbību mūsu bruņotajos spēkos jau 1991.gada nogalē. 

Piemēram, manu pulkveža pakāpi atjaunoja īsi pirms 1992. gada Jāņiem ar Ministru 

padomes (tad nebija vēl Ministru kabineta) lēmumu.   

Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes katedrai vajadzēja pasniegt ieroču un 

munīcijas mācību, šaušanas mācību, topogrāfiju un apgādes priekšmetus, ieskaitot 

medicīnu. Diemžēl katedrā biju viens - katedras vadītāja amatā un varēju pasniegt 

nodarbības tikai pirmajos divos priekšmetos. No taktikas katedras pasniedzējiem 

topogrāfiju pasniedza Osvalds Arnicāns, kas vienlaicīgi izveda nodarbības ar 

kadetiem arī apvidus mācībā. Apgādes dienestu priekšmetu pasniegšanā ļoti 

izpalīdzēja šo dienestu darbinieki, kuri galvenokārt dislocējās Aizsardzības ministrijas 

atvēlētajās telpās Rīgā. Uz vietas varēja atrast no pārtikas dienesta Nikolaju Šmitu un 
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feldšerīti, kuri arī savus mācību jautājumus pasniedza kadetiem. Šaušanas apmācību 

pārņēma kadetu  komandieri Māris Gulbis un Normunds Aizpurs, dažreiz izpalīdzēja 

toreiz vēl majors Vilis Raups, jo ieroču mācībā bija daudz nodarbību un paralēli 

vajadzēja veidot par šo tematu mācību līdzekli latviešu valodā. Tā kā pasniedzēji un 

komandieri visu laiku atradās kopā ar kadetiem Mālpils tehnikuma telpās, tad kaut vai 

visas 24 stundas diennaktī varēja izmantot darbam ar kadetiem un mācību materiālu 

(mācību programmu, tematisko plānu, nodarbību konspektu un uzskates līdzekļu) 

sagatavošanai, nedaudz atrodot laiku arī atpūtai. Varu piebilst, ka kadeti bija ļoti 

atvērti un pretimnākoši, dažreiz laboja mūsu piedāvātos vai pat piedāvāja jaunus 

militāros terminus, nepieciešamības gadījumos nekautrējās kritizēt un palabot mūsu 

pedagoģisko darbu ar vēlmi atmest visu padomisko. To arī varēja saprast, jo daudzi 

no viņiem bija dienējuši padomju armijā un izbaudījuši tās „labumus”. Priecēja mūsu 

kadetu patriotiskais noskaņojums un apziņa par savu tālāko misiju Aizsardzības spēku 

stiprināšanā. Atskatoties tagad atpakaļ, jāatzīmē mūsu pirmā 6-mēnešu kadetu kursa 

izlaiduma lielo devumu kā Aizsardzības spēku, tā arī Robežsardzes vienību izveidē. 

Daudzi izdienēja līdz pulkvežleitnantu un pat pulkvežu dienesta pakāpēm (piemēram, 

Valdis Tālbergs), bet Andis Dilāns kā NBS štāba priekšnieks pat brigādes ģenerāļa 

pakāpei. Runājot par Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes katedru var teikt, ka 

tā sāka veidoties tikai akadēmijai pārbāzējoties uz bijušās padomju karaskolas telpām 

Rīgā Ezermalas ielā 8.  

 

„Ieroču uzbūves un darbības” nodarbību laikā  Rīgā Ezermalas ielā 8. 
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Man personīgi tas bija manas dzīves  rituma spirāles jauna soļa sākums, jo tieši šeit 

blakus esošās bijušās kara aviācijas karaskolas kazarmās dzīvoju un apguvu militāro 

mācību triju gadu laikā no 1963. gada līdz 1966. gada vasarai, kad saņēmu pirmo 

virsnieka pakāpi – leitnants.   Tajā gadā karaskolu mēs beidzām vairāki latvieši un 

komandieri mums novēlēja nodienēt vismaz līdz kapteinim, jo neredzot mums 

lielākas perspektīvas. Tomēr no mūsu izlaiduma man un Kārlim Krēsliņam palaimējās 

nobeigt vēl kara akadēmiju, aizstāvēt tehnisko zinātņu kandidātu disertācijas un 

saņemt pulkveža dienesta pakāpes, bet Kārlim Krēsliņam vēlāk vēl Latvijas NBS 

brigādes ģenerāļa dienesta pakāpi. 1992.gada decembrī RTU Mehānikas fakultātes 

promocijas padome man piešķīra doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.). NAA jaunajā 

izvietojumā katedrā vispirms parādījās jauns topogrāfijas pasniedzējs Vilis Zvaigzne, 

tad majors Juris Tīrums, kuru pēc viņa priekšlaicīgās nāves nomainīja majors Gunārs 

Goba. Viņš vēlāk tika iecelts katedras vadītāja vietnieka amatā, saņēma 

pulkvežleitnanta pakāpi un uzsāka materiāli tehniskās apgādes priekšmetu 

pārraudzību, jo Vilis Zvaigzne piekrita turpināt pasniegt kadetiem un klausītājiem 

topogrāfiju. Esmu daudz pateicības parādā abiem šiem topogrāfijas un ģeodēzijas 

speciālistiem arī par radošu darbību zinātniski pētniecisko projektu izpildē sākot no 

1994.gada, par aktīvu iesaistīšanos kadetu zinātniski pētnieciskā kluba „Vairogs” 

darbībā, par apjomīgu mācību līdzekļu sagatavošanu topogrāfijā kadetu apmācībai.  

 

Saeimas komisijas iepazīšanās ar katedras mācību auditoriju akadēmijas pārbaudes 

laikā 1994.gadā. 
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Topogrāfijā arī bija daudz kontaktstundu un katedrai liels atbalsts bija leitnanta Jāņa 

Dreimaņa iesaiste mācību procesā ar kadetiem pēc klausītāju ar augstāko izglītību 

viena gada apmācības kursa beigšanas. Vēlākos gados šos kursus atklāja it kā no 

jauna nosaucot par Komandējošā sastāva virsnieku pamatkursu (KSVP), paredzot 

uzņemt pārējos kursos kadetus ar īsāku apmācības programmu bez bakalaura diplomu 

izsniegšanas. Tas samazināja vidusskolu abiturientu vēlmi mācīties akadēmijā un 

gandrīz vairs nepastāvēja konkurss pēc iestājeksāmeniem. Arī šo izlaidumu 

leitnantiem radās problēmas paaugstināt savu izglītības līmeni, bija jāiziet vēl 

papildus kursi kapteiņa pakāpes iegūšanai.  

 

Akadēmijas katedru vadītāji plkv J. Melderis, kpt Z. Irbe un katedras pasniedzējs vltn 

Roberts Drāke akadēmijas lauku nometnē tās atklāšanas dienā. 

 

1993.gadā katedrā savu darbu uzsāka RTU 80-gadu izlaidumu padomju laika rezerves 

leitnanti Arnis Kalnājs un Roberts Drāke, kuri pateicoties savai pieredzei un 

tehniskām zināšanām aktīvi iesaistījās katedras laboratorijas pilnveidošanā un mācību 

procesā studiju priekšmetā „Kara tehnika”. Viņi izveidoja specializēto klasi „Kara 

tehnikā” un sagatavoja materiālo bāzi auto vadītāju kursu uzsākšanai. Vēlāk tika 
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saņemta licence šādu kursu uzsākšanai akadēmijā  un tajos Arnis Kalnājs jau kapteiņa 

dienesta pakāpē uzsāka teorētisko kursu kadetiem autovadītāju tiesību iegūšanai. Šis 

mācību priekšmets bija izvēles priekšmets, jo bija arī kadeti ar autovadītāju tiesībām. 

Daži no viņiem palīdzēja laboratorijas auditoriju pilnveidošanā un autovadīšanas 

trenažieru apkopē, kas bija liels atspaids laboratorijas instruktora Laura Slavinska 

(vēlāk leitnanta) darbam. Praktisko auto vadīšanu nodrošināja akadēmijas apgādes 

nodaļas auto dienesta vadītāji instruktori Agris Ločmelis un   ?? . Ar 1994.gadu 

katedrā uzsāka darbu studiju priekšmeta „Kara medicīna” pasniedzēja Dr.med. Liāna 

Pļaviņa, kura operatīvi sagatavoja mācību līdzekli šim studiju priekšmetam un 

pievienojās katedras zinātniski pētnieciskam darbam. Sākot ar 1993.gadu NAA tika 

atvērta neklātienes fakultāte, kur apmācības kursu izgāja Drošības dienesta, 

Zemessardzes, Aizsardzības spēku dažādu dienestu speciālisti, katrai grupai mācoties 

atsevišķi vienu dienu nedēļā (tie drīzāk bija klātienes kursi ar lielu klausītāju skaitu). 

Tā kā ieroču un munīcijas apmācībā bija paredzēts liels nodarbību skaits (vairāk kā 

100 stundas katrai grupai), tad es paņēmu neklātienes klausītāju nodarbības, bet toreiz 

vēl virsleitnants Roberts Drāke klātienes kadetus. Tā viņš ieguva labas pedagoģiskās 

iemaņas, kas noderēja pēc NAA 1997. gada reorganizācijas, pārņemot ieroču mācības 

studiju vadību.  

 

Katedras vadītājs plkv. J. Melderis vīzītes laikā ASV karaskolā West Point 

 

Vēl nepieciešams atzīmēt pasniedzēju trūkumu materiālās apgādes un finansu 

nodrošinājuma disciplīnās, kur lielu atbalstu guvām no apgādes dienesta virsnieka 

toreiz virsleitnanta un tagad pulkveža Ivo Mogiļnija un NAA galvenās grāmatvedes 
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Violas Lazo. Šo labo sadarbību pārtrauca tikai Ivo Mogiļnija iestāšanās Vācijas 

militārajā universitātē, kur viņš mācījās trīs gadus. Pasniegšanas procesā iesaistījām 

NAA apgādes dienesta priekšnieku pulkvedi Mečislavu Šukstu, kas tomēr ļoti bija 

aizņemts ar apgādes problēmu risināšanu pie toreiz vēl bēdīgajiem finansu līdzekļiem.  

Katedras personāls šādā sastāvā veiksmīgi darbojās līdz pat katedras darbības 

likvidēšanai 1997.gadā, kad akadēmijā izveidoja jaunu štatu struktūru ar jaunām 

katedrām (samazinot iepriekšējo katedru skaitu), kurās turpināja savu pedagoģisko 

darbību pulkvežleitnants Gunārs Goba, majors Arnis Kalnājs, kapteinis Jānis 

Dreimanis un kapteinis Roberts Drāke (visi viņi tagad jau pulkvežleitnanti).  

 

Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes katedras topogrāfijas (V. Zvaigzne un G. 

Goba) un strēlnieku ieroču (P. Rumps un R. Melnis) pasniedzēji Taktikas katedras 

sastāvā pēc 1997.gada reorganizācijas (jaunā štatu struktūrā).  

 

Katedras pasniedzēji savas atziņas aktīvi publicēja militārā žurnālā „Militārais 

apskats” un akadēmijas ikgadējā izdevumā „Kadets”. Pulkveža Valda Matīsa vadībā 

1996.gadā un 1997.gadā vēl turpinājās kadetu studijas pēc apstiprinātās pamatkursa 

programmas, kad pateicoties LU profesoru līdzdalībai mācību procesā bija iespējams 

vēl saņemt bakalaura diplomus. Vairs netiek uzņemti karavīri neklātienes nodaļā. 

NAA 1997.gadā Ilmāra Vīksnes vadībā tika sagatavots militārās izglītības sistēmas 

jauna varianta projekts, kas tika īstenots jau ar 1998.mācību gadu. Tas paredzēja 
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kadetkandidātu apmācību Alūksnes Mācību centrā, to atlasi vadu komandieru kursam 

un apmācību NAA leitnanta kvalifikācijas iegūšanai ar militārā diploma izsniegšanu. 

Saīsinātā studiju laika dēļ šie jaunie virsnieki vairs bakalaura diplomu nesaņēma. Arī 

turpmākās studijas rotu komandieru un bataljonu komandieru kursos (BaltDefCol) to 

neparedzēja. 1997.gadā pēc akadēmijas dibināšanas piecu gadu svinībām sakarā ar 

pāreju uz jaunām mācību programmām daudzi NAA virsnieki, kas bija beiguši 

padomju militārās akadēmijas, aizgāja no akadēmijas. Par kadetu komandieriem un 

audzinātājiem tiek nozīmēti jaunie virsnieki, kas atbalstīja jaunā varianta militārās 

izglītības sistēmas projektu un tiek uzsākts darbs tā realizēšanai. 28.02.1998. NAA 

rektora amatā tiek iecelts majors Ilmārs Vīksne, kaut gan viņš kā rektora p.i. faktiski 

darbojās jau no 1997.gada pavasara, jo plkv Valdis Matīss Ārlietu ministrijas un 

valodas kursos gatavojās militārā atašeja amatam ASV. Interesanti, ka 1998.gada 

30.jūlijā MK apstiprina NAA Satversmi, kas paredz NAA kā augstākās izglītības 

institūciju – augstskolu ar visām tās demokrātiskās vadības institūcijām (Satversmes 

sapulci, Senātu utt.), bet pati mūsu akadēmija jau vairs neparedz turpināt augstākās 

izglītības pirmās kvalifikācijas bakalaura studiju programmu. 1997.gada septembrī 

tiku nosūtīts uz četru mēnešu kursiem Džordža Maršala centrā un pēc atgriešanā 

akadēmijā mani 1967.gada decembrī nozīmēja par NAA prorektoru zinātniskajā darbā 

un Aizsardzības zinātņu centra vadītāju (katedra jau bija likvidēta). Šajā laikā 

Ministru kabinets apstiprināja akadēmijas Satversmi un mani ievēlēja par Satversmes 

sapulces priekšsēdētāju. Ar to arī NAA Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes 

katedras darbības vēsture ir izsmelta un varētu vēl pievienot Bruņojuma un materiāli 

tehniskās apgādes katedras pasniedzēju sagatavotos mācību līdzekļu un pētniecisko 

projektu pārskatu nosaukumus (laika periodā līdz 1998.gadam): 

1. Jānis Melderis „Ieroču un munīcijas uzbūve un darbība” – mācību līdzeklis; 

2. Gunārs Goba, Vilnis Zvaigzne „Kara topogrāfija” -  mācību līdzeklis; 

3. Liāna Pļaviņa „Kara medicīna” - mācību līdzeklis; 

4. Arnis kalnājs „Kara tehnika” - mācību līdzeklis; 

5. Jānis Melderis „Latvijas dežūrkartes izveides koncepcija” – 1994.g. 

pētnieciskā projekta pārskats (izpildītāji: G.Goba un Vilnis Zvaigzne); 

6. Mečislavs Šuksts „Latvijas Republikas drošības sistēmas 

konceptuālie pamati (I daļa)” – 1994.g. pētnieciskā projekta pārskats; 

7. Jānis Melderis „Apvidus izmaiņu informācijas apkopošanas un 

Latvijas dežūrkartes sastādīšanas noteikumi (I daļa)” – 1995.g. 

pētnieciskā projekta pārskats (izpildītāji: G.Goba un Vilnis Zvaigzne); 
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8. Jānis Melderis „Apvidus izmaiņu informācijas apkopošanas un 

Latvijas dežūrkartes sastādīšanas noteikumi (II daļa)” – 1996.g. 

pētnieciskā projekta pārskats (izpildītāji: G.Goba un Vilnis Zvaigzne); 

9. Jānis Melderis „Apvidus izmaiņu informācijas apkopošanas un 

Latvijas dežūrkartes sastādīšanas noteikumi (III daļa)” – 

1997.g. pētnieciskā projekta pārskats (izpildītāji: G.Goba, Jānis Dreimanis un 

Vilnis Zvaigzne); 

10. Jānis Dreimanis „Taktikas un topogrāfijas problēmu izpēte un 

risinājumi kauju piemēros”  - pētnieciskā projekta pārskats; 

11. Liāna Pļaviņa „Kadetu fizisko darba spēju novērtējums un 

psiholoģiskā portreta izveidošana”  - pētnieciskā projekta pārskats; 

12. Jānis Melderis „Munīcijas un sprāgstvielu drošas uzglabāšanas, 

pārvadāšanas un pielietošanas apstākļu izpēte Latvijā un 

nepieciešamo normatīvo dokumentu pamatojums un izstrāde 

(I daļa)” - pētnieciskā projekta pārskats; 

Zinātniski pētniecisko  projektu atziņas un rezultāti tika ziņoti katedrai organizētajos 

zinātniskos semināros, kur dalību ņēma arī akadēmijas kadeti. Katedras pastāvēšanas 

gados pasniedzēji akadēmijas kadetiem un neklātienes klausītājiem dalījās ar savām 

zināšanām šādos studiju priekšmetos: 

1. Ieroču uzbūve un apkope  120 stundas; 

2. Kara topogrāfija  86 stundas; 

3. Kara medicīna 32 stundas; 

4. Kara tehnika 68 stundas; 

5. AS materiāli tehniskā apgāde 24 stundas; 

Šajos gados kopumā bija mācījušies gandrīz 600 apmācāmo (370 pamatkursos un 

214 neklātienē), kuru grupās bija vidēji 20 apmācāmo. Ja katedras pasniedzēji 

savos studiju priekšmetos vidēji kontaktējās  530 stundas, tad var aprēķināt kopējo 

stundu skaitu 530 x 600/20 = 15 900 stundas piecu gadu laikā (1992-1997), jeb 

vidēji 600 stundas gadā katram pasniedzējam pie normālas 200 stundu slodzes.  

Nobeigumā var piebilst, ka izskatītajā laika periodā promocijas kārtībā RTU 

doktora zinātniskos grādus ieguva Ilmārs Vīksne un Jānis Melderis, habilitētā 

doktora zinātnisko grādu Kārlis Krēsliņš, aizstāvēja un saņēma doktoru diplomus 

Indulis Skrastiņš un Anita Eglīte. Daudzi mūsu akadēmijas jaunie pasniedzēji 

beidza dažādu Latvijas augstskolu maģistrantūras un maģistru diplomus saņēma: 

Valts Āboliņš, Valdemārs Lauciņš, Pēteris Lovčinovskis, Jānis Mekšs, Aija 

Pužule, Pēteris Rumps, Anžela Rozčenkova, Raimonds Rozenfelds, Guntis 

Smilgzdrīvs un Edmunds Svenčs.  
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1992. gada septembrī 72 kadeti pabeidza programmās paredzētās apmācības, 

kuras galveno priekšmetu sadalījums bija šāds: 

- taktika – Valdis Matīss un Jānis Skrinda; 

- Latvijas vēsture – Jānis Skrinda; 

- kara topogrāfija un apvidus mācība – Osvalds Arnicāns; 

- ieroči un munīcija, apbruņojums – Jānis Melderis; 

- aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem – Gunārs Veide; 

- reglamenti un ierindas mācība  – Māris Gulbis, Juris Kursītis un Normunds 

Aizpurs; 

- fiziskā apmācība – Zigurds Irbe; 

- šaušanas apmācība – Voldemārs Jaronis un Māris Gulbis; 

- materiāli tehniskā apgāde – Ivo Mogiļnijs un Nikolajs Šmits.  

NAA kadetu pirmais izlaidums notika  1.10.1992. Raiņa bulvārī Aizsardzības 

ministrijas samērā nelielajā konferenču zālē. Ar AM pavēli Nr.81-mk 60 kadetiem 

tika piešķirtas leitnanta dienesta pakāpes  un ar AM pavēli Nr.82-mk 12 

akadēmijas kadetiem piešķīra virsniekvietnieka dienesta pakāpes. Šobrīd vairāk kā 

ceturtā daļa no viņiem ir pārgājuši civilā darbā, bet daudzi šie pirmā izlaiduma 

virsnieki dienesta gaitā labi sevi parādīja virsnieku amatos un ieguva augstas 

dienesta pakāpes. 
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4. Bibliotēkas vēsture 
  

NAA Bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere 
4.1. Bibliotēkas pirmsākumi 

 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka sāka veidoties 

1992.gada nogalē, kad es kā pirmā bibliotēkas darbiniece, uzsāku savu darbu 
NAA 1992.gada 12.oktobrī. Biju nesen beigusi studijas Latvijas Universitātes 
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas nodaļu, pieredzes vēl bija maz, viens gads 
pirms studijām nostrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā 
bibliotēkā. Latvijā tas vēl bija ļoti nemierīgs laiks, mūsu valstī joprojām atradās 
Krievijas karaspēks, Krievijas karaspēka izvešana no Baltijas bija apturēta un 
mēs vēl nezinājām to, ka tā pilnībā aizies tikai 1994.gada augustā. 

Telpu darba vietai vēl nebija, jo tolaik akadēmijai Aizsardzības 
ministrijas ēkā Kalpaka bulvārī bija atvēlētas vien dažas istabas. Tieši tur 
notika mana pirmā tikšanās gan ar prorektoru Kārli Krēsliņu, gan ar rektoru 
Valdi Matīsu, kurš pieņēma mani darbā. Bibliotēka bija Informatīvās nodaļas 
sastāvā, kuras tiešais priekšnieks bija Indulis Skrastiņš. Gan Informatīvajā 
nodaļā, gan bibliotēkā bija daudz brīvu štata vietu un nebija viegli atrast 
piemērotus darbiniekus, jo darba Latvijā tolaik netrūka… 

Atceros, ka NAA telpās Kalpaka bulvārī valdīja patīkama gaisotne, 
oktobra sākumā bijis jau pirmais izlaidums Mālpils kursam, cilvēkos bija 
milzīga apņēmība un entuziasms. 

Pagaidu darba telpu man ierādīja Muitas ielā 1 kur atradās 
izdevniecība „Junda”, kas tolaik bija NAA sastāvā.  

Mans pienākums bija veidot akadēmijas bibliotēku. Pirmais darbs bija 
apzināt kāda militārā literatūra ir atrodama Latvijā. Meklēju informāciju gan 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, 
interesējos par kopēšanas iespējām, konsultējos ar Nacionālās bibliotēkas 
direktora vietnieci Gunu Dēliņu par bibliotēkas jautājumiem, abonēju avīzes 
1993.gadam. 90. gadu sākumā veikalos, protams, militārās literatūras nebija.  

Mēnesi vēlāk, novembra beigās, par bibliotekāri darbā tika pieņemta 
Inese Vilistere. 

1992.gada 28.decembrī LR Ministru Padomes priekšsēdētājs Ivars 
Godmanis parakstīja rīkojumu Nr.435-r par komisijas izveidošanu bijušās 
PSRS Aizsardzības ministrijas Birjuzova augstākās karaskolas tehniskās 
bāzes Rīgā, Ezermalas ielā 6/8 pārņemšanai. Komisijā bija 7 NAA pārstāvji 
un 8 Policijas akadēmijas pārstāvji. 

Bija auksts 1993. gada 27.janvāra rīts, kad pirmo reizi mūs ar autobusu 
atveda apskatīties telpas Ezermalas ielā 6/8, kur turpmāk atradīsies 
Nacionālā aizsardzības akadēmija. Laukuma galā uz augsta postamenta 
drūmi slējās Ļeņina piemineklis. Iegājām baltā ķieģeļu ēkā, ēkas divstāvu 
spārnā, kurā atradās arī liela sporta zāle. Vietām bija brīdinoši uzraksti ar 
solījumu "Mēs vēl atgriezīsimies", arī tīši izdarīti postījumi. Ēkas 2.stāva 
mazajā gaitenītī, kur Birjuzova karaskolai bijušas bibliotēkas telpas, pagaidām 
bija paredzēts izvietot akadēmijas vadību, personāla daļu un bibliotēku, kamēr 
tiks veikts remonts ēkas četrstāvu spārnā, kur bija plašas auditoriju telpas un 
gari gaiteņi. Mūsu gaitenīša galā atradās 2 lielas bibliotēkas krātuves telpas ar 
blīviem koka plauktiem gandrīz līdz pašiem griestiem. Tie bija veci, tukši 
plaukti un spēcīgi oda pēc putekļiem, mazās restotās spuldzītes pie griestiem 
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nedega, jo laikam vēl nebija atjaunota elektrība. Bija grūti iztēloties, kā šeit 
varēsim visu iekārtot un strādāt, nebija nekā, atskaitot vecos koka plauktus un 
nebija jau toreiz arī necik daudz naudas. Visu bija jāsāk veidot no nulles. 

Februāra sākumā oficiāli pārcēlāmies uz Ezermalas ielu 6/8. Pirmā 
grāmata bibliotēkas inventāra grāmatā tika ierakstīta 18.februārī un tā bija 
J.Nagibins „Mīlestības sala”. Bet pirmais Latvijas armijas militārās literatūras 
izdevums bibliotēkā bija V.Bērziņš, A.Bambals „Latvijas armija”. Negaidīts un 
vērtīgs ieguvums bija izdevniecības “LIESMA” apjomīgais grāmatu 
dāvinājums. Izdevniecībai “LIESMA”, kurai bija liela un vērtīga bibliotēka,  bija 
steidzami jāatbrīvo telpas Aspazijas bulvārī, un grāmatas mums un citām 
bibliotēkām tika dāvinātas ar nosacījumu, ka tiks ņemtas visas, arī tās, kuras 
satura ziņā bija novecojušas, tā sauktā - makulatūra. Kopā tās sastādīja 
apmēram 50 000  izdevumu, no kuriem vismaz pusi droši varēja dēvēt par 
novecojušu. Tur bija arī Ļeņina „Kopotie raksti”, gan kompartijas literatūra, 
gan citi sociālisma laika novecojuši izdevumi. Prorektors K.Krēsliņš nolēma, 
ka ārā gan neko nevajag mest, jo arī tā ir vēsture un nākotnē pētījumiem varot 
noderēt, gan jau atradīsim kur likt. Bet kopumā dāvinājums bija ļoti vērtīgs, 
„Liesmas”  bibliotēka bija universāla, līdz ar to bijām ieguvuši plaša spektra 
literatūru visās zinātņu jomās. Šos grāmatu tūkstošus  Aspazijas bulvārī 
pašas, saiņojām, sējām un transportējām. Rokas tolaik bija tulznās. No jaunas 
bibliotēkas, kurai nebija gandrīz nekā, tā pēkšņi bija kļuvusi tik bagāta, ka 
nespējām savu bagātību pat apzināt! Saņemot izdevniecības “LIESMA” 
dāvinājumu, mūsu bibliotēka ieguva savā krājumā ļoti daudz vērtīgu 
izdevumu, bibliogrāfiskus retumus, senus izdevumus, ļoti vērtīgas dažāda tipa 
vārdnīcas, enciklopēdijas. Tādēļ lepojamies, ka mūsu grāmatu krājums ir 
daudz senāks par mūsu bibliotēku. 

Mums bija nopirktas rakstāmmašīnas un cītīgi apstrādājām grāmatas, 
kuru nu bija tik daudz, ka darbs līdz pensijai bija nodrošināts! Uzsākām darbu 
pie divu veidu – alfabētiskā un sistemātiskā kartīšu katalogu veidošanas. 
Martā sākās lata ieviešana. 1 lats atbilda 200 Latvijas rubļiem un mums 
vajadzēja pārrēķināt visu līdz šim apstrādāto grāmatu vērtību.  

Mācībām tik svarīgos reglamentus no apgāda „Junda” saņēmām vēlāk. 
Tie bija:  “LR AS iekārtas reglaments”, “LR AS ierindas reglaments”, “LR AS 
ieroču reglaments”, “LR AS iekārtas reglaments”, “LR AS garnizona un 
sardzes dienesta reglaments” un “LR AS militārās disciplīnas reglaments”. 

1993.gada martā bibliotēkā pieņēma trešo darbinieci – Aneti Cēberi. 
Tā kā atsevišķu darba telpu mums pagaidām nebija, jo tajās joprojām 
mitinājās akadēmijas vadība, mēs savas darba vietas bijām iekārtojušas 
turpat bibliotēkā. Gaiteņa otrā galā bija rektora pulkveža Valda Matīsa 
kabinets un pie viņa durvīm  bija galdiņš, pie kura pastāvīgi atradās ziņnesis. 
Blakus bibliotēkai bija Mācību prorektora pulkveža Kārļa Krēsliņa darba telpa, 
tajā parasti uzturējās arī  daži pētnieki un mūsu priekšnieks Indulis Skrastiņš. 
Nākamajā telpā strādāja Ierindas prorektors pulkvežleitnants Vilis Raups, bet 
blakus tai bija Personāla daļa. Uzskatu, ka šim telpu kompleksam, kur tagad 
izvietotas tikai bibliotēkas darba telpas, ir gandrīz muzeja vērtība, jo tas 
joprojām nes auru no tiem laikiem, kad te sāka darbu Aizsardzības 
akadēmijas pamatlicēji, no kuriem daži kļuva par Latvijas armijas ģenerāļiem. 

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

 

 
 
Bibliotēkas kolektīvs 1993.gada aprīlī kopā ar saviem tiešajiem priekšniekiem 

–1.rindā no kr.: Anete Cēbere, Laila Tīģere; 2.rindā no kr.: Indulis Skarastiņš, 

Inese Vilistere, Kārlis Krēsliņš 

 

 
 
Bibliotēkas vadītāja Laila Tīģere 1993.g. 

 
1993.gada augustā uz bibliotēku atnāca Sanita Lovčinovska ar vēlmi 

pie mums strādāt. Lai gan viņai vēl gads bija jāmācās Universitātē, darbiniece  
ar speciālo bibliotekāro izglītību man bija ļoti vajadzīga, jo bija jāveido 
lasītava. Lasītavu sākām veidot 2.stāva garajā gaitenī, kur tajā laikā jau bija 
pārcēlies arī rektors un pārējais vadības personāls. Šajā periodā bija 
iegādātas pirmās jaunās mēbeles un lasītavas telpa bija aprīkota ar jauniem 
galdiem, bet joprojām ar vecajiem krievu plauktiem gar sienām, kuri bija 
gandrīz tukši.  

Šī paša gada decembrī mūsu kolektīvam pievienojās arī Ulrika Rone 
un tādejādi bibliotēkas kolektīvu veidoja jau 5 cilvēki, mūsu štata vietas bija 
gandrīz nokomplektētas un kopā ar bibliotēkas darbiniecēm Inesi Vilisteri, 
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Aneti Cēberi, Sanitu Lovčinovsku un Ulriku Roni tika likti pamati bibliotēkas 
izveidei un attīstībai. Vēlāk, laika gaitā, bibliotēkā strādājušas arī vēl citas 
darbinieces, no kurām īpaši gribētu pieminēt Maretu Krisbergu, jo viņa 
izcēlās ar savu ieinteresēto attieksmi pret darbu bibliotēkā, bija ļoti laba 
kolēģe.  

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

1995.gadā Aizsardzības ministrs Valdis Pavlovskis deva rīkojumu visu 
Aizsardzības ministrijas grāmatu krājumu nodot NAA bibliotēkai, lai 
koncentrētu visu literatūru vienuviet. No ministrijas saņēmām ļoti daudz 
grāmatu, kuras pieņēmām pēc gariem sarakstiem. 

Šajā laikā pirmā Latvijas nacionālā bibliotēku integrētā informācijas 
sistēma ALISE, kuras autori bija Latvijas Universitātes speciālisti, jau tika 
ieviesta augstskolu bibliotēkās un arī es uzsāku pārrunas ar vadību par 
ALISES iegādi mūsu bibliotēkai. Man neko neizdevās panākt, jo tas maksāja 
bargu naudu un arī neviena datora mums bibliotēkā vēl nebija.  

 
 
4.2. Bibliotēka 20. gadsimta nogalē 
 

Deviņdesmito gadu vidū bibliotēkā beidzot tika saņemts pirmais dators, 
tas bija NAA Aizsardzības zinātņu centra „vecais” dators, par kuru mēs tomēr 
ļoti priecājāmies, jo jauna datora iegāde bibliotēkai līdz šim ne reizi netika 
atbalstīta. Gribu pieminēt, ka tolaik akadēmijā jau vairākās struktūrvienībās 
bija datori, bet NAA Aizsardzības zinātņu centrā pat vairāki. 

Izpratnes trūkums par mūsdienīgas un modernas bibliotēkas 
nepieciešamību bija vērojams ne tikai NAA līmenī, gadiem ilgi nepiešķirot 
līdzekļus vienīgās militārās bibliotēkas attīstībai. Būtībā šī neizpratne bija 
vērojama visas valsts līmenī. Par to liecināja bezgalīgie strīdi par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas celtniecību un nepieciešamību garu gadu garumā, 
kamēr kaimiņvalstīs, piemēram, Igaunijā un Baltkrievijā bija jau uzceltas 
jaunas Nacionālās bibliotēkas ēkas. Bet patiesība ir vienkārša – jo 
mūsdienīgāka un attīstītāka ir bibliotēka, jo labāks ir lietotāju sagatavotības 
līmenis, jo lielāks kļūst mācību spēku informatīvais nodrošinājums, jo labāk 
var nodrošināt mācību procesu u.t.t. Bibliotēka augstskolā ir simbols 
zināšanām, kas saistīts gan ar mūsu kultūru, gan tradīcijām, gan vēlmi, 
iespējām un tiesībām izglītoties.  

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

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

1998.gadā Latvijā tika pieņemts Bibliotēku likums un, saskaņā ar to, 
NAA bibliotēka tika reģistrēta Latvijas Bibliotēku reģistrā ar numuru Nr. BLBO 
0527. 

Gadu gaitā bibliotēku ir atbalstījuši daudzi grāmatu dāvinātāji, kas 
vēlējušies palīdzēt veidot un bagātināt bibliotēkas krājumu ar dažādām 
interesantām un pat ļoti vērtīgām grāmatām gan no personīgajām 
bibliotēkām, gan sponsorējot sūtījumus no ASV un Austrālijas. Īpaši vēlētos 
pieminēt Vilmāru Kukaini un Voldemāru Antiņu no ASV, Jāni Vējiņu no 
Austrālijas un Ilmāru Vaski no Latvijas. ASV atvaļinātais brigādes ģenerālis 
Vilmārs Kukainis vienmēr apmeklēja bibliotēku, kad ieradās akadēmijā. Viņš 
ļoti augstu vērtēja bibliotēkas nozīmi augstskolā. 

Ļoti svarīgs faktors, kas veido stipra kolektīva iekšējo vidi, ir 
savstarpējās attiecības un tradīcijas. Viena no mūsu vissenākajām tradīcijām 
ir torte ar svecēm akadēmijas dzimšanas dienā  13.februārī, kas mūsu 
kolektīvā vienmēr ir bijusi svinama diena un bieži mums ir piebiedrojušies arī 
mūsu tuvākie kolēģi. 

 
4.3. Bibliotēka jaunajā tūkstošgadē 
 

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

Tikai 2004.gadā, bibliotēkas pastāvēšanas 13.gadā, beidzot notika 
nopietnas un ilgi gaidītas pārmaiņas. NAA joprojām turpinājās sadarbība ar 
Dānijas Karalisko Militāro akadēmiju, ar kuru NAA saistīja jau vairāku gadu 
sadarbības plāns par dāņu finansiālo palīdzību mūsu akadēmijai. Sadarbības 
ietvaros par dāņu līdzekļiem bija jau pabeigts remonts NAA 1.mācību korpusa 
2.stāvā, iekārtota moderna Taktikas katedra u.c. Bija vajadzīgas idejas 
sadarbības turpinājumam.  

Bibliotēkai bija ļoti nepieciešama renovācija. Uzsāku sarunas ar pltn. 
Normundu Aizpuru, kurš tolaik akadēmijā bija prorektors ierindas dienesta un 
audzināšanas jautājumos par iespējamo bibliotēkas renovāciju. Tuvākajās 
dienās N.Aizpurs ieradās bibliotēkā kopā ar projekta koordinatoru no Dānijas 
puses kpt. Jensu Klausenu. Izstaigājām visas bibliotēkas telpas, un 
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J.Klausenam neradās ne mazākās šaubas par to, ka  bibliotēkai ir absolūti 
nepieciešama reorganizācija. Drīzumā sākās ļoti aktīvs darbs pie šī projekta, 
kurš aizsākās pateicoties prorektora pltn. Normunda Aizpura un rektora pltn. 
Gunāra Upīša atbalstam. 

2004.gada sākumā tika noteikts un apstiprināts bibliotēkas telpu 
izvietojums. Kā pozitīvāko risinājumu telpu izvietojumā atminos lēmumu, kad 
rektors br.ģen. K.Krēsliņš atbalstīja manu ierosinājumu Mazo tradīciju zāli 
atdot bibliotēkai lasītavas izvietošanai, jo telpu trūkuma dēļ lasītava līdz šim 
vienmēr atradusies citā ēkās spārnā,  pēdējā piecgadē pat citā ēkā, kas 
būtiski apgrūtināja mūsu darbu un lasītāju ērtības. 2004.gada 31. maijā 
Lasītava beidzot tika pārcelta uz 2.mācību korpusa Mazo tradīciju zāli. Tika 
uzsākts bibliotēkas renovācijas projekts un telpas sagatavotas remontam, 
iepakojot un evakuējot apmēram 40 000 grāmatu un periodisko izdevumu. 
Bibliotēkas telpu remonts tika veikts par NAA līdzekļiem, bet Dānijas Karaliskā 
Militārā akadēmija ziedoja vairāk kā 33 000 latu NAA bibliotēkas dizaina 
izstrādei, mēbelēm, iekārtām, datortehnikai, lai sekmētu NAA bibliotēkas 
attīstību līdzīgi NATO valstu militārajām bibliotēkām. Lai bibliotēka kļūtu 
plašāka, tika nojaukta blakus esošā darba kabineta siena un veikts bibliotēkas 
telpu remonts, arī logu un durvju nomaiņa. Telpu krāsas izvēlējāmies pašas – 
priecīgos un siltos toņos! Telpu iekārtojumu plānojām kopā ar dizaineriem, 
kuri uzklausīja mūsu vēlmes un prasības un maksimāli centās tās realizēt, 
vairākkārtīgi pārplānojot mēbeļu izvietojumu. Pie bibliotēkas projekta 
realizācijas paralēli strādājām ar 2 firmām – „ SIA Arhitekta Šmita darbnīcu” 
un „SIA Gaitu”, bet dāņu pārstāvji, rūpīgi iepazīstoties gan ar piedāvāto 
materiālu, gan izmaksām, līgumu slēdza ar „SIA Gaitu”. Bibliotēka turpmāk 
būs gaiša, skaista, ērtām, piemērotām mēbelēm, bet gleznu reprodukcijas, 
kas labi iederētos interjerā, es atvedu no Luvras muzeja Parīzē. 

2004.gadā izmainījās arī bibliotēkas nosaukums, bet tas gan nebija 
saistīts ar projektu, tā gluži vienkārši bija sakritība, jo kopš 2004.gada NBS 
štatu reformas, bibliotēkas nosaukums kļuva Militārās informācijas birojs 
(MIB). 2005.gada maijā uzsākta MIB telpu iekārtošana. 

Jaunās bibliotēkas atklāšana (tolaik MIB) notika 2005.gada 5.oktobrī, 
piedaloties augstiem viesiem - NBS komandierim G.Zeibotam, Dānijas 
Karaliskās Militārās akadēmijas rektoram F.Bertelsenam un projekta 
koordinatoram J.Klausenam, Gaisa spēku komandierim J.Maklakovam, 
Mācību vadības pavēlniecības komandierim A.Mežmalim, Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku asociācijas prezidentei Ventai Kocerei un vairāku 
augstskolu bibliotēku direktoriem, Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 
vadībai, plašajam NAA kolektīvam un citiem viesiem. Tajā pašā dienā tika 
atklāta arī NAA Klinsona zāle, kura savu jauno veidolu arī ieguva pateicoties 
Dānijas Karaliskās Militārās akadēmijas sponsorējumam. 
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Bibliotēkas atklāšana pēc renovācijas - no kreisās:  jkpt. A.Mežmalis, kpt. 

J.Klausens, plkv.J.Maklakovs,  plkv. F.Bertelsens, vsrž. L.Tīģere, plt.G.Upītis, 

vadm. G.A.Zeibots, brģen. K.Krēsliņš 

 
 

 
Bibliotēkas kolektīvs 2005.gadā 5.oktobrī 

No kr. Anete Cēbere, Ulrika Rone, Laila Tīģere, Sanita Lovčinovska 
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Jaunajā tūkstošgadē valstī aizsākās Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas (VVBIS) projekts, kuru 2001.gadā bija apstiprinājis 
Ministru kabinets, un kura galvenais mērķis bija izveidot saskaņotu valsts un 
publisko bibliotēku informācijas sistēmu Latvijā. Šajā projektā, kuru 
vienkāršāk sauca par GAISMAS TĪKLU, NAA bibliotēka tika iekļauta kā 
augstskolas bibliotēka. 

To, ka esam šī projekta bibliotēka, mēs novērtējām dažu gadu laikā 
pēc bibliotēkas renovācijas, jo patapinājumā uz 12 gadiem saņēmām jaunu, 
jaudīgu serveri un vairākus datorus, kā arī printerus, tajā skaitā krāsaino 
lāzerprinteri. Tehnika tika piešķirta bibliotēkas attīstībai ar striktiem līguma 
nosacījumiem. Tā nu tas ir bijis, ka visvairāk datorus esam saņēmuši no 
citiem, bet vismazāk no pašu akadēmijas. 

Savas pastāvēšanas vēsturē bibliotēkas darbiniekiem ir bijis gods 
vairākas reizes pieredzēt Latvijas prezidentu vizītes bibliotēkā.1996.gada 
9.aprīlī bibliotēku un lasītavu apmeklēja valsts prezidents Guntis Ulmanis, bet 
gandrīz 10 gadus vēlāk, 2005. un 2006.gadā lasītavu  apmeklēja valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, savas pēdējās vizītes laikā, ierakstot mūsu 
bibliotēkai novēlējumu grāmatā (Cimdiņa Ausma. Brīvības vārdā : biogr. 
apcere par Vairu Vīķi-Freibergu. - Rīga : Jumava, 2001). 

Kopš 2006.gada NAA bibliotēka ir ALISES virtuālā kopkataloga 
dalībniece. Kopkatalogs piedāvā 13 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku 
virtuālo kopkatalogu (www.alises.lv), kas tiek veidots bibliotēku informācijas 
sistēmā ALISE. Tas krietni atvieglo informācijas meklēšanu, jo lasītājiem nav 
jāiet katras bibliotēkas elektroniskajā katalogā, lai atrastu vajadzīgo grāmatu. 

 
 

4.4. Tālākizglītība, konferences, grāmatu gadatirgi  
 

Liela loma bibliotekāru tālākizglītības veicināšanā ir Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku asociācijai (LATABA). Kopš LATABA dibināšanas 
1994.gada rudenī, ir organizētas vairākas Vasaras skolas bibliotekāriem, 
piemēram, 2007. gada 22.-24. augustā LATABA organizēja vasaras skolu 
„Informācijpratības veicināšana mūsdienu sabiedrībā”. Esam piedalījušās 
vismaz četrās LATABA organizētajas Vasaras skolās. Katru gadu piedalāmies 
arī semināros, konferencēs un profesionālajās lekcijās. 

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

        IFLA (Starptautisko Bibliotēku asociāciju un Informācijas institūciju 
federācijas) konferences ir augsta līmeņa profesionāļu saiets, kura 
dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar aktualitātēm visas pasaules bibliotēku 
darbībā, uzsverot, ka šodienas apstākļos bibliotēkas un mūžizglītība ir 
neatdalāms jēdziens. 2003. gadā man bija iespēja piedalīties IFLA 69. 
konferencē Berlīnē un 2005.gadā IFLA 71. konferencē Oslo. Gūtā informācija 
un pieredzes apmaiņa palīdzēja labāk organizēt darbu bibliotēkā, ievērojot 
daudzos jaunumus un dažādos informācijas aspektus, bija vērtīgi tikties ar 
kolēģiem no dažādu valstu bibliotēkām, uzzināt kādā līmenī ir citu valstu 
līdzīgas bibliotēkas. 

Veiksmīgai Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidei 

Latvijā liela nozīme ir bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanai un 

tālākizglītībai, tādēļ kopš 1998.gada Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas 

Universitātes (LU) Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs piedāvāja 

iespēju piedalīties tālākizglītības kopprojektos, kuru ietvaros bija paredzēts 

iepazīties ar attīstītāko Eiropas valstu bibliotēku sistēmām. Viena brauciena 

laikā parsti tika apmeklētas un iepazītas 8 līdz 12 bibliotēkas, noklausītas 

prezentācijas par aktuālām tēmām, kā arī lekcijas. Pēc pieredzes apmaiņas 

braucieniem vienmēr notika semināri iegūtās pieredzes analīzei. Projekta 

dalībnieki, kas sekmīgi piedalījās visos projekta posmos, saņēma LU 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra apliecību. NAA bibliotēkas 

pārstāvjiem bija iespēja gūt pieredzi Vācijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Zviedrijā, 

Apvienotajā Karalistē, Šveicē un Spānijā. Pieredzes apmaiņas braucieni uz 

ārvalstu bibliotēkām bija ļoti vērtīgi daudzu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs 

redzējām, uz ko vajadzētu tiekties, jo tehnoloģiju ziņā mēs Latvijas bibliotēkās 

tomēr bijām ļoti atpalikuši no Eiropas Savienības līmeņa. Otrkārt, mēs 

smēlāmies jaunas zināšanas un lieliskas idejas, ko varētu mainīt vai ieviest 

mūsu bibliotēkās. Treškārt, mēs ieguvām jaunus kontaktus ar kolēģiem. 

Ceturtkārt, mēs uzzinājām par iespējām sadarboties un saņemt pakalpojumus 

arī no citu valstu bibliotēkām.  

Baltijas grāmatu gadatirgus ir ikgadējs pasākums, kas pārmaiņus 
notiek Rīgā, Viļņā un Tallinā un iespēju robežās tos apmeklējam. Tajos 
vienkopus aplūkojams Baltijas izdevniecību grāmatu piedāvājums, bet 
piedalās arī vairākas Skandināvijas un Krievijas izdevniecības. Tomēr Baltijas 
grāmatu piedāvājums nav salīdzināms ar lielajiem starptautiskajiem grāmatu 
gadatirgiem. 
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Frankfurtes grāmatu gadatirgus ir pasaulē lielākais un nopietnākais 
grāmatniecības forums, kurš notiek katru gadu oktobrī. Tur apskatāmi 
apmēram 7000 līdz 8000 grāmatu stendi no vairāk kā 100 valstīm. Ļoti plaši 
pārstāvētas arī militārās izdevniecības. Gadatirgus pēdējā dienā sākas totāla 
izpārdošana, grāmatas var iegādāties par daudz zemākām cenām. 
Starptautiskie grāmatu gadatirgi ir nozīmīgākie gada notikumi grāmatu 
pasaulē, jo tajos klātienē sastopami izdevēji no dažādām valstīm, grāmatu 
izplatītāji, uzņēmumi, grāmatnīcas, autori, bibliotekāri un lasītāji. Uzskatu, ka 
mums, kā bibliotēkas krājuma komplektētājiem, ir būtiski apmeklēt 
starptautiskos grāmatu gadatirgus jo tas dod iespēju vienkopus apskatīt 
dažādās valstīs izdotu jaunāko literatūru, iegādāties to par izdevīgu cenu, 
iepazīt pasaules literatūras un grāmatniecības attīstības tendences, 
kontaktēties klātienē ar izdevniecību pārstāvjiem un uzzināt par grāmatu 
iegādes iespējām un nosacījumiem, tikties ar ārvalstu kolēģiem, par velti un 
vienkopus iegūt izdevniecību grāmatu jaunākos katalogus. Laika periodā no 
2004. līdz 2008.gadam mums bija iespēja pavasarī apmeklēt Francijas 
starptautisko grāmatu gadatirgu „Salon du livre” un Frankfurtes grāmatu 
gadatirgu rudenī. Šajā periodā bibliotēkas krājums ļoti būtiski papildinājās ar 
ārvalstu izdevumiem pārsvarā angļu valodā, tas bija arī Irākas kara laiks, kad 
mūsu karavīri uzsāka dalību starptautiskajās miera nodrošināšanas misijās 
Irākā. Literatūra par Irāku, vēlāk arī Afganistānu un karavīru pieredzi šajās 
valstīs, bija ļoti pieprasīta. Diemžēl kopš finansiālās krīzes 2009.gadā, 
starptautiskie grāmatu gadatirgi vairs netiek apmeklēti.  

 
 
 
4.5. Bibliotēka šodien un nākotnes plāni 
 

Bibliotēkas galvenā mērķauditorija ir NAA studējošie, akadēmiskais un 

vispārējais personāls. Svarīga mērķauditorija ir arī Latvijas Nacionālo bruņoto 

spēku (turpmāk NBS) Mācību vadības pavēlniecības pakļautībā esošās 

militārās skolas (NBS Kājnieku skola, NBS Sakaru skola, NBS Valodu skola, 

NBS Instruktoru skola, NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas skola, 

Jūras spēku mācību centrs), kā arī citi NBS karavīri un darbinieki. Apkalpojam 

ikvienu lietotāju valstī atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem - 

bibliotēkas lasītava ir pieejama visiem, kuru pieprasījumi atbilst mūsu 

bibliotēkas piedāvājumam. 

Bibliotēka atrodas NAA prorektora pakļautībā. Bibliotēkas struktūru 

veido:  

 Abonements (ietver mācību literatūras krājumu, zinātniskās literatūras 
krājumu un daiļliteratūras krājumu);  

 Lasītava;  

 Videotēka;  

 Depozitārijs. 
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Bibliotēku apmeklē Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un 

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris, 2006.g. novembris 

  
Šo gadu laikā bibliotēkas personāls no 6 darbiniekiem, ticis samazināts 

līdz 2 darbiniekiem, (kopš 2010.gada bibliotēkas personāls ir 2 cilvēki - 
vadītāja Laila Tīģere un bibliotekāre Sanita Lovčinovska). Tādēļ NAA 
bibliotēkā pagaidām jāvadās pēc principa „divi vienā”. Tas, ko agrāk darīja 2 
bibliotekāri, patlaban jāpaveic vienam. Tādēļ arī bibliotēkas pakalpojumu 
attīstības prognoze pie šī darbinieku skaita ir diezgan kompakta. 

Bibliotēka tiecas uz klientorientētu apkalpošanu. Bibliotekāriem jāapgūst 

zināšanas ne tikai mārketinga, inovāciju, informācijas tehnoloģiju jomās, bet 

arī klientu apkalpošanas, saskarsmes kultūras, stresa menedžmenta un 

daudzās citās jomās, esot par informācijas gidiem jeb „apsaimniekotājiem”, 

kuru uzdevums ir informācijas resursu ieguvē apmācīt arī bibliotēkas 

apmeklētājus.  

Galvenie nosacījumi, kurus esam izvirzījuši saskarsmē ar lietotāju: 

 Ieinteresētības jeb motivācijas veidošana; 

 Ideju attīstīšana (jeb kā varētu sameklēt informāciju); 

 Rezultātu sistematizēšana un koriģēšana; 

 Rezultātu novērtēšana un izmantošana. 
 

Ļoti svarīgi ir orientēt lasītāju uz sertificētas informācijas meklēšanu un 

izmantošanu, jo diemžēl valda uzskats, ka Googlē var atrast visu, kāpēc 

meklēt citur. Viens no bibliotēkas joprojām galvenajiem uzdevumiem ir veidot 

ērtu un patīkamu vidi lasītājam, lai vienlaicīgi tā būtu arī kulturāla un 

inteliģenta vide. Lai lasītājam būtu patīkami šeit atrasties. Liela uzmanība 

jāpievērš tiešsaistes pakalpojumu attīstībai - informācijas meklēšanai, 
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tiešsaistes informācijas avotu (WWW lapu, datubāzu, katalogu utt.) 

veidošanai, uzturēšanai un pilnveidošanai, jāmeklē arvien jaunas darba 

formas, kā balstīt informācijas ieguvi uz iespiesto un elektronisko informācijas 

avotu kompleksu izmantošanu. 

Bibliotēkas darbības mērķi ilgākam termiņam ir cieši saistīti ar finansiālo 

regulējumu, tomēr lasītāju vajadzību apmierināšana un krājuma attīstība ir 

aktuālas un diendienā praksē īstenojamas lietas. Kvalitatīva militārā izglītība 

un militārās zinātnes attīstība nav iedomājama bez informacionālo resursu 

nodrošinājuma un kvalitatīviem pakalpojumiem bibliotēkā. Bibliotēkas 

struktūrai ir jāmainās, lai bibliotēka informācijas resursu nodrošinājuma ziņā 

varētu tuvoties ES un NATO valstu bibliotēku līmenim. Svarīga ir arī 

Informācijpratības kursa iekļaušana studiju programmās. 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 5 gadu laikā 

 

 

2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 

Finanšu. līdzekļi 

krājuma 

komplektēšanai 

19192  11424  8284  4734  8994 

Lietotāju  

skaits 

459 509 430 415 409 

Finanšu. līdzekļi 

komplektēšanai 

uz vienu 

lietotāju  

41.81  22.44  19.26  11.40  21.99 

 

Visi pakalpojumi lietotājiem bibliotēkā tiek nodrošināti bez maksas. 

Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem atrodama NAA mājas lapā 

http://www.naa.mil.lv/Biblioteka.aspx 

Bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar Komplektēšanas 

politiku. Komplektēšana notiek pēc mācībspēku un zinātnieku pieprasījumiem, 

atbilstoši NAA studiju un pētniecības virzieniem. Tomēr arī lietotājam ir 

tiesības rakstīt iesniegumu par kāda izdevuma iegādi, kas viņaprāt bibliotēkā 

būtu nepieciešams mācībām vai redzesloka paplašināšanai. Visi iespieddarbu 

vai citu materiālu iegādes pieprasījumi tiek apspriesti Bibliotēkas krājuma 

komisijā un iepirkti atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Grāmatas tiek 

iepirktas gan Latvijā, gan ārzemēs. Bibliotēka kolekcionē grāmatas ar autoru 

autogrāfiem. 

 

 

 

 

http://www.naa.mil.lv/Biblioteka.aspx
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Krājuma 
apjoms 

2009. gads 2010. gads 2011. gads 

izslēgt
s 

ienāci
s 

kopā 
izslēgt

s 
ienāci

s 
kopā 

izslēgt
s 

ienāci
s 

kopā 

grāmatas 
 1304 49438  557 

4999
5 

2197 753 48551 

seriālizdevumi  99 885  81 966 523 74 517 

audiovizuālie 
dokumenti 

 0 36  9 45  2 47 

pārējie 
dokumenti(elekt
ro-niskie, 
kartogrāfiskie 
u.c.) 

 50 283  2 285  76 361 

KOPĀ 
  50642   

5129
1 

  49476 

 

Bibliotēkas darbā tiek atbalstīti visi nepieciešamie Latvijā adaptētie 
nozares standarti. 

2010. un 2011. gadā bibliotēkai beidzot tika piešķirts finansējums 
depozitārija rotējošās plauktu sistēmas iegādei. Ir paveikts liels darbs atlasot 
krājumu, kas pārvietots uz depozitāriju, tomēr tā iekārtošanai trūkst 
darbaroku. Milzīgs skaits grāmatu pagaidām glabājas kastēs un jāiegulda liels 
darbs lai iekārtotu grāmatu depozitāriju un izstrādātu sistēmu šo grāmatu 
izsniegšanā. 

2011.gadā daudz darba veltīts gatavojoties bibliotēkas pirmajai 
akreditācijai. Bibliotēka akreditēta 2011.gada 5.decembrī un tai piešķirts 
vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

20 gadu laikā NAA bibliotēka ir izveidota par nozīmīgu militārās 
literatūras bibliotēku, kuras pakalpojumus izmanto ne tikai NAA kadeti un 
mācību spēki, bet arī NBS karavīri no citām vienībām un civilie lasītāji. NAA 
bibliotēka ir vienīgā militārās nozares bibliotēka Latvijā. 
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5. NAA Bakalaura studiju programma 

Tiesību zinātnē no 1992 – 2000. 
 

Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs Muntis Ģeibaks 

 

 

Uzsākot NAA virsnieku sagatavošanu, 1992. gadā tika izveidota mācību programma, 

kura nodrošināja vada komandiera kvalifikācijas iegūšanu un paralēli – pedagoģijas 

vai tiesību bakalaura iegūšanu. NAA tika izveidotas divas fakultātes. Robežsargu 

fakultātē uzņemtie kadeti apguva sauszemes vada komandiera zināšanas un studēja 

„Tiesību zinātņu”, bet Mobilo strēlnieku fakultātē studējošie – vada komandiera 

zināšanas un studēja pedagoģiju. Robežsargu fakultāte un „Tiesību zinātņu” studijas 

tika pabeigtas līdz ar LR Robežsardzes pāreju LR Iekšlietu ministrijas pakļautībā. 

Pēdējie absolventi Robežsargu fakultāti pabeidza 2000. gada februārī. 

 

Bakalaura studiju programma „Tiesību zinātnēs” 

 
A-akadēmiskie kursi B-vispārizglītojošie priekšmeti C-izvēles priekšmeti 

Vispārējā tiesību teorija Svešvaloda Saskarsmes psiholoģija 

Vispārēja valsts tiesību vēsture Pasaules vēsture Ģimenes psiholoģija 

Tiesību aizsardzības iestādes Latvijas vēsture Pedagoģija 

Konstitucionālās tiesības Kultūras vēsture Parlamentārisms 

Civiltiesības (vispārējā daļa) Ētika Lietvedība 

Civiltiesības (speciālā daļa) Uzvedības un saskarsmes 
kultūra 

20.g.s. izglītības problēmas 

Krimināltiesības (vispārējā daļa) Filozofija Virsnieku apmācība un 
audzināšana Latvijā 

Krimināltiesības (speciālā daļa) Estētika NBS veidošanas etnodinamiskie 
aspekti 

Administratīvās tiesības Pedagoģijas pamati  

Starptautiskās publiskās tiesības Informātika  

Darba tiesības Politoloģija  

Muitas tiesības Ģeogrāfija  

Policijas tiesības Matemātika  

Civilprocess Tautsaimniecības pamati  

Kriminālprocess Runas un rakstu kultūra  

Kriminālistika   

Finansu un nodokļu tiesības   

Ekoloģiskās tiesības   

Pašvaldību tiesības   
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Bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” katedras vadītāja bija 

docētāja Agra Reigase, kura veidoja kadetiem izpratni krimināltiesību 

pamatjautājumu teorētiskajās nostādnēs. Lekcijās un seminārnodarbībās kadeti 

apguva zināšanas par krimināltiesību uzdevumiem, sistēmu, principiem, 

krimināllikumiem, noziegumiem, sodu un tā veidiem. Kadetiem bija jāprot orientēties 

spēkā esošajā kriminālajā likumdošanā un juridiskajā praksē.  

 Mācību kursa „Krimināltiesības” speciālo daļu mācīja Latvijas Universitātes 

pasniedzēja V.Liholaja, pasniedzēja šo mācību kursa daļu prasmīgi mācīja, 

pamatojoties uz vispārīgajā kursā iegūtajām zināšanām. Kadeti no jauna apguva 

zināšanas par noziegumiem pret valsti, personu, pilsoņu tiesībām, īpašumu, 

uzņēmējdarbību, dabu, amatpersonām, pārvaldes kārtību, sabiedrisko drošību, 

iedzīvotāju veselību un valsts militāro dienestu. Īpaša vērība tika veltīta tādiem 

noziegumiem kā bandītisms, kontrabanda, nelikumīga robežu šķērsošana, viltotas 

naudas vai vērtspapīru izgatavošana vai izplatīšana. 

„Tiesību zinātņu pamatus” kadetiem mācīja habilitētā juridisko zinātņu 

doktore, profesore L.Birziņa, sniedzot kadetiem pamatzināšanas par 

konstitucionālajām, pašvaldību, administratīvajām, īpašuma (lietu), saistību, 

mantojuma, ģimenes, darba, sociālās nodrošināšanas procesuālajām likumsakarībām, 

kā arī krimināltiesībām, turklāt profesore iepazīstināja kadetus ar nepieciešamajām 

juridiskajām zināšanām par LR valsts iekārtu, tās satversmi un saeimu kā tautas 

pārstāvības institūciju, kā arī veidoja priekšstatu par LR saeimas komisijām, saeimas 

deputātiem, to tiesisko statusu un Latvijas Valsts prezidenta institūtu. Tā nākamie 

virsnieki iepazinās ar tiesību zinātņu pamatiem un guva priekšstatu par Latvijas valsts 

iekārtu un tās Satversmi. Profesore L.Birziņa lasīja paplašinātu kursu „Vispārējā 

valsts un tiesību vēsture”, par kuru NAA izdeva vairākus mācību metodiskos 

līdzekļus. Šajā priekšmetā profesore sniedza klausītājiem juridiskas zināšanas par 

valstiskajiem institūtiem un tiesību avotiem, parādot to attīstības evolūciju. Mācību 

procesā prasmīgi tika uzsvērta priekšmetu aktualitāte tiesību vēstures kopsakarībās ar 

mūsdienu problēmām. Profesore vispārējā tiesību vēstures kursa apguvē radīja iespēju 

nākamajiem virsniekiem juristiem prasmīgi apgūt juridiskās disciplīnas mūsdienu 

skatījumā, balstoties uz tiesību vēstures atziņām. Profesore L.Birziņa nostiprināja 

kadetu zināšanas juridiskajā terminoloģijā, izkopjot juridisko terminu valodu, veidojot 

klausītājos izpratni par tagadnes juridisko praksi, kā arī izskaidroja kadetiem, ka 

tiesību vēsture ir vispārējas kultūras procesa neatņemama sastāvdaļa un, ka tiesībām 

katrā valsti un sabiedriskajā iekārtā ir bijusi liela sabiedrību regulējoša loma. 

 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes ilggadējais dekāna vietnieks Dr.iur. 

I.Krastiņš nākamajiem virsniekiem – juristiem saistoši mācīja mācību priekšmetu 

„Vispārīgā tiesību teorija”. Docētājs profesionāli un mūsdienu juridiskās zinātnes 

līmenī sniedza kadetiem nepieciešamās zināšanas tiesību, valsts un sabiedrības 

teorētiskajos un metodoloģiskajos jautājumos. Katrā lekcijā un seminārā vislielākā 

vērība tika veltīta, lai kadeti apgūtu juridisko zinātņu pamatjēdzienus, noturīgas 

zināšanas par tiesībām un valsti lai kadetiem attīstītu un veidotu juridisko domāšanu, 

celtu viņu juridisko kultūru un tiesisko apziņu, kā arī stiprinātu tās saistību ar 

mūsdienu juridisko praksi. Docētājs I.Krastiņš meistarīgi iemācīja jaunajiem 

virsniekiem izmantot iegūtās zināšanas konkrētu valsts un tiesību problēmu 

risināšanā. Viņš arī NAA izdeva mācību metodisko līdzekli „Vispārīgā tiesību 

teorija”. 

 Dr. iur. zvērinātais advokāts Jānis Rozenbergs metodiski prasmīgi pasniedza 

kursu „Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādes”, ievērojot šo iestāžu 

reorganizācijas norisi mūsdienās. Docents par galveno uzdevumu uzskatīja 
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iepazīstināt kadetus ar Latvijas valsts tiesību aizsardzības sistēmu, tās funkcijām 

Detalizēti tika apgūtas zināšanas par šo tiesību aizsardzības iestāžu darbības 

principiem un problēmām, kā arī par grūtībām, kādas radās šādu iestāžu pārveides 

procesā, jo likumsakarīgi daudzas no tām ir analogas arī LR aizsardzības spēku 

veidošanā, turklāt docētājs J.Rozenbergs palīdzēja kadetiem noskaidrot tiesību 

aizsardzības iestāžu saistības un sadarbības iespējas ar Latvijas Republikas NBS. 

Docētājs J.Rozenbergs visus spēkus veltīja paplašināta mācību kursa „Civiltiesības” 

(vispārējā un speciālā daļa) pasniegšanas pilnveidei. Šajā kursā tika sniegtas 

profesionāli izsmeļošas zināšanas par civiltiesību pamatjēdzieniem un institūtiem, 

personiskajām, mantiskajām un nemantiskajām tiesībām un pienākumiem. Īpaši tika 

noskaidrotas mūsdienu svarīgākās un aktuālākās problēmas par ģimenes tiesībām un 

pienākumiem, par mantošanas tiesībām, par īpašuma un saistību tiesībām, līgumiem, 

normām, prasījumiem, no īrēm, norēķiniem, kredītattiecībām, kā arī par 

apdrošināšanu, nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu un tiesiskajām attiecībām radošās 

darbības jomā. Nodarbībās docētājs centās mācīt kadetus kā topošos virsniekus un 

komandierus civiltiesisko jautājumu risināšanai gan aizsardzības spēju iekšienē, gan 

arī attiecībām ar citām valsts un saimnieciskajām organizācijām. 

 Dr.iur. Zigudrs Mikainis savās lekcijās un semināros mācību kursā 

„Konstitucionālās tiesības” sniedza kadetiem profesionālas zināšanas par Latvijas 

konstitucionālo iekārtu, konstitucionālo tiesību pamatjēdzieniem, normām un 

institūtiem, avotiem, pilnveidoja kadetu pilsoniskās un juridiskās domāšanas iemaņas 

un kadetu juridisko kultūru, demokrātiskās un patriotiskās apziņas līmeni, kā arī 

stiprināja viņu intelektu saistībā ar juridisko praksi. 

 „Starptautiskās publiskās tiesības” NAA mācīja LU lektore Vija Siliniece. 

Lekcijās un semināros viņa sniedza ieskatu starptautisko tiesību sistēmā, tās 

vēsturiskajā attīstībā, starptautisko normu, principu un institūtu raksturojumā. 

Pasniedzēja padziļināti aplūkoja valstu līgumu attiecības, detalizēti paskaidroja ANO, 

citu starptautisko organizāciju darbību it īpaši miera nodrošināšanā, starpvalstu 

konfliktu un kara draudu novēršanā. Liela vērība tika veltīta arī valsts 

starptautiskajam stāvoklim un svarīgiem valsts starptautiskajiem līgumiem. Docētāja 

V.Siliniece mācīja arī mācību priekšmetu „Parlamentārisms”. Šajā mācību kursā 

pasniedzēja kadetus iepazīstināja ar parlamentārismu kā politisko sistēmu, kurtai 

pastāvot valsts pārvaldē galvenā loma ir no tautas vēlētai pārstāvniecības iestādei – 

parlamentam. Pasniedzēja mācīja kursa sākumā kadetus iepazīstināja ar 

parlamentārisma vēsturi, tad vispusīgi aplūkoja tā uzbūvi un darbību mūsdienās. 

Pasniedzēja īpaši rūpējās, lai kadeti zinātu parlamentārisma attīstības galvenos 

posmus, perspektīvas, funkcijas un principus. 

 Katedras pasniedzēji sniedz nenovērtējamu ieguldījumu topošo Latvijas 

virsnieku juridiskajās zināšanās un virsnieku tiesiskās apziņas veidošanā. 
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6. NAA Taktikas centrs 1999-2009 
 

Drošības daļas 4.kl. spec. 
srž.Ē.Leonovičs 

Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs  

Muntis Ģeibaks 

 

 

Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Taktikas centrs ir taktikas 

katedras apakšstruktūra - laboratorija, kas sastāv no divām daļām: 

 taktikas trenažiera (TT),  

 strēlnieku ieroču šaušanas imitācijas sistēma SIM - 4C. 

Taktikas trenažieris tika izveidotas ciešā sadarbībā ar Dānijas bruņoto 

spēku pārstāvjiem. Dānijas sauszemes spēku rīcība ir divi taktikas trenažieri 

un ir uzkrāta liela pieredze darbībā ar tiem. Šo pieredzi, mācību materiālus, 

apmācības paņēmienus un citas nepieciešamās 
x
 zināšanas darbībai ar TT, 

pateicoties savstarpējas sadarbības un militāras palīdzības līgumam starp 

Dāniju un Latviju, tika nodota akadēmijas.virsniekiem un instruktoriem, kuri 

uzsāka līdzīga trenažiera izveidi Latvija. Projekts tika iesākt 1999. gada 

rudenī. 2000. gada 24. novembrī notika Taktikas trenažiera svinīgā atklāšana. 

Bet darbu trenažieris jau bija uzsācis krietni ātrāk, pirmās mācības bija 

noorganizētas jau jūlijā.  

 
 

Nodarbības akadēmijas Taktikas trenažierī  

 

Ar 2000. gada maiju nodarbības tika uzsāktas arī strēlnieku ieroču 

šaušanas imitācijas trenažierī.  

Taktikas trenažieris ir paredzēts NAA vecāko kursu kadetu apmācībai 

štāba darba metodikā un NBS vienību un apakšvienību komandējošā sastāva 

militāro zināšanu un štāba darba iemaņu pilnveidošanai un pārbaudei bez 

tiešas apakšvienību iesaistīšanas apmācībās. TT ir izveidots, lai nodrošinātu 

atbilstošus apstākļus valsts aizsardzībā iesaistīto organizāciju un karaspēka 
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vienību dažādu līmeņu štābu darbā izmantojamo standartizēto darbību 

procedūru (SOP) apmācībai un treniņiem. Standartizēto darbību procedūru 

apmācības un treniņu mērķis ir panākt vienotu un savstarpēji savietojamu 

darbību procedūru lietošanu pašā vienībā vai apakšvienībām, starp dažādām 

vienībām vai apakšvienībām, dažādām ieroču šķirām un karaspēka veidiem, 

dažādu valstu armiju vienībām, kā arī starp militārajām un civilajām 

struktūrām. 

TT uzdevums ir: nodrošināt lētas un tai pašā laikā reālai kaujas 

darbībai pietuvinātas vienību un apakšvienību štābu un komandieru (ar 

prioritāti rota – brigāde) apmācības, neiesaistot darbībā pašas 

apakšvienības un tādējādi dodot iespēju komandierim trenēt štāba 

personālu dažādu standartizēto darbību procedūru, taktikas paņēmienu un 

kaujasdarbību izpildē. 

TT, pirmkārt, ir domāts štāba darbā izmantojamo darbības  procedūru 

apmācībai, pārbaudei un pilnveidošanas treniņiem, un tikai pēc tam kara 

spēlēm un iespējamo kaujas variantu plānošanai . 

Strēlnieku ieroču šaušanas imitācijas sistēma SIM -4C (SIŠIS) bija 

paredzēta kadetu un klausītāju, NAA virsdienesta instruktoru un virsnieku 

šaušanas iemaņu pastāvīgai uzturēšanai un pilnveidei.  

 Uz NAA Taktikas centra bāzes tika izveidots Taktikas simulācijas un 

virtuālo ieroču simulācijas centrs. Šajā sakarā pamatojoties uz Latvijas un 

ASV divpusējo sadarbību no 2003.gada ir izveidota darba grupa, lai NBS 

spēkos izveidotu modelēšanas un simulācijas spējas, ņemot vērā NBS 

vajadzības, prioritātes un iespējas. Sākotnēji paredzēts izveidot Taktikas 

simulācijas centru, kā galveno NBS ar centrālo serveri. Centrā tika izvietots 

brigādes līmeņa taktiskais simulators, kurš spēja nodrošināt apmācības NBS 

vienību štābiem līdz brigādes līmenim, ieskaitot, apvienoto operāciju 

taktiskās mācības, kā arī apmācības vienībām, kas piedalījās miera atbalsta 

operācijās. 

 

NAA Taktikas centrā dienēja:  

 
Vlt. Valts Āboliņš  TC priekšnieks 1999 – 2003 
Kpt. Armands Turks TC priekšnieks 2003 – 2009 
Vsrž. Zigurds Gavars  TC tehniķis 1999 – 2007 
Krp. Ēriks Leonovičs TC tehniķis 1999 – 2009 
Kpr. Jevgēnijs Dolbe TC tehniķis 1999 – 2009 
Lt. Andris Purvinskis TC inženieris  2001 – 2008 
Srž. Ilgonis Ločmelis TC tehniķis 2003 – 2006 

 

NAA Tālmācibas centrs. 

2005 – 2009 

 

1. NAA Tālmācību centra uzdevumi: 

 

1.1. Organizēt tālmācību NBS struktūrās;  

1.2. Sadarbībā ar NBS struktūrām veikt tālmācību programmu izstrādi, 

uzturēšanu un atjaunošanu;  
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1.3. Organizēt tālmācību sadarbībā ar NATO valstu (ASV, 

Lielbritānijā, Vācija, Dānija, Norvēģija) Tālmācību centriem; 

2. Resursu daļas uzdevumi: 

 

2.1. Izgatavot, pavairot uzskaitīt un uzglabāt tālmācību materiālus 

un palīglīdzekļus; 

2.2. Nodrošināt un administrēt infotehnoloģijas visām Tālmācības 

centra daļām; 

2.3. Piedalīties tālmācības speciālistu sagatavošanā.  

3. Starptautisko projektu daļas uzdevumi:  

3.1. Organizēt un veikt sadarbību ar NATO valstu (ASV, 

Lielbritānijā, Vācija, Dānija, Norvēģija) tālmācību centriem;  

3.2. Uzturēt šo valstu tālmācību programmas NBS Tālmācību centra 

serverī; 

3.3. Sadarbībā ar NATO valstu IT speciālistiem veikt to tālmācību 

programmu korekcijas un atjaunošanu;  

3.4. Elektroniski sekot līdz šo programmu izmaiņām;  

3.5. Analizēt un sniegt priekšlikumus vadībai šo sistēmu 

izmantošanā NBS personāla tālmācības nolūkos un NBS 

Tālmācības centra personāla apmācībā; 

3.6. Piedalīties tālmācības speciālistu sagatavošanā.  

4. Karjeras apmācību daļas uzdevumi:  

 

4.1. Sadarbībā ar NBS struktūrām, kuras veic karavīru karjeras 

apmācību (Kājnieku skola, Instruktoru skola, NAA), sagatavot, 

uzturēt un veikt izmaiņas tālmācības programmās karavīru 

karjeras kursiem; 

4.2. Piedalīties tālmācības speciālistu sagatavošanā.  

5. Kvalifikācijas apmācību daļas uzdevumi:  

5.1. Sadarbībā ar NBS struktūrām, kuras veic karavīru kvalifikācijas 

apmācību (JS mācību centrs, NMN skola, Sakaru skola, 

Instruktoru skola, GS, Inženiertehniskais bataljons, Artilērijas 

bataljons, PGA bataljons, AMII bataljons), sagatavot, uzturēt un 

veikt izmaiņas tālmācības programmās karavīru kvalifikācijas 

kursiem; 

5.2. Piedalīties tālmācības speciālistu sagatavošanā. 

6. Svešvalodu apmācību daļas uzdevumi:  

6.1. Sadarbībā ar NBS valodu skolu sagatavot, uzturēt un veikt 

izmaiņas tālmācības programmās karavīru svešvalodu apmācību 

kursiem; 

6.2. Piedalīties tālmācības speciālistu sagatavošanā.  
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NAA Tālmācības centrā dienēja: 

 
Kptlt. Aldis Saulesleja TC priekšnieks 2005 – 2007 
Maj. Aleksandrs Gorbunovs TC priekšnieks 2007 – 2008 
Maj. Andrejs Misiņš  TC vecākais pasniedzējs  2005 – 2008 
Kpt. Vitālijs Šlendins  TC priekšnieks 2008 – 2009 
MD Evita Mārtiņa TC tehniķe 2007 – 2009 
 

 

 



 70 

7. NAA TEHNISKO ZINĀTŅU KATEDRA 

(1998-2009) 

 
Vispārējo priekšmetu katedras pasniedzējs  

Muntis Ģeibaks 

 
Tehnisko zinātņu katedra dibināta 1998. gada 18.martā apvienojot militāri 

tehniskos priekšmetus no trīs 1992.gadā dibinātām katedrām: “Bruņojuma un 

materiāli tehniskās apgādes” katedras, kuru vadītāja pulkvedis Jānis Melderis, 

“Inženierzinātņu” katedras, kuras vadītājs bija majors Juris Maklakovs un “Ieroču 

veidu kaujas lietošanas” katedras, kuras vadītājs bija pulkvedis Māris Gulbis. 

“Tehnisko zinātņu” katedrā no “Bruņojuma un materiāli tehniskās apgādes” katedras 

iekļāva „Kara tehnika” priekšmetu, no “Inženierzinātņu” katedras – „Sakari”, 

„Informātika” un „Augstākā matemātika” priekšmetus, bet no “Ieroču veidu kaujas 

lietošanas” katedras – „Kaujas inženiernodrošinājuma”, „Artilērija” un „Aizsardzība 

no masveida iznīcināšanas ieročiem” priekšmetus. Katedras priekšmetos stundas ir 

vadījuši daudzi teicami pasniedzēji un militārie speciālisti, piemēram, „Artilērija” 

pasniedza majors Andrievs Niedra, „Kaujas inženiernodrošinājumus” - 

pulkvežleitnants Osvalds Arnicāns, kura grāmata par šo priekšmetu izdota grāmatu 

apgādā „Junda”, „Aizsardzībā no masveida iznīcināšanas ieročiem” - pulkvedis 

Gunārs Veide un majors Tomass Delvers, „Kara tehnika” priekšmeta apmācību 

uzsāka pulkvežleitnants Indulis Skrastiņš, majors Roberts Drāke, „Informātika” 

priekšmeta pirmie pasniedzēji bija virsleitnants Edgars Ābele, virsleitnants Andris 

Goba. Virsleitnants Alberts Kotlers bija speciālists sakaru aparatūras un citās 

elektronikas nozarēs un izveidoja NAA pirmo lingofonijas kabinetu. „Matemātika” 

kādreiz mācīja Rīgas Tehniskās universitātes profesors Indulis Strazdiņš, docenti 

Arvīds Stapāns un Uldis Ozols. „Statistika” priekšmetu mācīja LU lektors Jānis 

Smotrovs. 

Tehnisko zinātņu katedru no 1998. gada līdz 2007. gadam vadīja 

pulkvežleitnants Arnis Kalnājs. 2008. – 2009. gados katedru vadīja pulkvežleitnants 

Roberts Drāke un 2009. gadā majors Aivis Abakoks. 

Skrienot gadiem un mainoties prasībām katedras profila priekšmetos vairākkārt 

ir mainījušās mācību programmas, daudzkārt palielinājies mācību vielas apjoms, 

vienīgi mācību stundu skaitam arvien ir tendence samazināties. Lai iekļautos šajos 

striktajos rāmjos katedras pasniedzējiem arvien jāpilnveido apmācību metodes, 

mācību un izdales materiālu kvalitāte un daudzums. Uzsākot darbu NAA 

pasniedzējam pietika ar krītu, tāfeli un labākajā gadījumā ar roku rakstītiem 

pierakstiem. Ar rakstāmmašīnām un kopētiem zīmējumiem radās pirmie lekciju 

konspekti. Kodoskopa parādīšanās izsauca pirmo apvērsumu apmācību tehnoloģijā, 

radās iespēja demonstrēt kvalitatīvus attēlus, shēmas un galvenos pieturas punktus. 

Televizori un videomagnetofoni ļāva demonstrēt militāru mācību filmu fragmentus. 

Vislielāko apvērsumu tomēr radīja dators un it īpaši datorprojektors, kas ne tikai 

paaugstināja mācību intensitāti, bet pavēra arī jaunas iespējas kvalitātes un metodiskā 

ziņā, bet arī taupīja laiku un ļāva ikdienā atjaunot mācību materiālus. 

Tehnisko zinātņu katedra akadēmijā atbildēja par tehnisko zinātņu bloku, kurā 

atbilstoši vadības zinību bakalaura standartam kadeti mācījās fiziku, augstāko 

matemātiku, statistiku un informātiku, tomēr galvenais katedras uzdevums 

bija apmācīt kadetus militāri tehniskajos priekšmetos, „Kara tehnika”, 

„Aizsardzība no masveida iznīcināšanas līdzekļiem”, „Sakari”, „Artilērija” un 



 71 

„Kaujas inženiernodrošinājums” priekšmetā. „Kaujas inženiernodrošinājums” 

priekšmets saistīts NAA un NBS vienību attīstību, to materiāli tehniskā 

nodrošinājuma līmeni un konkrētiem tehnikas, aparatūras un līdzekļu 

modeļiem. „Vada komandieru programmas” ietvaros tika apgūtas zināšanas 

kājnieku apakšvienību inženieratbalsta izmantošanai mobilitātes, pret 

mobilitātes un izdzīvošanas spēju sekmēšanai.  

Priekšmetā bija sekojošas tēmas:  

1. Fortifikācija, 

2. Sprāgstvielas un spridzināšanas darbi,  

3. Mīnas un mīnu lauki, 

4. Nesprāgstošie kavēkļi un šķēršļi,  

5. Maskēšanās, 

6. Ūdens šķēršļu pārvarēšana un kara tilti,  

7. Kara ceļi, 

8. Ūdens apgāde, kā arī inženierizlūkošana un inženiernodrošinājums kaujā.  

 

„Jaunākā štāba virsnieka” kursa programmā šīs tēmas tika apgūtas 

padziļināti, pievēršot uzmanību organizatoriskiem jautājumiem, nepieciešamo 

laika, līdzekļu un spēku plānošanai, nepieciešamajam dokumentu klāstam un 

to aizpildīšanai. Tika apskatīti arī jaunākie  sasniegumi inženiertehniskajos 

līdzekļos, kā arī inženierlīdzekļu izmantošana katastrofu gadījumos.  „Sakari” 

priekšmetā bija vada un jaunākā štāba virsnieku kursa programmas. Vada 

komandieri mācījās lauka telefonu sakarus un lauka telefonu komutatoru 

izmantošanu, tāpat apguva darba iemaņas darbā ar militārajām radio stacijām 

R-159, R-163, kā militārām vajadzībām pielāgotās un zemessardzē plaši 

izmantotās stacijas Star LB C-130 (UĪV). “Jaunākā štāba virsnieka” kurss 

apguva NATO sakaru standartus un sakaru procedūras un militārām 

vajadzībām pielāgoto īsviļņu radiostaciju Kenwood TRC-80 (ĪV), lai sekmīgi 

varētu apgūt militāro sakaru disciplīnu tika mācītas tādas fizikas nodaļas, kā 

elektrostatiska elektrodinamika, elektrotehnikas pamati un radio viļņu 

izplatīšanās 

„Artilērija” priekšmetā “vada komandieru” programmā kadeti iepazinās ar 

artilērijas vēsturi, ārvalstu un NBS rīcībā esošo artilērijas ieroču materiālo 

daļu un to iespējām, artilērijas taktiku uzbrukumā, aizsardzībā un īpašos 

kaujas apstākļos. Kadeti apguvat šaušanas datu sagatavošanu dažādos veidos, 

un mērķu piešaudi, kā arī uguns korekciju un novērošanu.  

“Jaunākā štāba virsnieka” kursā iepazinās ar jaunākajiem artilērijas ieročiem, 

to iespējām un taktiskā pielietojuma īpatnībām, apguva ciešu sadarbību  starp 

uguns atbalsta un kaujas vienībām. “Jaunākā štāba virsnieka” kursā uzsvars 

tika likts uz zināšanu līmeņa paaugstināšanu praktiskā veidā, kā pamats uguns 

atbalsta pielietojumam tika izmantota NATO taktika.  

Sagatavota programma prettanku bezatgrūdes l ielgabalu „M1110” 

pielietojuma taktikā apkalpes un vada līmenī.  

Sakarā ar nelielo nodarbību skaitu priekšmetos, lielākā daļa lekciju materiālu 

bija sagatavoti „PowerPoint” prezentāciju veidā, kas ievērojami atviegloja 

materiāla apguvi un ietaupīja laiku.  

„Informātika” priekšmetā bija “Vadu komandieru” un “Jaunākā štāba 

virsnieka” kursa programmas. “Vada komandieriem” mācīja pamatiemaņas 

darbam ar datoru, tai skaitā kadeti apgūst Windows 98, Word 97, Excel 97. 

„Jaunākā štāba virsnieku” kurss apguva prezentāc iju programmu PowerPoint 
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97, nelielu ieskatu par datoru tīkliem, pamatiemaņas darbam ar internetu un 

elektronisko pastu, bija paredzēts ieskats datu bāzu vadības sistēmās Access 

97. 

Bija izveidotas divas klases ar Pentium 166 un Celeron 433 datoriem, kuri 

saslēgti kopējā tīkla un tika nodrošināta pieeja internetam. Nodarbību laikā kā 

uzskates līdzeklis tika izmantots video projektors, kas atļāva intensificēt 

apmācību procesu. Galvenās problēmas bija datortehnikas un programmatūras 

strauja novecošanās - ik pa dieviem gadiem bija nepieciešams modernizēt un 

pilnveidot datorklases un iegādāties jaunas licencētas programmas.  

Mācību priekšmetā „Kara tehnika” kadeti tika iepazīstināti ar LR NBS 

bruņojumā esošo un tuvāko kaimiņvalstu un NATO valstu apbruņojumu. 

“Vada komandiera” programmā kadeti apguva sauszemes karaspēka rīcībā 

esošu kaujas tehniku, sākot ar bruņutransportieriem, bruņumašīnām, kaujas 

izlūkmašīnām, kājnieku kaujas mašīnām, kaujas tankiem un noslēdzot ar 

uguns atbalsta ieročiem, tādiem kā pašgājēju lielgabaliem un mīnmetējiem, 

prettanku lielgabaliem un raķešu kompleksiem, zenītartilēriju un zenītraķešu 

kompleksiem un daudzstobru reaktīvās artilērijas sistēmām. “Vada 

komandiera” kursā kadeti apguva arī lidaparātu atpazīšanas pamatus.  

„Jaunākā štāba virsnieka” kursā klausītāji apguva jaunākos kaujas tehnikas 

modeļus, sekoja to attīstības tendencēm un jaunajām tehnoloģijām, apguva 

aviācijas bruņojumu, tai skaitā, kaujas helikopterus, iznīcinātājus, 

triecienlidmašīnas, bumbvedējus un to bruņojumu. Kursa laikā „Jaunākā štāba 

virsnieka” kursa klausītāji iemācījās patstāvīgi orientēties jaunākajā 

tehniskajā literatūrā, sagatavot uzskates materiālus un novadīt nodarbības.  

„Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem”  kadeti apguva galvenos 

masveida iznīcināšanas ieročus un aizsardzības paņēmienus no tiem. Kadeti 

apguva apvidus kontroles paņēmienus, degazācijas, deaktivizācijas 

paņēmienus. Kadetiem deva vispārēju priekšstatu vides aizsardzības 

problēmās. 

Vienu no svarīgākajiem kaujas nodrošinājuma priekšmetiem – „Kaujas 

inženiernodrošinājumu” mācīja majors Pēteris Lovčinovskis un majors Aivis 

Abakoks. Priekšmeta deviņdesmit sešu stundu programmas laikā studējošie 

apguva fortifikāciju, sprāgstvielas un spridzināšanas darbus, mīnas un mīnu 

laukus, nesprāgstošos kavēkļus un šķēršļus, maskēšanos, ūdens šķēršļu 

pārvarēšanu un kara tiltus, kara ceļus, ūdens apgādi, kā arī inženierizlūkošanu 

un inženiernodrošinājumukaujā. Tika apgūta līdzekļu plānošana un darbu 

vadīšana atbilstoši NATO standartiem.  

„Sakari” priekšmetā nodarbības vadīja majors Andrejs Misiņš, majors Mareks Ošiņš 

un kapteinis Jānis Dreimanis. Topošie komandieri mācījās lauka telefonu un rāciju 

sakaru tīklu izveidošanu, kurus izmantoja NATO sakaru procedūras. 

„Artilērija” priekšmetā artilērijas ieroču materiālo daļu, artilērijas taktiku, šaušanas 

datu sagatavošanu, mērķu piešaudi un uguns korekciju mācīja kapteinis Andris Gulbis 

un līdz pārcelšanai uz NBS 1.kājnieku bataljona „Uguns atbalsta” rotas komandiera 

vietnieka amatā 2002.gada maijā virsleitnants Edijs Utmans. „Informātika” 

priekšmeta programmā bija paredzēta Windows 2000, Word 2000, Excel 2000, 

PowerPoint 2000, datoru tīklu, interneta un elektroniskā pasta apguve, kuru divās 

datorklasēs nodrošināja kapteinis Guntis Smilgzdrivs, kapteinis Gunārs Bērziņš, 

majors Andrejs Misiņš un majors Mareks Ošiņš. 

Mācību priekšmetā „Kara tehnika” katedras vadītāja pulkvežleitnanta Arņa Kalnāja, 

arī pulkvežleitnanta Roberta Drākes vadībā studējošie apguva kara tehnikas 
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klasifikāciju, tapšanas vēsturi un attīstības tendences un apbruņojumā esošo 

sauszemes kaujas tehniku, kā arī lidmašīnas un helikopterus. 

Studējošiem tika dota iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības. 

„Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem” pulkvežleitnanta Aivara 

Latkovska, atv. majora Gunāra Opmaņa vadībā studējošie iepazinās ar nukleārajiem, 

ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem, dabas un rūpniecisko katastrofu seku 

novēršanas iespējām un NATO standarta „NBC” ziņojumiem. 

“Statistika” mācību priekšmetu katedrā mācīja LU lektors Jānis Smotrovs. 

LZA Jauno zinātnieku balvu no katedras saņēma Mag.paed. kapteinis Guntis 

Smilgzdrivs un Mag.paed. kapteinis Andris Gulbis, kuram lielu atbalstu viņa darbam 

sniedza un ieguldīja tajā savu vērtīgo pētījumu majors Pēteris Lovčinovskis. 

Visi katedras pasniedzēji daudzkārt pabija dažādos virsnieku kvalifikācijas celšanas 

kursos ārzemēs – ASV, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Holandē, Lietuvā, Igaunijā. 

 

Tehnisko zinātņu katedras pasniedzēju sastāvs (1998-2009): 

 

Vārds 

Uzvārds 

Katedrā mācību procesu 
vadījis 

Mācību priekšmeti 

Pulkvežleitnants 

Arnis Kalnājs 
1998-2007 Kara tehnika 

Pulkvežleitnants 

Roberts Drāke 
2008-2009 Kara tehnika 

Pulkvežleitnants 

Aivars Latkovskis 
2008-2009 AMII 

Majors 

Aivis Abakoks 
1999-2009 Kaujas inženiernodrošinājums 

Majors 

Pēteris Lovčinovskis 
1998-2006 Kaujas inženiernodrošinājums 

Majors 

Andrejs Misiņš 
1998-2007 

Informātika 

Sakari 

Majors 

Mareks Ošiņš 
2006-2009 Sakari, Informātika 

Majors 

Tomass Delvers 
1998-2002 AMII 

Atv. Majors 

Gunārs Opmanis 
1998-2009 AMII 

Kapteinis 

Andris Gulbis 
1999-2009 Artilērija 

Kapteinis 1998-2004 Sakari 
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Katedras bibliogrāfiju sastādījusi NAA bibiliotekēre Sanita Lovčinovska: 

 

Tehnisko zinību katedras  bibliogrāfija 

 

1. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem : [ māc. līdz.] / Latvijas 

Nacionālā aizsardzības akad. Tehnisko zinību kat. ; sast. Tomass Delvers ; red. 

Mareta Krisberga. - Rīga : NAA izd-ba, 1999. - 113 lpp. : zīm. - Izmant. lit.: 

113.lpp.(9 nos.). - Brošēts izd. 

2. Andrejevs Aleksandrs. Spridzināšanas darbi militārām vajadzībām : māc. 

līdz. / LR Nacionālā aizsardzības akadēmija. – Rīga : Junda, 1992. – 70, [2] 

lpp. 

3. Arnicāns Osvalds. Inženierapmācība /LR Aizsardzības ministrija ; LR 

Nacionālā aizsardzības akadēmija. Ieroču veidu kaujas lietošanas kat. – 1.red. 

– Rīga: [NAA], 1994. – 109 lpp. : zīm., sh., tab. – Brošēts izd. 

4. Arnicāns Osvalds. Inženierapmācība / LR Aizsardzības ministrija ; LR 

Nacionālā aizsardzības akadēmija. Ieroču veidu kaujas lietošanas kat. – 2.red. 

– Rīga: [NAA], 1994. – [188] lpp. : zīm., sh., tab. – Brošēts izd. 

5. Arnicāns Osvalds. Kaujas inženiernodrošinājums / red. Uldis Bormanis. – 

Rīga : Junda, 2001. – 266 lpp. : il., sh. tab. – Bibliogr. : 266.lpp. ISBN 9984-

01-036-8 

6. Automobīļu uzbūve un apkope : lekc. materiāli / LR Nacionālā aizsardzības 

akadēmija ; Bruņojuma un materiālās apgādes kat. ; sast. Arnis Kalnājs – Rīga 

: [NAA], 1996. – 162 lpp. : zīm. 
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8. Manas atmiņas par pasniedzēja gaitas sākumu NAA 
 

  Tehnisko zinību katedras pasniedzējs atv.maj. Gunārs Opmanis 

 

Ezermalas ielā 6/8 pirmo reizi ierados piektdien 19.03.1993.g. un ir jau 

pagājuši gandrīz 20 gadi - atmiņā palikuši nozīmīgākie brīži. Gribēju atrast šajā laikā 

darbu savā specialitātē. Vispirms notika pārrunas ar prorektoru mācību darbā pulkvedi 

Kārli Krēsliņu, pēc tam vajadzēja ierasties pie NAA rektora. Pirmais iespaids par 

pulkvedi Valdi Matīsu: simpātisks cilvēks /apmēram mana vecuma/, kas lieki netērē 

savu un apmeklētāju laiku. Saruna bija īsa ≈ 5 minūtes; jautājumi\atbildes un man 

vajadzēja ierasties kadru daļā, lai noformētu pirmo darba līgumu. Iepazinos ar 

nākamo  kolēģi pulkvežleitnantu Gunāru Veidi. Jau pirmdien mums abiem bija 

paredzētas konsultācijas studiju programmā „Aizsardzība no masu iznīcināšanas 

ieročiem (AMII)” neklātienē studējošiem Viļakas robežsargu bataljona karavīriem, 

dienu vēlāk eksāmens. Telpas, kur man vajadzēja strādāt, atradās 4.stāvā, bet NAA 

administratīvie dienesti 2 stāvus zemāk .Rektoru es satiku ļoti reti, bet visā pilnībā 

izjutu pozitīvu auru, kas bija jūtama jebkurā telpā. Kolektīvā bija patriotisks 

noskaņojums, stingra militārā disciplīna, bet tā netraucēja izvērst radošu darbu. Tā 

sākās manas pasniedzēja gaitas, kas lēnām kļuva par manas dzīves nozīmīgāko 

posmu. Paralēli teorētiskajām nodarbībām- gatavojamies vasaras nometnei. NAA 

finansiālais nodrošinājums bija vairāk, ka bēdīgs- bet NAA rektors piekrita manam 

lūgumam pieaicināt vēl citus (ar praktiskajām nodarbībām nepieciešamiem 

līdzekļiem) speciālistus un apmaksāt viņu darbu. Drīz sekoja liels pārsteigums, kas 

koriģēja manus turpmākos plānus. Man piedāvāja kļūt par militārpersonu, redzot 

manas šaubas Valdis Matīss savu piedāvājumu arī argumentēja, un es ar zināmām 

šaubām piekritu. 22.06.1993. Vidzemes priekšpilsētas darba dienestā šī procedūra tika 

veikta. Ir bijuši vēl momenti, kad rektors kliedēja manas šaubas, ka tieši tas būs man 

labāk. Septembrī, kad atjaunoja manu dienesta pakāpi- sākās pilnvērtīga līdzdalība 

NAA ikdienā. Regulāras rīta izvades, kā arī citi pasākumi saliedēja personālu. 

Iknedēļas notika īsas visu NAA darbinieku sapulces, periodiski tikai pasniedzēju 

apspriedes. Akadēmijas vadība tikās biežāk ar katedru vadītājiem, kuri informēja par 

aktuālo sev padotos. REPLIKA: man šķiet, ka pozitīvo gaisotni, kas valdīja NAA, bez 

rektora veidoja vecākie virsnieki, kas militāro izglītību bija ieguvuši PSRS dažādās 

karaskolās un viņi ievēroja tā sauktā virsnieka goda kodeksa pamatnosacījumus + 

viņu patriotiska attieksme. 
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Pulkvedis Matīss- būdams labs psihologs veicināja patriotiski domājošo speciālistu 

piesaisti. NAA rektors bija iniciators, kas panāca daudzo LV spēka struktūru 

tuvināšanos- organizējot visu virsnieku apmācību NAA. Rektors pats ar savu darbu un 

prasībām veicināja NAA prestiža celšanos.- tas nebija pieņemams noteiktajam cilvēku 

lokam (KAS SEVI PIESKAITĪJA LV PIE ĪSTAJIEM PATRIOTIEM), - varbūt 

viņiem bija nepatika, ka paši nav spējīgi veikt analoģisku ieguldījumu LV militārās 

izglītības attīstībā. Akadēmija bija tieši pakļauta Aizsardzības ministrijai, tas viņu 

pasargāja šajā laikā un vēl dažus turpmākos gadus. Akadēmijas kolektīvs varēja visu 

enerģiju veltīt pedagoģiskajam un metodiskajam darbam. 1994/95. biju ilgstošā 

mācību komandējumā. Pēc atgriešanās sajutu  jau negatīvo pārmaiņu vēsmas. NAA 

virsnieki tiek pārcelti dienestā citās vienībās jaunizveidotajā NBS, bet rektors ilgstoši 

komandēts ārpus LV. Pēdējā mana īsa saruna notika 13.02.1997.g, kad kapelāns Atis 

Vaickovskis iesvētīja NAA piemiņas akmeni, atmiņā palika tas, ka pulkvedis V. 

Matīss skumjā balsī pateica....paldies Dievam- vismaz paspēju to izdarīt..... 

Ir vērts pieminēt, ka NAA pirmais rektors Valdis Matīss, būdams stingras militārās 

disciplīnas piekritējs- spēja izvēlēties ļoti oriģinālas metodes mērķa (kadetu 

apmācības procesā) sasniegšanai, kā arī mainīt savu lēmumu- ja oponents prata rast 

labāku risinājumu un varēja argumentēt. 

Nedaudz atmiņas par mācībām Best Effort 1997   

Latvijā bija ieplānotas starptautiskas mācības „Best Effort”, kuras vadību no Latvijas 

puses bija uzņēmies Jānis Kažociņš. Starptautiskās mācības tiek plānotas ilgu laiku 

iepriekš, un notiek vairākas konferences par šo mācību organizāciju. Tajā gadā no 

akadēmijas uz NBS štābu plkv Jāņa Kažociņa vietā tika nozīmēts plkv Kārlis Krēsliņš 

un vienlaicīgi tika nozīmēts par šo mācību vadītāju no Latvijas NBS. Kārlis Krēsliņš, 

izvērtējot situāciju, nolēma iesaistīt mācībās akadēmijas kadetus. Arī mani kā AMII 

akadēmijas pasniedzēju piekomandēja mācībām, jo saskaņā ar NBS pavēli akadēmijai 

tika noteikti uzdevumi.  Pēc Kārļa Krēsliņa vārdiem viņš netika iesaistīts nevienā no 

mācību plānošanas sanāksmēm, kas esot notikušas vairakkārt gada laikā. Otrkārt, 

NATO bija solījusies iedalīt finansējumu, bet nauda vēl nebija saņemta. Latvijas MK 

bija ieplānojis naudu šīm mācībām, kas arī nebija ieskaitīta NBS rīcībā. Treškārt, viņš 

NBS štābā dienošiem tika uzskatīts kā „sarkanais” pulkvedis, it sevišķi tiem, kas nāca 

no Zemessardzes. Rezultātā mūsu akadēmijas prorektors saņēma ļoti ierobežotu 

atbalstu no NBS vadības puses.   
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Mācībās no akadēmijas vecākais bija Ēvalds Krieviņš, bet mācību štāba priekšnieks 

bija Igors Rajevs, labi un zinoši virsnieki, bet savstarpēji sastrādāties viņiem bija 

lielas problēmas. Tāda bija situācija. Vēl viena epizode. Dienā, kad notika mācību 

atklāšana, pēc sanāksmes cilvēki gāja pusdienās, bet ēdnīca bija slēgta. Tajā laikā 

Ādažos tika uzcelta jauna ēdnīca. Pusdienas visi saņēma, kaut arī ar nelielu 

nokavēšanos. 

Tikai vēlāk varēja saprast daudzu problēmu iemeslus. Dažiem bija vienalga, vai 

mācības izdodas vai neizdodas, pat dodot priekšroku negatīvajam rezultātam. Ja 

mācības neizdodas, tad to var pamatot, pirmkārt, „sarkanie” vai bijušie PSRS 

virsnieki ir slikti sagatavoti un nespēj veikt tādus uzdevumus, otrkārt, NATO plānoja 

iedot naudu, bet visa nauda vēl nebija pārskaitīta NBS kontos, treškārt, MK iedalīja 

mācībām naudu, bet atkal NBS kontā nebija pārskaitīts. Piemēram NAA kadeti, kas 

poligonā praktiski nodrošināja mācības ar ēdin;āšanu netika nodrošināti. Labi, ka tajā 

laikā arī pārējie kadeti atradās lauku nodarbībās saskaņā ar mācību programmām, un 

tad varējām paēdināt arī mācībās iesaistītos oficiāli atkomandētos kadetus. Mums 

nācās daudzus iepirkumus veikt uz parāda, un šeit man jāsaka liels paldies Mārim 

Jurdžam, kas to prata organizēt. Neraugoties uz visām problēmām, mācības notika ļoti 

labā līmenī. Viens piemērs tam. Latvijas Valsts prezidents apmeklēja mācības, palika 

ar redzēto ļoti apmierināts un, atgriežoties pilī, ir izsaucis savas kancelejas 

priekšnieku un teicis: ja grib uzzināt, kā vajag organizēt liela mēroga pasākumu, lai 

aizbrauc uz Ādažiem paskatīties un pamācīties. Mācībās novērotāju statusā bija arī 

mūsu Austrumu kaimiņa virsnieks, kas bija izbrīnīts, ka tādu starptautisku mācību 

organizēšanā Latvija ir iedalījusi tik maz cilvēku un resursu. 
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9. MANAS DZĪVES MIRKĻI UN DIENESTS NAA 

Tehnisko zinību katedras pasniedzējs, atv.plt. Osvalds  Arnicāns 

 

Laime ir apšaubāma un pārejoša, neapstrīdams un mūžīgs ir pienākums.  E. 

Feihterstēbens  

   Šīs atmiņas varētu būt interesantas radiniekiem, latviešu virsnieku dzīves gaitu 

pētniekiem 20. gs otrajā pusē. Uz aizejošiem dzīves gadiem skatos būdams pensionārs 

.Daudzas  parādības un notikumi  pēc daudziem gadiem rādās  citā gaismā nekā 

notikumu laikā, sevišķi salīdzinot ar  bērnībā un jaunībā notikušo. Tas, kas bērnībā 

likās liels, garš, auksts, interesants, daudz vēlāk liekas pieticīgāks, vienkāršāks, 

ikdienišķāks.              

BĒRNĪBA 

Garlaicība pasaulē ienākusi līdzi ar sļiņkumu.  Ž.Labrijērs 

   Piedzimu 1935.gada 23.februārī,ziemā,Račevas sādžā, Asūnes pagasta Daugavpils 

apriņķī, kādus 20 km no Baltkrievijas robežas un apmērām 300 km no Rīgas. Vēlāk, 

kad sāku mācīties karaskolā ,uzzināju ka 23. februārī  Padomju Savienībā svin armijas 

dienu, tagad Krievijā-dzimtenes aizstāvju dienu. Ierodoties šajā pasaulē, kā visi bērni 

un kā māte teica, iebļāvos. Vēlāk sāku domāt, ka  dzīvi vajadzētu nodzīvot, kā māca 

indiešu gudrība: ”Ierodoties pasaulē tu raudāji, bet tev apkārt priecājās, dzīvo tā, lai 

aizejot no šīs pasaules tev apkārt raudātu”. Ja neskumstu ,tad  vismaz paziņas domātu 

labas domas. Piedzimu ģimenē kā otrs bērns-10 gadus iepriekš bija piedzimis brālis 

Alberts .Tai laikā Latvija bija neatkarīga  valsts.No bērnības palika spilgtā atmiņā : 

pie vecākiem ,kuri strādāja dārzā, bija atnācis formas tērpā aizsargs. Spožā un skaistā 

militarā forma uz mani atstāja neizdzēšamu iespaidu, kas vēlāk iespaidoja dzīves 

profesijas izvēli.  Pēc Latvijas okupācijas  1940.gada 17.jūnijā sākās brīvās valsts 

iznīcināšana. Atceros tēva sarunas ar tuviem cilvēkiem ,kurš nosodīja komunistiskās 

varas nodibināšanu. Ļoti drīz nežēlīgā komunistiskā okupācijas vara ar represijām 

piespieda savaldīt mēles. Sākas totāla iedzīvotāju izsekošana. Cilvēki ,kuri bija 

neuzmanīgi izteikušies pret svešo varu ,naktī ar ‘’melno mašīnu’’ tika no mājām 

paņemti, bez paskaidrojumiem un tiesas aizvesti nezināmā virzienā un pazuda uz 

visiem laikiem. Okupantu vara rīkojās kā organizēta bandītu organizācija, kura 

sagrābusi varu valstī, kuras rīcībā bija visas represiju iestādes bez kaut kādas 

kontroles. Bez oficiālas apsūdzības, bez pierādījumiem Latvijai uzticīgākos, labākos, 

godīgākos cilvēkus iznīcināja lai pārejos iedzīvotājus iebaidīt un līdz ar to nebūtu 

pretestības. 

Tēvs Feliks Alekseja dēls piedzima 1883.gadā.Viņam 10 km no Dagdas, sādžā 

Račeva piederēja 18 ha lauku zemes un 1 ha meža. Līdz 1918.gada sākumam tēvs 

strādāja ugunsdzēsēju depo Pēterburgā. Pēc komunistiska apvērsuma 1917.gadā 

,atgriezās Latvijā ,jo Krievijā sākās nekārtības, posts un pilsoņu karš.  Vēlāk tēvs 

piedalījās Ķeguma HES celtniecībā. Pēc HES celtniecības beigām ,atgriezās Latgalē, 

savā zemnieka saimniecībā, kurā visu laiku dzīvoja māte ar bērniem. Tēvs skolā 

beidza trīs  klases –tajā laikā tā bija laba izglītība. Tas ļāva tēvam kaimiņiem rakstīt 

iesniegumus, sūdzības un vēstules. Pēc otrā pasaules kara tēvs nopirka vienkāršu 

bateriju detektora radiouztvērēju lai varētu klausīties BBS, Amerikas balss un citu 

radiostaciju raidījumus, jo padomju informācijai nebija uzticības, tā bija melīga,  

neobjektīva un kaitīga Latvijas interesēm. Tāpat kā visi Latvijas zemnieki tēvs 

1949.gadā nevēlējās iestāties kolhozā, bet pēc masveida deportācijas uz Sibīriju tai 

pašā gadā, baiļu spiests ,kā visi citi zemnieki ,iestājās kolhozā. Lai piespiestu stāties 

kolhozos ,zemniekiem draudēja ar jaunām deportācijām uz Krievijas ziemeļiem , 

apļika ar ļoti augstiem nodokļiem, kurus zemnieks nebija spējīgs nomaksāt. Tā 
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1949.gadā boļševiku vara masveidā izveidoja kolhozus. Zemnieks  kolhozam bija 

spiests  atdot visas govis, atstājot sev tikai vienu, visus zirgus, tehniku, ratus, ragavas, 

zemi. Kolhoznieka rīcībā palika 0,5 ha  zemes. Kolhoznieku ģimenes dzīvoja no 

piemājas dārza saimniecības, govs un sīkajiem mājdzīvniekiem /cūka, dažas aitas, 

vistas/, kurus bija atļauts turēt. Māte Sofija piedzima 1902.gadā.Visu mūžu nodzīvoja 

laukos, nebija mācījusies skolā, bet lasīt un rakstīt latviski iemācījusies pastāvīgi. 

Mātei un tēvam bija augsta vecāku pienākuma apziņa. Visu dzīvi veltīja triju bērnu 

audzināšanai, visas pūles lika, lai bērni izaugtu par krietniem, godīgiem cilvēkiem un 

iegūtu izglītību. Pareizi T. Draizers rakstīja:” Mātes mīlestība ir visu aptveroša, 

pirmatnēja, egoistiska un tai pat laikā nesautīga.”Man ir brīnišķīgas attiecības ar 

māsu, es viņu ļoti cienu. Viņa ir7 gadus jaunāka par mani. Interesantas attiecības ar 

māsu veidojās bērnībā. Lai panāktu savu iecerēto, piemēram, lai kaut ko paņemtu no 

manis vai lai es ar viņu rotaļātos, dažreiz sāka speciāli raudāt.  

 
Māte, māsa Olga, tēvs, Osvalds skolnieks. 

 

Māte par to, ka 7 gadus jaunākā māsiņa raud , mani bāra , gadījās, ka iepēra pa pliku 

pakaļu ar žagariem, manu galvu saspiežot starp savām  kājām.  Māte pēc divu dēlu 

piedzimšanas ļoti vēlējās lai piedzimtu meitiņa, tāpēc par meitiņu vairāk rūpējās, pie 

tam māsa bija par mani jaunāka. Māte šajā sakarā man pastāvīgi atgādināja:” Tu esi 

vecāks, tev jābūt gudrākam un jāpiekāpjas”.  Māte attiecībās ar tēvu bija stāvokļa 

noteicēja. Viņa plānoja visus mājsaimniecības darbus. Tēvam deva norādījumus, ko 

vajag darīt, kādā secībā, ko darīt tūlīt, ko atlikt uz vēlāku laiku. Visus lauku ,mājas un 

citus darbus māte plānoja un turēja savā uzraudzībā. Tēva iebildumus negribēja ņemt 

vērā. Tēvs bija mierīgs, paklausīgs, izpalīdzīgs cilvēks, kurš gandrīz nelietoja 

alkoholu. Gadījās ,ka tēvs iedzēra vienu mazu glāzīti vienu vai divas reizes gadā 

pašbrūvētā šņabja, kad bija lieli svētki un bija ieradies reti redzēts  un cienīts ciemiņš. 
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Var teikt, ka tēvs vadījās pēc A. Čehova gudrības:” Degvīns ir balts, taču degunu tas 

padara sarkanu, reputāciju melnu.” 

       Mātes un tēva mūžs pagāja vienā darbā un rūpēs par saviem bērniem lai tie būtu 

paēduši ,izaugtu par godīgiem, strādīgiem un izglītotiem cilvēkiem. Tēvs, būdams 

Latvijas patriots, interesējās par politiku, regulāri lasīja avīzes, klausījās radio. Manas 

bērnības laikā nebija ikdienā televīzijas, kaut tā jau bija izgudrota, nebija datoru, 

interneta, neredzēju kombainus, nebija mobilo telefonu, atomelektro staciju, 

kodolieroču, mājās nebija mikroviļņu krāsniņu, kafijas automātu un daudzu citu 

mūsdienās zināmu un labi pierastu ierīču. Cilvēces sasniegumus mana mūža garumā  

varētu turpināt vēl daudz vairāk. Zinātne un tehnika attīstās arvien straujāk. Līdz ar to 

strauji mainās cilvēku dzīves apstākļi, apkārtējā vide, cilvēku uzskati, paražas, dzīves 

veids. 

       Dzīvojot vecāku saimniecībā ,kura atradās pie meža, mani dzīves pirmie desmit 

gadi iekrita otrā pasaules kara laikā. Laukos kara grūtības pārdzīvot daudz vieglāk kā 

pilsētā. Zemnieks pats ražo pārtikas produktus, kamēr pilsētnieks tos var dabūt tikai 

no veikala. Kara laikā galvenais deficīts ir produkti, kurus grūtāk dabūt veikalos. Kara 

laikā mūsu mājā vienmēr bija pašcepta maize, kartupeļi, gaļa, olas, piens, piena 

produkti un citi produkti. Frontes līnijai tuvojoties, tēvs mežā slēpa lopus, sevišķi 

zirgus, kurus kara vajadzībām vēlējās rekvizēt, slēpa arī graudus, mājas varēja 

nodedzināt. Grūtības bija sagādāt sāli ,cukuru, sērkociņus, petroleju, jo mājokļi 

vakaros apgaismoja ar petroleju. Lauku saimniecībām bija uzliktas lielas klaušas-

nodokļi.1941.gada jūlijā ,kad frontes artilērijas kanonāde no mūsu mājām bija 

novirzījusies tālu uz Krievijas pusi, mūsu mājās ieradās kādi pieci vācu vērmahta 

karavīri. Tie tēvam prasa, rādot uz mežu, vai nav redzēti „rusisch Soldaten”. Tad 

mātei rāda uz plīti ar vārdiem „Butter , Eier, Schpik und Schnabs”. Kad māte visu bija 

sagatavojusi ,vācu karavīri istabā apsēdās pie galda un ieturēja maltīti ,iedzerot tēva 

no miltiem paštaisīto šņabi.Es ,deviņgadīgs puika būdams ,neievēroju vai maltītes 

laikā pie mājas bija  norīkots apsargs. 1944.g.oktobrī vācu vermahtam atkāpjoties, 

vācu karavīri dedzināja zemnieku mājas. Mūsu sādžas centrā paspēja nodedzināt 

vairākas mājas-zemniekiem tas bija liels trieciens, jo bija jāceļ jaunas mājas. Tā kā 

tēva mājas atradās pie meža, arī 1944.gada septembrī atkārtojās līdzīga situācija. Kad 

frontes šāvienu dunoņa bija pietiekoši tālu novirzījusies uz rietumiem Daugavpils 

virzienā ,ieradās kādi seši sarkanarmijas karavīri un jautāja vai nav manīti tuvumā 

vācu zaldāti. Tad lika sagādāt ēdamo, kā arī vodku. Saņēmuši prasīto, aizgāja uz siena 

šķūņi, kur jau bija salikts sausais siens, apsēdās uz zemes ,dzēra, bet ēda galveno kārt 

ASV gaļas konservus. Vācu karavīri pirms trim gadiem maltīti ieturēja daudz 

kulturālākos apstākļos. Mūsu ģimenē bija desmit gadus vecāks par mani brālis 

Alberts, kurš Preiļu rajonā 2001.gadā aizgāja aizsaulē. Mana māsa Olga dzīvo Preiļos. 

Vecāki apglabāti Asūnes pagasta Dūķeļa kapos, trīs km no vecāku mājām, vienu km 

no Asūnes pagasta centra. Kaut bērnība pagāja otrā pasaules kara apstākļos, vienalga 

tas bija brīnišķīgs laiks. Pēc 1944.gada otrās padomju okupācijas Latvijas mežos 

mitinājās cīnītāji par Latvijas neatkarību„meža brāļi”-tā tauta viņus sauca. Atceros, kā 

partizāni bija atnākuši uz mūsu sētu pēc produktiem un ilgi runāja ar tēvu zem četrām 

acīm. Tēvs mani nopietni brīdināja ,lai es par notikušo nevienam nestāstītu. Par 

partizāņu atbalstīšanu draudēja bargs sods, kā izsūtīšana uz Sibīriju. Kaimiņš 

Ratinieks Kazimirs, slēpās no iesaukšanas sarkanajā armijā. Miliči rīkoja daudzas 

viņa tvarstīšanas, bet kaimiņš veiksmīgi izvairījās no notveršanas. Komunistu vara 

sludināja daudzas amnestijas par padošanos. Tikai pēc trīs gadu slēpšanās no 

iesaukuma sarkanajā armijā, pēc vairākām solītajām amnestijam, kuras bija ar 

mazākām represijām, kaimiņš padevās. 
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Mūsu māja stāvēja uz neliela paugura no kura ziemā varēja nobraukt ar slēpēm vai 

ragaviņām. Manās bērna acīs tas mazais paugurs likās ,kā liels kalns. Bērnībā viss 

liekas lielāks, nozīmīgāks, grandiozāks, kā vēlāk pieaugušam cilvēkam. Bērnības 

iespaidi, uzvedība, pat ēdieni atstāj neizdzēšamu iespaidu uz visu dzīvi-to cilvēks pa 

īstam sāk saprast tikai vecumā. Bērnībā veidojas pieaugušais cilvēks. Ēdieni ar 

kuriem baroja māte-skābu kāpostu zupa, miežu putra, kartupeļu pankūkas, aitas gaļa 

,ļoti garšo līdz šim laikam. Attiecības ģimenē veido augoša bērna īpašības, raksturu, 

dzīves uztveri. Agrā bērnībā stiprs pārdzīvojums bija pirmo reizi redzēt mirušu 

cilvēku. Bija miris kaimiņš Izidors Kovals. Tēvs, paņemot mani ,aizgāja bērēs. Mirušā 

kaimiņa izskats ilgus gadus mani vedināja uz pesimistiskām pārdomām, ka man arī 

kādreiz būs jāmirst. Galvā ilgi mājoja  nāves bailes, likās cik šausmīgi, nepanesami 

sāpīgi ,grūti būs mirt. Kad paliku vecāks, nāves bailes pārgāja pašas no sevis, jo 

sapratu, ka cilvēks ir mirstīgs, visas dzīvās būtnes ar laiku ir lemtas nāvei. Agri vai 

vēlu cilvēks lemts nāvei. Nāve ir dzīva cilvēka neizbēgamība, ar to ir jāsamierinās. 

Vienīgais apmierinājums varētu būt- cienīgi , lietderīgi un interesanti nodzīvot dzīvei 

iedoto laiku. Lai to sasniegtu ,kritiskos brīžos vajag padomāt-kā es rīkotos, ja tā ir 

mana pēdējā dzīves diena. Mūžības priekšā mēs visi paliekam labāki, mūsu uzvedība 

kļūst labvēlīgāka. Par jaunību var teikt:” Divas lietas iegūst savu vērtību pēc 

pazaudēšanas-jaunība un veselība.”|Arābu sakāmvārds.| 

 

 

SKOLA 

     Kāds tu esi ,tāds es biju, kāds es esmu, tāds tu būsi,- jauneklim saka vīrietis 

brieduma gados. Skolas gaitas sāku Račevas sādžas četrgadīgajā skolā, kurā visas 

četras klases mācīja viena skolotāja Terēza Kokars. Mācīja pavirši ,jo es ,beidzot 

četras klases ,nepratu lasīt. Iemesls ,ka nemācēju lasīt bija tas ,ka es, lasot ,vienu burtu 

izrunāju kā divus, piemēram, ”b” lasīju kā “bē”. Līdz piektajai klasei lasīt nemāku 

kompensēju ar iegaumēšanu ko stāstīja skolotāja, mājās vēl lūdzu uzdoto lasīt mātei, 

lai skolotājas Terēzas priekšā pēc atmiņas “kaut ko lasītu”. Kad mācības turpināt  

ierados Asūnes septiņgadīgajā skolā ,kura atrodas 4 km no tēva mājām  ,jaunā 

skolotāja vispirms pārbaudīja skolnieku lasīšanas māku. Tad atklājās, ka es neprotu 

lasīt. Jaunā skolotāja nezināja ko ar mani darīt piektajā klasē, kaut jāsūta uz pirmo 

klasi. Tomēr mani atstāja piektajā klasē un iemācīja lasīt.  Labi veicās citi  priekšmeti, 

kā matemātika , fizika,  ģeogrāfija un citi, jo nemāku lasīt vajadzēja kompensēt ar 

kaut ko citu. Pēc iemācīšanās lasīt piektajā klasē ,sāku cītīgāk mācīties, sekmes 

uzlabojās ar katru gadu. Lai absolvētu tajā laikā vienpadsmit klašu  vidusskolu ,pēc 

Asūnes septiņgadīgās skolas beigšanas, vajadzēja braukt uz 10 km tālo Dagdas 

vidusskolu. Bezsniega laikā uz vidusskolu braucu ar divriteņi, bet ziemā ,kad bija 

daudz sniega ,par naudu privātā mājā pie Dagdas īrēju gultas vietu.   Vecāki uz nedēļu 

līdzi deva maizi, kartupeļus, sviestu, mājas sieru, speķi.Ar divām atzīmēm” labi” 

pārejām “teicami”1954.gadā beidzu Dagdas vidusskolu. Mūsu klasē mācījās 32 

skolnieki, no tiem tikai 8 zēni. Klases audzinātājs bija skolotājs Parfenovičs , skolas 

direktors  Ančupāns.                    

KARASKOLA 

 Neaizmisti darīt neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo. A. Rubinšteins 

Pirms vidusskolas beigšanas no Krāslavas  Kara komisariāta vidusskolā ieradās 

krievu armijas majors, savācis absolventus puišus, saka aģitāciju : ”Rīgā atrodas 

latviešu divīzija, tai vajadzīgi latviešu virsnieki. Aicinu jūs iet mācīties karaskolā 
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.Tur ēšana, apģērbs ,apavi, gulta būs par velti, iegūsiet labu izglītību uz valsts rēķina 

arī par velti.”Uzreiz gribētāju nebija. Tālāk pārstāvis turpināja: ”Ja nebūs latviešu 

virsnieku, uz latviešu divīziju sūtīs citu republiku virsniekus ”.Visi klases zēni bija 

piekrituši iet mācīties karaskolā. Pēc medicīnas komisijas derīgs militārajam 

dienestam biju tikai es. Mācīties izvēlējos kara inženieru skolu Pēterburgā 

,domādams, ka mācīšos lielā pilsētā un inženierspecialitātē.Ja nebūtu gājis mācīties 

kara skolā, mani gaidīja 3 gadu militārais dienests. Bet braukt mācīties augstskolā uz 

300 km tālo Rīgu nebija iespēju ,jo vecākiem-kolhozniekiem nebija naudas, pat 

palīdzēt ar uzturu tādā attālumā arī nevarēja.1949.gadā pēc Latvijas iedzīvotāju 

deportācijām ,piespiedu kārtā bija nodibināti kolhozi. Samaksa par darbu kolhozā 

bija tik niecīga, ka ar to nevarēja izdzīvot, pat pabarot sevi un ģimeni. Lai 

kolhoznieki neizbēgtu strādāt uz pilsētu ,tiem nedeva pases. Kolhoznieks pārtika no 

0,5 ha piemājas dārziņa, vienas govs, cūkas, vistām ,kuras drīkstēja turēt. Tādos 

apstākļos likās labākā izeja bija iet mācīties karaskolā un pēc tās beigšanas 

atgriezties dienēt Rīgā.1957.gadā,pēc karaskolas beigšanas ,izrādījās ,ka gadu 

iepriekš bija likvidēta sarkanā latviešu divīzija. Pēc 1956.gada notikumiem Tbilisi 

komunistu varai nacionālās divīzijas likās aizdomīgas un zināmos apstākļos varētu 

būt neuzticīgas .Nekārtību gadījumā varētu nostāties savas tautas pusē. Līdz ar to 

Latvijā man nepiedāvāja dienesta vietu. Daudz vēlāk ,kad biju beidzis Kara inženieru 

akadēmiju, centos nokļūt turpināt dienestu Latvijā, bet visas pūles bija veltīgas. Bija 

jūtams nezināms norādījums-karavīriem un virsniekiem nedrīkstēja dienēt savā 

republikā, protams, izņemot krievus. Latvietim dienēt savā zemē ar maziem 

izņēmumiem ceļš bija slēgts. Karavīrs atrauts no dzimtās vides, aizsūtīts uz dienestu 

citā republikā, totalitārajam režīmam bija mazāk bīstams.                                                                                                                                     

Tā 1954.gada augustā  aizbraucu uz Pēterburgu lai iestātos karaskolā.Ne bez 

grūtībām nokārtoju sekmīgi iestāju eksāmenus, jo tos vajadzēja kārtot krievu valodā, 

bet es Latvijā mācījos visu laiku latviešu valodā. Grūtības bija mutiski atbildēt 

matemātikā, fizikā, krievu valodā, jo nezināju daudzus terminus krieviski. Karaskola 

atradās Pēterburgas centrā  Sadovaja  ielā 10/12 sešstāvu ēkā ,netālu no Ņevas 

prospekta, Pasāžas, Mākslas laukuma. 

 

Kursantu kazarmas bija izvietotas pie cirka, netālu no mācību telpām, Tolmačova 

ielā blakus Pēterburgas cirkam. Karaskolu dibinājis Krievijas cars Pēteris 1. 

1704.gadā,tajā mācījušies Krievijā pazīstami cilvēki, kā zinātnieks Mečnikovs,  

komponists Borodins, Kuji, ģenerālis Karbiševs un citi. Grūtības kursanta ikdienā 

bija sadzīvošana ar citiem kursantiem. Tie savās attiecībās ne vienmēr bija taisnīgi 

un korekti. Kolektīvā bija tādi, kas gribēja izcelties ,uzkundzēties citiem, pazemot, 

apcelt ,bet līdz fiziskai iespaidošanai nenonāca. Pret dažiem mācību vada kursantiem 

no pašu kursantu puses  bija izvērsts morāls terors.Es vājos aizstāvēju, jo man 

vienmēr ir liela taisnības izjūta, tad pazemotāji vērsās pret mani, kāpēc jaucos  kur 

nevajag. No mazotnes man bija fizioloģiska problēma.Es bieži pa nakti gultā 

nesaturēju urīnu. Tas turpinājās līdz 18 gadiem, pat vēl sākumposmā karaskolā.To 

izbeidzu, kad dzimumlocekļa gala ādiņu uz nakti ar drēbes strēmeli aizsēju. Par urīna 

nesaturēšanu gultā man bija kauns, kad tas izbeidzās, biju ļoti priecīgs. Kursantu 

nodaļu komandieri 1.un 2.kursā bija pēdējā 3.kursa kursanti.  
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O. Arnicāns – kursants. 

Ziemā  nodarbības notika Pēterburgas skolas auditorijās. Trīs mēnešu praktiskās 

mācības notika vasaras nometnē Boļšaja - Kuzjomkina netālu no Pēterburgas. 

Kursanti dzīvoja brezenta teltīs pa 10 kursantiem vienā. Notika praktiskās nodarbības 

fortifikācijā,mīnēšanā,spridzināšanā,ūdens šķēršļu pārvarēšanā, darbs ar 

inženiertehnisku, lekšana ar izpletni gaisa desanta daļās un citas. Pēc vasaras 

nometnes bija vienu mēnesi ilgs  atvalinājums - varēja braukt uz mājām. Pirms jaunā 

mācību gada sākuma viens mēnesis jāstrādā ziemas mītnē saimnieciski darbi. Pēc 

pirmā un otrā kursa beigšanas bija viena mēneša prakse karaspēka daļās-nodaļas 

komandiera un vada komandiera vietnieka amatos, kuras  notika Pleskavas gaisa 

desanta divīzijā. Pleskavā prakses laikā izpletņu lēkšanas trenažoru pilsētiņā sūtu 

karavīrus ieņemt vietas Li - 2 lidmašīnas maketā. Pirmais karavīrs tikko iekāpis 

lidmašīnā ,steidzami atstāj lidmašīnu.Es vaicāju:” Kas notika?” Izrādās-plika sieviete 

guļ lidmašīnā bezsamaņā. Vēlāk noskaidrojās, sieviete bija kāda majora sieva, kuras 

vīrs pagājušajā naktī  nebija mājās -dežurēja. Viņa sieva pa to laiku lidmašīnas 

maketā mīlējās ar seržantu. Seržanta mīlas spars ātri beidzās.  Neapmierinātā sieva 

mīlētāju aizsūta pēc „ papildspēkiem”, ierodas tik daudz seksa gribētāju, ka sieviete  

„intensīva darba” rezultātā ,zaudē samaņu.                                                                                                                                         

Karaskolā daudz mācību laika bija atvēlēts nevajadzīgu priekšmetu-marksisma- 

ļeņinisma, komunistiskās partijas vēstures apgūšanā.  Pie tam vajadzēja lasīt 

marksistisko literatūru. Tā bija nelietderīga laika tērēšana. Ieskaites un eksāmenus 

šajos priekšmetos es nokārtoju spriedelējot par uzdotiem jautājumiem. Labi 

pasniedza automašīnu uzbūvi un praktisko smagās GAZ-51 auto vadīšanu.1957.gadā 

ieguvu auto vadītāja-amatiera tiesības. Uz pilsētu uz dažam stundām ar atvaļinājuma 

lapiņu pastaigāties varēja dabūt atļauju brīvdienās ,kam bija labas sekmes un nebija 

disciplīnas pārkāpumu . Uz nodarbībām mācību korpusā, uz ēdnīcu, uz pirti vienu 
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reizi nedēļā soļojām ierindā ,bieži ar dziesmu. Pilsētā apmeklēju 

Ermitāžu,Kunstkameru,Etnografisko,Krievu mākslas ,Artilērijas, Kara jūras 

muzejus. Patika pastaigāties pa Ņevas prospektu, gar Admiralitāti, Ziemas pili , Isāka 

katedrāli, Petropavlovskas cietoksni, Kloda zirgiem un citām interesantām, 

arhitoniski izcilām vietām. Karaskola trijos gados gatavoja sapierus, pontonierus 

vada komandiera amatam inženieru karaspēka daļās.Es mācījos kļūt par sapieri gaisa 

desanta karaspēkā. Trīs gadu laikā ar izpletni lecu 21 reizi dažādās Krievijas vietās-

Pleskavas, Tulas, Ostrovas apgabalos. Visvairāk pārdzīvoju izjutu pirmā lēciena 

laikā no aerostata 400 metru aukstuma. Bailes pārņēma ,kad aerostats lielā ātrumā ar 

trim izpletņlēcejiem sāka celties no  zemes. Visi objekti uz zemes palika mazāki un 

mazāki, vējš svilpoja apkārt, likās tas var izraut no aerostata handolas. Lauki uz 

zemes izskatījās kā topogrāfiskā kartē, cilvēki kā mazi punktiņi. Lielākās bailes ir 

izlekt no lidaparāta. Pirmā lēciena laikā no bailēm atcerējos savu bērnību, dzimtās 

mājas, tēvu, māti. Galvu pārpildīja nožēla, ka esmu izvēlējies specialitāti ar izpletņa 

lēkšanu.Ja būtu viens un neviens neredzētu, atteiktos no lēciena. Tomēr atteikties no 

lēciena neļāva pašcieņa, kauns citu priekšā. To, kurš mazdūšības dēļ atsakās no 

lēciena, pārejie uzskata par necienīgu būtni- tas tiek nicināts un apsaukāts par nejēgu. 

Tas, kurš pārvarējis augstuma bailes, izlēcis no lidaparāta, uz to, kurš atteicies no 

lēciena, skatās  kā uz ģļēvuli ar lielu pārākumu un nicinājumu. Tādu ,kuri atsakās no 

lēciena ,bija ļoti maz. Otrais un nākošie lēcieni baiļu ziņā daudz vieglāki.Jo vairāk 

lec, jo mazāk pārdzīvo. Cilvēks pie visa pierod, bailes pārvarēt cilvēks arī pierod. 

Kad atveras izpletnis ,rodas prieks un gandarījums, ka lēciens ir izdarīts. ļoti svarīgi 

ir pareizi piezemieties , jo saskarsme ar zemi notiek ar 5 metru ātrumu sekundē, tas ir 

tā kā nolekt no 3 metru augstuma.13 gadu laikā, kad dienēju desanta karaspēkā, ar 

izpletni esmu lēcis 187 reizes , lēcis ar ieroci, militāro ekipējumu un bez tā. Lēcis 

dienā un naktī, trenējoties un taktiskās mācībās rotas , bataljona un pulka sastāvā. 

Reizi, laikam 1964.gadā pulka sastāvā ar izpletni naktī lecu  virs Rumānijas Varšavas 

bloka valstu armiju  mācībās. Desanta lidmašīnas  uz Rumāniju izlidoja no Ķedaiņu 

lidlauka Lietuvā. 

  DIENESTS  PADOMJU  ARMIJĀ 

        Tomēr gars uzvar, kaut tumsas spēki tam uzglūn. (Pēc J. Raiņa.) 

 

Garlaikojoties pēc Dzimtenes, pagāja trīs mācību gadi kara skolā. Izlaiduma 

eksāmenus nokārtoju teicami un labi. Par labām sekmēm bija iespēja izvēlēties  

dienesta vietu-kara apgabalu. Baltijas kara apgabalā man bija vieta tikai 7.kara 

desantu divīzijā Lietuvā. 1957.gada septembrī beidzu trīsgadīgo kara inženieru 

karaskolu Pēterburgā ,saņemot diplomu par videjo  izglītību  kara  ceļu, tiltu, militāro 

aizsargbūvju celtniecībā un spridzināšanas darbu veikšanā. Pēc mēneša atvaļinājuma 

man bija jēierodas 119.desanta pulka sapieru rotā par vada komandieri  Marijampolē 

/komunistu laikā pilsētu sauca Kapsukas  /  Pulks izvietojās  divās trīsstāvu sarkanu 

ķieģeļu kazarmās, kuras  celtas  priekš karaspēka  izvietošanas vēl  Krievijas cara 

laikā. Neatkarīgās Lietuvas laikā tur arī atradās karaspēka daļa. Pulka teritorijā atradās 

daudzas palīgēkas-štābs, garāžas, noliktavas. Teritorijā atradās vecs parks ar dīķi, dīķa 

vidū bija sala. Salā līdz 1940.gadam bija prieka māja, kuru varēja apmeklēt arī 

lietuviešu karavīri. Marijampoles centrā atradās parks un restorāns, veikali. Kādu 

dienu leitnants Kaļužnijs, atbrīvojies no auto parka dežuranta pienākumiem, 

nenodevis pistoli pulka dežurantam, iegriezās restorānā, labi iedzēra, iznāca no 

restorāna, apturēja taksi. Izvilcis pistoli, lika taksistam izkāpt no mašīnas, nostādīja  

pie ķieģeļu sienas un divas reizes izšāva sienā  šofera virzienā un deva tam komandu 

lai brauc projām. Nākošā rītā visu pulku stāda ierindā .Virsniekiem tiek dota komanda 



 86 

30 soļus uz priekšu .Pulka komandieris ar taksistu iet gar virsnieku ierindu, līdz  

taksists atpazīst iepriekšējās dienas „šāvēju”. „Šāvējam” tiek dota diennakts –ja 

taksists nepiedos- kara tribunāls. Tā kā Kaļužnijs no šofera dabūja  piedošanu, 

pēdējais  stājās virsnieku goda tiesas priekšā, kura pazemināja viņam dienesta pakāpi 

uz zemāku.Kaut  pulks atradās Lietuvā, tajā  dienēja tikai viens lietuvietis 

virsleitinants. Pulka dzīvē reiz notika negaidīts notikums- atsūtija dienēt 30 latviešu 

tautības jauniešus no Latvijas. Visus viņus norīkoja uz seržantu kursiem. Pēc kursu 

beigšanas nozīmēja par seržantiem 1.desantu bataljonā, par kura komandieri  bija 

atsūtīts jauns komandieris, kura tēvs, kā vēlāk uzzināju ,bija Padomju armijas 

galvenās kadru pārvaldes priekšnieks. Pēc pusgada inspekcijas pārbaudē šis bataljons 

teicami šāva, parādīja labu disciplīnu un sekmes kaujas apmācībā, kļūstot par teicamu 

bataljonu. Jaunais bataljona komandieris majors Kuļešovs  pēc gada dienesta 

bataljona komandiera amatā  tika paaugstināts par pulka komandieri. Vēlāk no avīzes 

uzzināju,  ka Kuļešovs ir ģerālpulkvedis - Aizkaukaza kara apgabala komandieris. 

Viņa tēvs ,būdams augstā amatā, atsūtot disciplinētos latviešus uz dēla dienesta vietu, 

palīdzēja dēlam izveidot spožu militāru karjeru. Vēlāk tā bataljona virsnieki, kurā 

vienu reizi bija atsūtīti latviešu karavīri, ilgi man atgādināja ,cik disciplinēti ir  

latviešu karavīri. Tā kā Baltijas republiku iesaucamos jauniešus dienestam sūtīja uz 

citām republikām, tas bija izņēmuma gadījums.  Kaujas mācības ar karavīriem notika 

militārās pilsētiņas apkārtnē. Šaušana notika šautuvē 4 km attālajā šautuvē-poligonā. 

Kompleksās bataljona ,pulka taktiskās mācības notika vienu reizi gadā 2-3 diennaktis. 

Mācību taktiskais fons bija ,ka vienība tiek  desantēta ienaidnieka aizmugurē -nav 

transporta līdzekļu, jāveic 100-200 km tāls pārgājiens ,lai ieņemtu ienaidnieka 

aizmugurē svarīgu objektu-štābu, tiltu, aerodromu un tamlīdzīgu mērki. Mācību laikā 

pārtikām no sausās karavīru pajas. Dažreiz mācības notika ar desantēšanos no 

lidmašīnām.  Esmu piemirsis gadu, laikam tas bija 1961. gads. Varšavas līguma valstu 

bruņoto spēku mācībās ņēma dalību pulks, kurā es dienēju. Pulku ar lidmašīnām   An 

- 12 no Kedaiņu aerodroma Lietuvā nakts laikā transportēja un izmeta ar izpletņiem 

Rumānijas teritorijā kādus 100 km uz austrumiem no ostas pilsētas Konstances. Naktī 

iešana pa azimutu vairāk kā  100 km caur vīnogu, dārzeņu ,labības laukiem lai 

ieņemtu „ienaidnieka” lidostu. Pēc mācību beigām es pārdevu rokas pulksteni „ 

Pobeda ” un, par ietirgoto naudu 300 lejas, nopirku 15 pudeles ruma un vīna. Tas bija 

ļoti izdevīgs darijums.Ar vilcienu  atgriezamies  Lietuvā. 

Apmācot karavīrus pati smagākā problēma bija viņu disciplīna-aiziešana 

prombūtnē no kazarmām uz pilsētu brīvajā laikā, alkohola lietošana, veču būšana, 

karavīri trešā dienesta gadā visus darbus lika veikt pirmā un otrā dienesta gada  

karavīriem.Es ar „veču” būšanu, kā varēju cīnījos , bet ar viduvējiem 

panākumiem.Visdisciplinētākie karavīri nāca no ģimenēm, kurās bija vairāki bērni. 

Daudzbērnu ģimenēs bērni ir mazāk lutināti, prot saskaņot savu rīcību ar citiem, tāpēc 

disciplinētāki. Man ar sapieru vadu bieži lika veikt dažādus darbus, kuri nebija saistīti 

ar kaujas nodarbībām. Piemēram, pulka šautuvē cēlu ēdnīcu simts karavīriem. 

Dienesta laikā Marijampolē apprecējos ar krievu  meiteni Valentīnu no Simferopoles 

.Laulībā 1962.gadā piedzima dēls Vladimirs, bet 1963.g. meita Tatjana. Bērni izauga 

un beidza vidusskolu krieviskā vidē. Kad atgriezos dzīvot Latvijā, bērni neprata 

latviešu valodu. Tajā laikā sapratu, dzīvē pielaidu lielu kļūdu, paņemot sievu 

dzīvošanai krieviskā vidē, kura nepārvalda manu dzimto valodu. Bērni ir labi, godīgi, 

strādīgi cilvēki, bet mani moka apziņa, ka viņiem trūkst latviskā gara. Izjūtu vainu 

savas tautas priekšā –ka tā tas ir izveidojies manā dzīvē. Ar to var izskaidrot manu 

vēlāko bezkompromisa rīcību latviešu interešu aizstāvībā ,ko viens otrs var nosaukt 

par nacionālismu. Pēc akadēmijas beigšanas, kad strādāju inženieru karaspēka 
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Centrālajā sprāgstvielu noliktavā Arsaki- 90 km no Maskavas, bija divi komandējumi-

uz Ziemeļu floti  Kolas pussalā un uz Aizbaikala kara apgabalu- pārbaudīt, kā 

glabājās sprāgstvielas un spridzināšanas līdzekļi. Kad biju Kolas pussalā, maija 

mēnesī vēl bija sniegs, gar ceļiem 2,5 m augsti  sniega vaļņi. Murmanskā pulksten 

trijos no rīta tāpat kā visu nakti bija gaišs kā dienā, redzēju, kā  jūrnieki pulksten trijos 

naktī spēlē futbolu.  Vēlāk strādāju kā aizsardzības ministrijas pārstāvis militārās 

produkcijas pieņemēju ciematā Svoboda 25 km no Kurskas un Erevānā. Erevāna 

skaista pilsēta, daudz strūklaku pilsētas centrā, no skaistā rouzā krāsas akmens celtas 

mājas ar labu arhitektūru, bet sliktas kvalitātes  pārtikas produkti, sevišķi desas, 

nevarēja saņemt dzīvokļi, bija jādzīvo īrētos dzīvokļos , tāpēc centos ātrāk tikt prom 

no Erevānas dienēt citā vietā. Pēc triju gadu dienesta Erevānā mani nosūtīja uz 

pilsētiņu Svoboda, agrāk saucās Korennaja pustiņa, kur cara laikos bija slavens 

klosteris un sena Krievijas vidienes gada tirgu vieta. Cara laikos no klostera rīkoja 

slavenas ikonas ik gadīgu nešanu uz Kursku.Es rūpnīcā pieņēmu pārvietojamās 

benzīna un dīzeļa 0,5 ;1;2;4 un 8 kw  elektrostacijas. Darbs, salīdzinot ar karaspēka 

daļu, bija vieglāks, jo varēja darbā ierasties privātā apģērbā un nevajadzēja cīnīties ar 

nedisciplinētiem krievu un  citu padomju tautu karavīriem. Bija jāatbild tikai par 

pieņemtās produkcijas atbilstību tehniskai dokumentācijai. Kad biju sasniedzis 45 

gadu vecumu , nodienējis 25 gadus, abi bērni beidza vidusskolu, iesniedzu lūgumu 

par atbrīvošanu no militārā dienesta. Atrodoties militārajā dienestā nācu pie atziņas, 

karjeru taisa disciplīnēti, ne obligāti gudri, bet paklausīgi, lišķīgi, priekšniecības visu 

iegribu izpildītaji. Ja esi gudrs un spējīgs, bet priekšniecībai teiksi kaut dažreiz 

nepatīkamu taisnību-karjeras veidošanā tālu netiksi. Tā tas ir arī civilajā dzīvē, ja 

cilvēks strādā karjeras darbā. Vēlies „izaugt”-lasi priekšnieka domas, esi paklausīgs, 

kaut priekšnieks rīkojas aplami. 

 

  CIVILAIS  DARBS LATVIJĀ 

Atgriešanās uz pastāvīgu dzīvi dzimtenē bija saistīta ar grūtībām. Sapnis bija 

dzīvot mūsu skaistajā ,sirmajā Rīgā, jo dzīvošana dzimtajā kolhozā nebija vilinoša-ja 

bija iespēja, visi bēga projām no kolhoza  Viens atbraucu uz Rīgu lai nokārtotu 

smagāko uzdevumu pierakstīties .Lai varētu pierakstīties Rīgā, vajadzēja atrast brīvu 

platību dzīvoklī uz katru ģimenes locekļi 12 kv. m, manā gadījumā -48 kv.  m, jo 

mana ģimene sastāvēja no četriem cilvēkiem-es, sieva, dēls un meita. Tas Rīgā  bija 

gandrīz neizpildāms uzdevums. Pierakstījos pie sena paziņas Garkalnē Rīgas 

rajonā.1980.gadā, lai saņemtu dzīvokļi Rīgā, bija jāgaida mazākais piecus gadus. Lai 

saņemtu ātrāk dzīvokļi, biju spiests iet strādāt maz apmaksātu ,smagu darbu Rīgas 

rajona izpildkomitejā par rajona civilās aizsardzības \CA\  štāba priekšnieku.  

Vajadzēja gatavoties rajona civilās aizsardzības mācībām, jāsastāda rajona un rajona 

CA objektu  civilās aizsardzības visa veida plāni, kodolkara draudu gadījumam  

rajona un Rīgas evakuācijas plāns, jāizveido rajona CA štābs 50 cilvēku sastāvā, štābs 

jātrenē. 
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O.Arnicans Rīgas rajonā 1984.g. 

 

 Rīgas rajonā dzīvoja 135 000 iedzīvotāju, Salaspilī atradās atomreaktors un 

Rīgas HES-svarīgi CA objekti, kuru ietekme kara gadījumā bija īpaši jāatspoguļo 

plānos. Pēc sešiem gadiem pārgāju  strādāt  par produkcijas pieņēmēju ,valsts 

standartu komitejas uzdevumā, Rīgas Gaismas ķermeņu , tad Elektrospuldžu  rūpnīcās 

un vēlāk divus gadus par namu pārvaldnieku Dzīvokļu pārvaldē Nr 20 Āgenskalnā.                                                                                     

Ļoti  pacilāts ,piesātināts ar notikumiem, darbiem bija periods ,no 1988. gada, kad 

sākās latviešu trešā atmoda ar mērķi  atgūt Latvijas valsts neatkarību. Vēl pirms pirmā 

Latvijas tautas frontes kongresa Elektropiederumu rūpnīcas 1. Cehā, kurā tajā laikā 

strādāju, nodibināju tautas frontes grupu 87 cilvēku sastāvā no 200 strādājošiem. 

Rakstījām vēstules par visām tā laika  aktivitātēm-par latviešu valodu , kā valsts 

valodu, par Latvijas  atdalīšanos no PSRS, Lietuvas atbalstīšanu un citiem  

jautājumiem, gājām uz visiem mītiņiem un manifestācijām , kuras  rīkoja  Latvijas 

tautas fronte \LTF\. 

 

                        Dienests Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā /NAA/ 

Nevajag cīnīties par tīrību-vajag slaucīt. Ilfs un Petrovs. 

Nevajag daudz runāt par dzimtenes mīlestību-vajag tai kalpot. 

           1991.gada 21.augustā Latvija, par lielu prieku  man un visai latviešu tautai, 

atguva ilgi gaidīto de fakto neatkarību. Bija ļoti pacilāts garastāvoklis. Piepildījās  

latvju tautas ilgi gaidītais sapnis-kļūt brīviem saimniekiem savā zemē. Gribējās kalpot 

savai valstij ,darīt visu ko varu tās nostiprināšanā. 1991.gada Ziemassvētkos pirmā 

pasaules kara latviešu strēlnieku atceres pasākumā Kalnciema baznīcā nodevu 

zemessardzes/ZS/ zvērestu. No ZS to pieņēma tā laika ZS apmācības daļas 

priekšnieks Kasparovičs. Bija paredzēts , ka strādāšu ZS instruktoru rotā.  Faktiski 
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nekāda strādāšana tajā laikā nenotika. 1992.gada sākumā  no Latvijas radio raidījuma 

uzzināju, ka dibinās Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, kurai vajadzīgi  

mācības spēki. Man tai laikā bija 57 gadi. Jau vienpadsmit  gadi bija pagājuši kopš 

biju atvaļinājies  no padomijas armijas. Pēc dienesta atstāšanas 1980.gadā man pat 

galvā nenāca doma, ka es vēl varētu atsākt militāro dienestu, pietam neatkarīgas 

Latvijas armijā ,apmācīt mūsu zemes jauniešus lai tie kļūtu par mūsu valsts bruņoto 

spēku virsniekiem. Biju beidzis trīsgadīgo kara inženieru skolu Pēterburgā un vēl 

piecgadīgo kara inženieru akadēmiju Maskavā. Padomāju, ka manas militārās 

zināšanas varbūt varētu noderēt NAA un nolēmu pieteikties strādāt. Citu pretendentu 

uz kaujas inženiera nodrošinājuma pasniegšanu nebija, konkursa arī nebija.  

 
 

O.Arnicans LVA 2003.g. 

 

Tā no 1992 .gada marta sāku strādāt NAA par kaujas inženiera nodrošinājuma un 

militārās topogrāfijas pasniedzēju, jo tai laikā topogrāfijā arī nebija pasniedzēja. Bija 

grūti pasniegt divus priekšmetus, jo nebija literatūras, mācības līdzekļu, pašam bija 

jāatsvaidzina materiāls-bija pagājis liels laiks, kopš es mācīju karavīriem šos 

priekšmetus . Neskatoties uz grūtībām ,man bija pacilāts garastāvoklis. Sākās labākais 

periods manā dzīvē, likt savas militārās zināšanas , gatavojot Latvijas jauniešus 

dienestam mūsu zemes bruņotajiem spēkiem. No paša sākuma akadēmijā strādāja 

pulkvedis Valdis Matīss –NAA  rektors, pulkvedis Kārlis Krēsliņš- prorektors, 

mācības spēki- pulkvedis Jānis Melderis, pulkvežleitenants/plt/ Māris Gulbis, plt Juris 

Kursītis, plt Gunārs Veide, majori Valdis Leflers, Jānis Skrinda, Vilis Raups, 

kapteinis Inārs Bīskaps, virsleitenants Zigurds Irbe. Dienesta  pakāpes norādītas, 

kādas bija sākot strādāt NAA. Pie tam Akadēmijai nebija atbilstošu telpu. Latvijas  
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Karaskolas telpas Rīgā Kr. Barona ielā 99 bija aizņemtas un bija par šaurām ,nebija 

vietas autotransportam un citai tehnikai-kaut citas tehnikas tajā laikā NAA vēl nebija. 

Akadēmijas darbam ierādīja  pagaidu telpas Mālpils meliorācijas sovhoztehnikumā, jo 

1992.gadā tehnikumam bija grūti laiki,  plašajās telpās bija maz audzēkņu  un tur 

atradās pirmie robežsargu kursi. Visi NAA  mācību spēki dzīvoja Rīgā. Sešas nedēļas 

darba dienas strādājam neapkurinātās Mālpils tehnikuma auditorijās un kopmītnē . Es 

kopmītnē dzīvoju vienā istabā ar plkv Jāni Melderi. Uz izejamo dienu- svētdienu 

braucam uz mājām Rīgā. Pirmdienās agri no rīta braucam atpakaļ uz Mālpili. 

Steidzami vajadzēja sastādīt mācību programmas ,meklēt mācību literatūru, materiālo 

nodrošinājumu, gatavoties lekcijām, praktiskām nodarbībām. Nebija izstrādāta 

latviešu valodas vienota militārā terminoloģija. Kaujas inženiera nodrošinājumu nevar 

sekmīgi apgūt bez uzskates līdzekļiem un cita tehniskā nodrošinājuma. Mācīt militāro 

topogrāfiju nav iespējams bez topogrāfiskām kartēm, topogrāfisko elementu nosacīto 

apzīmējuma, kompasa. Pēc kāda laika dabūju dažas mācību grāmatas krievu valodā, 

Padomju  armijas topogrāfiskās kartes, plakātus krievu valodā, krievu armijas mācību 

mīnas.   

  

O.Arnicāns 70 gadu jubilejā 

 

 Latvijas bruņotajiem spēkiem bija steidzami vajadzīgi virsnieki, tāpēc pirmajai 

kadetu grupai \ 87 jaunieši\ apmācības laiks bija samazināts līdz sešiem mēnešiem.  

Kadetiem Mālpilī bija kazarmu režīms ar stingru disciplīnu, kas ne visiem patika. 

Daudziem arī mācības ne visai veicās, citiem bija pārāk romantisks priekšstats par 

dienestu armijā un disciplīnu, tāpēc līdz mācību beigām atbira kādi 20 kadeti. Pēc 

Latviešu virsnieku apvienības \LVA\ nodibināšanas tās priekšsēdētājs Arnolds Zariņš 

ar Fridrihu Kārkļiņu, Verneru Ligutu un citiem Latviešu virsnieku apvienības pirmās 

neatkarīgās Latvijas virsniekiem vairākas reizes brauca uz Mālpili lai akadēmijas 
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personālam pastāstītu par Latvijas kara skolas tradīcijām. Pēc LVA  biedru 

ierosinājuma akadēmijā ievēlēja krīvu padomi, nozīmēja krīvu krīvu , 30.novembrī  

sākam  atzīmēt ‘’melnās kafijas’’ vakaru par godu 1919.gadā par Latvijas neatkarību 

cīņās pret Bermonta karaspēku  jaunizveidotās kara skolas kritušajiem kadetiem pie 

Vareļiem un Daugavas tiltiem, nodot jauno virsnieku zvērestu Rīgas brāļu kapos pie 

mūžīgās uguns. Pirmās Latvijas kara skolas tradīciju pārņemšanā lielu lomu nospēlēja 

trimdā izdotā grāmata’’ Kadet uguni’’. NAA nodarbības sākās 1992.gada aprīlī ar 

mācībspēku un tikko uzņemto kadetu parādi  Mālpils stadionā, kuru pieņēma 

Aizsardzības  ministrs  T. Jundzis. No pirmā izlaiduma tagad Latvijas  bruņotajos 

spēkos ir maz palikuši, bet daudzi  palikušie  ieņem vai ieņēma augstus amatus-Andis 

Dilāns-NBS štāba priekšnieks,  Talbergs, Naglis, Ozoļiņš, M.Liberts  un citi. Mālpili 

apmeklēja arī latviskās izcelsmes virsnieki no rietumiem. Atceros ģenerāli-kapelānu 

no Austrālijas, seržantu Folkeru no ASV-1990.gada Irākas kara dalībnieku. Folkers 

palūdza atļauju ar kadetiem novadīt nodarbību taktikā. Kadeti, kuri pielaida kļūdas no 

seržanta saņēma spērienus. Kadeti lūdza lai viņš vairs nevada nodarbības, mums viņš 

paskaidroja, ka ASV armijā viņu tā mācīja.  

Pēc 6 mēnešu nodarbībām, kadeti, kuri  izturēja  eksāmenus, saņēma leitnanta 

dienesta pakāpi , pēc virsnieka zvēresta nodošanas pie mūžīgās uguns, nofotografējās 

pie Brīvības pieminekļa.  Nesekmīgie saņēma virsnieka vietnieka pakāpi. Pēc tam 

NAA pārcēlās uz Rīgu Ezermalas ielā 6/8 bijušās Krievijas Biruzova kara skolas 

telpām, blakus bijušai Latvijas policijas akadēmijai. Telpas plašas, bet nolaistā, 

izdemolētā stāvoklī. Skolas pagalmā stāvēja liels Ļeņina piemineklis, dārzā Biruzova 

krūšu tēls.  Abus pieminekļus novāca. Mācību klasēs mētajās Kārļa Marksa , V. 

Ļeņina darbi.  Lai dabūtu mācību līdzekļus-mīnas, uzspridzinātājus, spridzināšanas 

lādiņus, plakātus un citus, es braukāju pa Latvijas vietām, kur bija dislocētas Krievijas 

kara spēka daļas, kā Garkalnes Baltijas kara apgabala sprāgstvielu noliktava, kara 

komisariātu telpas. Visādi meklēju Krievijas armijas un citu valstu mācību literatūru. 

Tā Austrālijas armijas sapieris seržants latvietis no Liepājas atveda man vairākas 

grāmatas angļu valodā. Vēlāk no ASV virsnieka sapiera ieguvu ASV inženieru 

karaspēka  reglamentu angļu valodā. Ģenerālis Vilmārs Kukainis uzdāvināja grāmatu 

par ASV armijas inženieru karaspēka darbību. Grūtības sagādāja ,ka es nepārvaldu 

angļu valodu, skolās mācījos vācu valodu. 

    1993.gadā rudenī nodarbības NAA sākās Rīgā jau pēc 3 gadu programmas. 3 gadus 

gatavojam leitnantus   Aizsardzības spēkiem un robežsargiem ar aukstāko 

pedagoģisko un juridisko izglītību. ZS un drošības dienestam bija divgadu neklātienes 

nodaļa bez praktiskām nodarbībām ar ievērojami samazinātu mācību programmu. 

Neklātnieku apmācības līmenis pēc paredzētās programmas bija zems. Vēlāk NAA 

atklāja viena gada militāro priekšmetu apgūšanu kadetiem ar  aukstāko civilo 

izglītību. 21.gs sākumā  NAA  apmācības sāka tikai ar viena gada programmu ,kam 

jau bija cita aukstākā izglītība un atklāti rotu komandieru kursi.                                                                                                                                                               

No 1993.gada vasaras akadēmijas kadeti ar pasniedzējiem izbrauca uz viena mēneša 

praktiskām nodarbībām Ādažu poligonā pie Kadegas ezera. Dzīvojam brezenta teltīs, 

pa 10 kadetiem vienā teltī, no rīta  rosme, valsts karoga pacelšana, vakara junda, 

ēdiena gatavoja lauku virtuvē. Man sagādāja grūtības praktisko nodarbību 

sagatavošana, jo nebija nepieciešamo mācību līdzekļu ūdens šķēršļu pārvarēšanai, 

mīnēšanai un atmīnēšanai, maskēšanai un citu. Ar lielām grūtībām varēja dabūt tikai 

Krievijas armijas līdzekļus .Tāpēc apmācībā vajadzēja iztikt ar vienkāršiem , bieži 

paštaisītiem mācību līdzekļiem. Labāk bija nodrošinātas nodarbības  spridzināšanas 

darbos, pretkājinieku un prettanku mīnu lauku uzstādīšanā ar rokām un no 

automašīnas, atmīnēšanā ar pašizgatavotiem taustekļiem un novecojušiem mīnu 
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meklētājiem. Ūdens šķēršļu pārvarēšanu  biju spiests mācīt  ar pašizgatavotiem koka 

plostiem upes vietā pāri Kadegas ezeram, maskēšanos māciju ar no kokiem un  zariem 

pašizgatavotam maskām un tamlīdzīgi. Uz praktiskām nodarbībām brauca arī  

jaunsargi.  No paša sākuma NAA pasniedzēja darbā   pievērsu uzmanību uzskates 

līdzekļu sagatavošanai-bija izgatavoti ap 80 plakāti ar mīnu ,mīnu lauku, mīnēšanas 

līdzekļu,  masku uzbūvi, apdūmošanu ,mācību klasē uzzīmēti 10 sienas stendi 1.5 uz 2 

metri. Uz klases sienām uzkāru patriotiskus lozungus, kā „Labāk manu galvu ņēma 

nekā manu Tēvu zemi” vai  
 
„Vari aizmirst visu uz zemes, 
Vari aizmirst zvaigznes kā mirdz, 
Tikai Latviju- dzimteni savu 
Latvietis mīlēs līdz apklusīs sirds.” 

Vēlāk NAA iegādājās hodoskopus, kuriem gatavoju vairākus desmitus slaidu, 

lai tos lekciju laikā demonstrēt uz ekrāna, vēl vēlāk mācību procesā ienāca dators , ar 

kura palīdzību varēja vēl uzskatamāk pasniegt mācību vielu. Lai kadetiem būtu vēl 

lielākas iespējas iepazīties ar mācību materiāliem, uzrakstīju mācību grāmatu” Kaujas 

inženiernodrošinājums” uz 270 lappusēm, kuru ar 4 gadu novēlošanos 2001. gadā ar 

ģenerāļa Krēsliņa atbalstu iespieda apgāds „Junda”. 

Pirmajos NAA veidošanās gados pasniedzēja darbs manā priekšmetā bija ļoti 

grūts, pēc gadiem pieciem, kad bija sagatavota minimālā mācību bāze ,sastādīti 

mācību plāni, uzrakstīti lekciju konspekti, sagatavoti uzskates līdzekļi, stādāt kļuva 

vieglāk. Pēc 64 gadu vecuma sasniegšanas 1998 .gada sākumā atvalinājos no NBS 

aktīvā dienesta ,jo biju sasniedzis galējo dienesta vecumu. Kā privātais pasniedzējs 

vēl nostrādāju līdz gada beigām.  1992. gadā, kad sāku strādāt, virsnieka atalgojums 

bija necils, es mēnesī saņēmu 4500 rubļu. Iepriekšējā darbā mana alga bija par 1500 

rubļiem lielāka, pie tam iepriekšējais darbs bija vieglāks un vienkāršāks. Pārgāju uz 

militāro dienestu tikai patriotisku jūtu aicināts. Kad 1998. Gada sākumā aizgāju no 

aktīvā militārā dienesta Latvijas virsnieka atalgojums vēl bija zems, man 

pulkvežleitnantam bija 180 Ls /amata+dienesta pakāpes alga/ Patīkami, ka  no  

2008.gada augusta  virsnieku atalgojums vairākas reizes cēlies. Atvaļinātiem līdz 

1998.gadam pensijas arī bija nelielas. Akadēmijā pavadītais laiks bija piesātināts 

notikumiem. Piemēram, no 1993.gada NAA kadeti un pasniedzēji, tai skaitā arī es,   

vairākus gadus piedalījāmies Latvijas republikas karaspēka parādēs pie Brīvības 

pieminekļa. Pēc parādes kadetu un virsnieku kolona , dziedot karavīru dziesmas, 

soļoja pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim.  
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O.Arnicāns ar LVA karogu 

 Akadēmijā pavadīto laiku ,neskatoties uz grūtībām sākuma  posmā, uzskatu par 

labāko laiku manā dzīvē, jo varēju savas militārās zināšanas nodot jaunai Latvijas 

virsnieku paaudzei ar to ieliekot nelielu ķieģeļi NBS veidošanā un stiprināšanā. 

Patīkami zināt, ka NBS sapieri parāda labu sagatavotību visāda veida sprāgstošu 

priekšmetu neitralizācijā un darbojoties ar sprādziena  bīstamiem lādiņiem ārzemēs 

miera uzturēšanas  misijās. Gribas lai katra latvieša sirdī ienāk prieks, labs 

noskaņojums, lepnums par mūsu valsti, mūsu čaklo un gudro tautu, mūsu bruņotajiem 

spēkiem, par mūsu zinātkāro jaunatni, par mūsu drosmīgajiem karavīriem, par mūsu 

brīnišķo dabu, zaļajiem mežiem. Turēsim Latviju savās sirdīs kā lielāko dārgumu, ko 

nedrīkst pazaudēt un aizmirst. Galvenai Latvijas virsnieka pazīmei jābūt savas zemes  

mīlestība, to ir pierādījuši mūsu pagātnes karavīri  ,cīnoties par Latvijas neatkarību un 

pirmajā un otrajā pasaules karos, kaut karoja  svešu armiju sastāvā. 

 

CIVILĀ DZĪVE 

Ja nevari darīt to ,kas tev patīk, tad lai tev iepatīkas tas, ko tu dari. Angļu sakāmvārds. 

Pēc atvaļināšanās          no militārā dienesta, izjutu tukšumu, bet ar laiku viss pāriet. 

Piepildījās nodarbinātā cilvēka vēlēšanās nestrādāt, baudīt dzīvi, darīt to ,ko gribas 

,gulēt cik vēlies.  Atcerējos G. Flobēra vārdus „Vajag smieties un raudāt, mīlēt, 

strādāt, baudīt un ciest...”Cilvēks dzīvo, kamēr darbojas, ir aizņemts un kustas, kamēr 

ir dzīvot stimuls un  cenšas kaut ko sasniegt. Bezdarbība ātri noved pie priekšlaicīga 

vecuma, fiziska vājuma un kapa, jo nav stimula dzīvot.    

    Lai sevi nodarbinātu, divus mēnešus nostrādāju krievu skolā par praktisko 

nodarbību pasniedzēju. Daudzi skolotāji, kuriem vajadzēja pasniegt latviešu valodā, 

pasniedza krievu valodā. 9. klasēs  bija 4-5 skolnieki, kuri gandrīz neprata latviski 

runāt. Lai pēc nodarbībām klases dežurantu piespiest klases telpu savest kārtībā, bija 

jāpatērē tik daudz enerģijas, ka vieglāk bija izdarīt to pašam. Daudzu krievu skolotāju 

noskaņojums nelabvēlīgs Latvijai-pie mums plaukst nacionālisms, notiek krievu 
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diskriminācija utt. Krievu skolnieku disciplīna bija vāja-nodarbību laikā daži 

skolnieki sarunājas vai, piemēram, aizmugurē sēdošais ar vīļi iedur priekšā sēdošam, 

kurš pagriežas un sit atpakaļ. Aizrādi=5 minūtes klusums, tad cits kaut ko izdara 

nelabu. Minēto iemeslu dēļ darbu skolā atstāju. 1999.gadā iestājos Zemessardzes 

Studentu bataljona veterānu rotā.  Darbojos Latviešu virsnieku apvienībā/LVA/, 

Latviešu rezerves virsnieku asociācijā, Latviešu strēlnieku apvienībā un Latviešu 

karavīru palīdzības fondā. Visaktīvāk darbojas LVA, kurā ir pie 100 biedru, daudzi 

latviešu virsnieki ārzemēs. Sapulces notiek regulāri-vienu reizi nedēļā. Aktīvi 

piedalāmies visos valsts pasākumos, rūpējamies par vecajiem virsniekiem, 

apciemojam viņus,  svinam dzimšanas dienas, atzīmējam valsts svētkus, braucam uz 

leģionāru kapiem Lestenē, atzīmējam Lāčplēša dienu, svinīgos pasākumos noliekam 

ziedus pie Brīvības pieminekļa, piedalāmies Ļiktendārza izveidē. Pārejās 

organizācijas darbojas daudz pasīvāk. LVA jūtams latviskais gars vairāk,kā citās 

militārās organizācijās.  

      Katru gadu braucu 21 dienu atpūsties un uzlabot veselību uz rehabilitācijas centru 

Jaunķemeri, kā arī centos katru gadu aizbraukt kaut uz vienu ekskursiju ārzemēs. 

Esmu pabijis Francijā, Vācijā, Polijā, Portugalē, Spānijā, Kanāriju salu Tenerifē, 

Eģiptē, Tunisijā, Turcijā, Itālijā, Austrijā, Albānijā, Serbijā, Maķedonijā, Somijā, 

Norvēģijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Slovākijā un citās valstīs. Pēc dzelzs aizkara 

krišanas un Latvijas neatkarības atgūšanas varēja braukt ekskursijās uz ārzemēm. 

Pirmais mans brauciens bija uz Parīzi. Nakti vajadzēja pavadīt sēdus autobusā. To, 

par ko biju daudz lasījis-Roterdama, Jelisejas lauki, Latīņu kvartāls, Monmartra 

,Luvra, Versaļa, pacēlos uz Eifeļa torņa un citas vietas ieraudzīju ar savām acīm. 

Vēlāk apceļoju Luāras ieleju, apmeklēju Marseļu, Aviņjonu-Romas pāvesta bijušo 

rezidenci, Nicu, Kannas, Antibes, pundurvalsti Monako un citas Francijas vietas. 
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10. VADĪBAS UN POLITISKO ZINĪBU KATEDRA 
(1998 – 2009) 

 
Vispārējo priekšmetu 
katedras 
pasniedzējs Muntis 
Ģeibaks 

 
 
 Par Vadības un politisko zinību katedras vēsturisko sākumu var 
uzskatīt 1993. gadā izveidotās NAA Pedagoģijas un tiesību katedras, kurās 
jaunajiem virsniekiem paralēli militāri profesionālajai, svešvalodu un fiziskajai 
sagatavošanai vajadzēja dot iespēju apgūt arī pedagoģijas un tiesību zinātņu 
bakalaura akadēmiskās programmas. Darbā NAA tika pieaicināti pazīstami 
LU mācību spēki – Voldemārs Zelmanis, Imants Plotnieks, Ārija Karpova, 
Jānis Porietis, Līna Birziņa. Abas katedras spēja paplašināt jauno virsnieku 
redzesloku, pasniedzēji uzkrāja pieredzi, kā saskaņot sabiedriski humanitāro 
zinātņu atziņas ar militārās augstskolas profilu, radās zināmas tradīcijas 
kadetu patstāvīgā pētnieciskā darba organizācijā. Šī pieredze tiek tagad 
izmantota un pilnveidota. 
 2000. gada 20. novembrī ar aizsardzības ministra pavēli Nr. 335 tika 
apstiprināta Latvijas Republikas nacionālo bruņoto spēku virsnieku militārās 
izglītības koncepcija, kuras galvenais mērķis bija izveidot vienotu NBS 
virsnieku sagatavošanas sistēmu, kad visu virsnieka militārās karjeras laiku, 
dienests NBS vienībās un štābos mijas ar mācību kursiem. Tā tika ievērota 
militārās izglītības līmeņu secība, kad virsnieks var pretendēt uz mācībām 
augstākā līmeņa kursos, ja viņām ir iepriekšējais militārās izglītības līmenis, 
viņš ir pozitīvi attestēts un ir noteiktu laiku dienējis attiecīgajos amatos. Lai šo 
principiāli jauno virsnieka sagatavošanas modeli organizētu, jau iepriekš 
1998. gadā pārveidoja NAA Mācību katedras. Uz Vadības un administrācijas 
katedras, Kara studiju un politisko zinību katedras bāzes 1998. gadā tika 
izveidota Vadības un politisko zinību katedra, kuras pamatuzdevums ir kopā 
ar citām NAA katedrām gatavot profesionāli izglītotu militāro speciālistu 
sastāvu Latvijas valsts aizsardzībai, audzināt virsniekus – Latvijas patriotus, 
garīgi un fiziski attīstītas personas ar augstu morāli goda un pienākuma 
apziņu. Līderus, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt savus padotos. 
Katedra atbild par daudzpusīgu vispārējās un militārās vadības teorijas, 
militārās psiholoģijas un ētikas pamatu apguvi, tā nodrošina vairāku vadītāju 
nepieciešamo zinību - tiesisko un politisko, militāri vēsturisko un pedagoģisko, 
militārās apgādes un medicīniskā nodrošināšana un vides aizsardzības 
jautājumu – studijas, kurās NAA kadeti un virsnieka karjeras kursu klausītāji 
iegūst izpratni par sociālās dzīves pārvaldes galvenajām prasībām. 
Nozīmīgākās mācību programmas, kuras katedra NAA ir palīdzējusi vai 
turpina realizēt šajā laikā ir bijušas: „Komandējošā virsnieka sastāva 
pamatkurss”, „Virsnieka speciālista pamatkurss”, „Rezerves virsnieka 
speciālista (ārsta) pamatkurss”, „Virsnieka profesionālā un militārā studiju 
programma”, „Militārās izglītības izlīdzināšanas kurss”, „Sauszemes spēku 
Militārā vadība”, „Jūras spēku Militārā vadība”, „Gaisa spēku Militārā vadība”, 
virsnieku militārās karjeras kursi – „Rotas komandiera kurss”, „Jaunākā štāba 
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virsnieka kurss”. Ar katedras pasniedzēju līdzdalību tiek realizēti arī NBS 
vajadzībām nepieciešamie īslaicīgie virsnieku mācību kursi. 
 Katedras pasniedzēji spēj pārliecināt savus kadetus un klausītājus ar 
labi pārdomātiem, strukturētiem, pilnīgiem un pietiekamiem, skaidriem un 
saprotamiem argumentiem, viņi spēj fokusēt un koncentrēt sevi uz galveno 
gadījumos, kad sastopas ar negaidītu situācijas pavērsienu. Nekad neapjūk 
paradoksālu un ātru situācijas izmaiņu gadījumos un spēj šādas situācijas 
izmaiņas pieņemt. Katedras pasniedzēji apsver iespējamās alternatīvas un 
laikā pieņem labāko iespējamo lēmumu, pamatojoties uz rīcībā esošo 
informāciju un tās dziļu, daudzpusīgu analīzi. Lieli nopelni katedras attīstībā ir 
tās pirmajam vadītājam atv. pulkvežleitnantam Andrim Čakārnim, kurš bija 
atbildīgs par akreditācijas procesa realizāciju, arī katedras mācību 
programmu akreditāciju 2001. un 2007. gadā. Katedrā strādājuši izcili 
pedagoģiskā procesa meistari un visspilgtākais piemērs ir pasniedzējs, no 
kura daudzi kolēģi mācījās profesionālajā meistarībā – Oļegs Pavlovs ar 
cilvēka mīlestību, pedagoģisko iztēli un pedagoģisko taktu, spēja izstrādāt un 
īstenot pārmaiņu projektus, viņš ļoti labi spēja savā darbā pielietot kognitīvi 
didaktisko, komunikatīvi didaktisko, uzdevumā orientēto un mācību procesā 
orientēto didaktisko modeli. Virsnieku militāri patriotiskajā audzināšanā savu 
nozīmīgu ieguldījumu deva pasniedzējs Vitauts Ļūdēns. Lielu atbalstu 
pasniedzējiem sniedza apmācību kabineta priekšniece Brigita Ozoliņa. 
 
Katedras pasniedzēju devumu mācību procesa realizācijā (1998. – 2009.) 
parāda tabula: 

Vārds 

Uzvārds 

Katedrā mācību procesu 

vadījis 
Mācību priekšmeti 

Pulkvedis Ivo Moģiļnijs 1998-2002 

NBS finanses 

NBS apgādes organizācija 

NBS personāls 

Atv. pulkvedis 

Mečeslavs Šuksts 
2003-2009 

NBS apgādes organizācija 

Militārā vides mācība 

Pulkvežleitnants 

Aivars Buls 
2003-2009 

Militārās tiesības 

Militārā psiholoģija 

Lietvedība 

Pulkvežleitnants 

Artūrs Ģirupnieks 
2003-2004 

Militārā likumdošana 

Lietvedība 

Atv. pulkvežleitnants 

Andris Čakārnis 

1998-2003 

2006-2008 

NBS personāls 

Militārā likumdošana 

Militārā vides mācība 

Atv. pulkvežleitnants 

Aivars Pētersons 
1998-2001 

Karamākslas vēsture 

Latviešu karamāksla II pasaules 
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karā 

Atv. majors 

Jānis Mekšs 
1998-1999 Vadības teorija 

Atv. majors 

Andris Landrāts 
2003 

Mācību procesa plānošana 

Mācību teorija un metodika 

Uzvedības kultūra 

Kapteiņleitnante 

Andžela Rožcenkova 
2004-2009 

Militārā vadība un ētika 

Vadības teorija 

Militārā pedagoģija 

Lietvedība 

Kapteinis 

Edgars Strods 
2000-2006 

Militārā likumdošana 

Lietvedība 

NBS reglamenti 

Virsletinants 

Pēteris Egle 
1998-2003 

Vadības un militārā psiholoģija 

Ģimenes psiholoģija 

Psihofiziskais treniņš personības 

attīstībai Personības un sociālā 

psiholoģija 

Liāna Pļaviņa 1998-2005 

Medicīnas dienesta organizācija 

Kara medicīna 

Medicīniskais nodrošinājums 

Oļegs Pavlovs 1998-2003 

Komunikācijas kultūra 

Uzvedības un saskarsmes 

kultūra 

Militārie simboli un rituāli 

Vadības socioloģija 

Filozofija 

Imants Plotnieks 1998-2001 
Personības un sociālā 

psiholoģija 

Ludvigs Grudulis 1998-2001 
Pedagoģija 

Baltijas valstu izglītības sistēmas 

Inese Jurgena 1998-2004 
Lietišķā pedagoģija 

Mācību teorija 

Baiba Saltupe 1998-2004 
Latvijas dabas un saimniecības 

ģeogrāfija 
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Vadības un politisko zinību katedras pasniedzēju nozīmīgākās publikācijas 
NAA: 
Plkv. I. Moģiļnijs „NBS daļu saimnieciskā darbība, to apgādes struktūru 
pilnveidošanas ceļu izpēte”, 2000. 
Plt. A. Buls „Sociālās un militārās psiholoģijas vārdnīca”, 2005. 
O. Pavlovs „Latvija Tevī un pasaulē”, 2000. 
O. Pavlovs „Simbolika un rituāli militāro tradīciju veidošanā”, 2003. 
Atv. maj. J. Mekšs „Vadības un organizācijas teorija”, 1998. 
R. Kalvāns „Virsnieka valoda”, 2001. 
J. Arājs „Lineārā taktika Eiropas valstu armijās”, 2004. 
J. Arājs „Rietumeiropas karamāksla 16. līdz 17. g.s.”, 2006. 
L. Pļaviņa „Kadetu fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbaspēju 
raksturojums”, 1998. 
L. Pļaviņa „Kadetu fizisko spēju raksturojums un psiholoģisko īpašību 
novērtējums”, 1999. 
L. Pļaviņa „Karavīru fiziskās attīstības un fiziskās sagatavotības 
raksturojums”, 2000. 

Pasaules dabas un sociālā 

ģeogrāfija 

Militārā vides mācība 

Vitauts Ļūdēns 1998-2004 

Audzināšanas teorija un 

metodika 

Virsnieku valstiskā audzināšana 

Rihards Kalvāns 1998-2003 

Komunikācijas kultūra 

Sarīkojumu un masu uzvedumu 

organizēšana un vadīšana 

Ingrīda Vīgante 1998-2004 

Organizācijas un vadības teorija 

Militārā ētika 

Militārā vadība un ētika 

Brigita Brigere 1998-2002 

Pasaules vēsture 

Latvijas vēsture 

Rīgas vēsture 

Jānis Arājs 
2000-2003 

2006-2009 
Karamākslas vēsture 

Muntis Ģeibaks 1998-2009 

Ekonomikas pamati 

Projektu vadība 

Politoloģija 

NBS veidošanas etnodinamiskie 

aspekti 
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L. Pļaviņa „Jaunkareivju fiziskās un psiholoģiskās īpatnības un to izmaiņas 
dienesta laikā”, 2001. 
L. Pļaviņa „ Patoloģiskie stresa lūzumi, to etioloģija, prognoze un profilakse”, 
2002. 
M. Ģeibaks „Konfliktu pasaule”, 2005. 
M. Ģeibaks „Civilizācija. Kultūra. Personība.”, 2006. 
M. Ģeibaks „Vadības socioloģija”, 2007. 
M. Ģeibaks „Sociālā antropoloģija”, 2008. 
M. Ģeibaks „Antropoloģiskā filozofija”, 2009. 
 

No 2009. gada katedras vadītāja pienākumus izpildīja pulkvežleitnants 
A. Buls, viņš bija lietišķs, taktisks, iejūtīgs un mērķtiecīgs vadītājs, ar lielām 
darba spējām. Plkv. A. Buls labi pārzināja savus pasniedzamos mācību 
priekšmetus, spēja risināt vairākas problēmas vienlaicīgi. Plkv. A. Buls bija 
metodisks un neatlaidīgs prasībās, tāpēc katedra varēja izpildīt uzdevumus 
pilnībā un noteiktajā laikā. 2009. gadā no 1. – 4. jūnijam pulkvežleitnants A. 
Buls NAA organizēja starptautisko lietišķās militārās psiholoģijas simpoziju 
„Karavīra personība psiholoģijas zinātnē – solis nākotnē”. 

2009. gadā katedrā mācību procesu nodrošināja trīs pasniedzēji. NAA 
absolvente kapteiņleitnante Andžela Rožcenkova, spēja ieklausīties un 
respektēt kolēģus, nebaidijās uzņemties iniciatīvu, spēja noteikt svarīgāko 
problēmu risināšanā ar uzskatu plašumu un elastīgumu. Kapteiņleitnante 
Andžela Rožcenkova bija dzīvespriecīga, ar labu humora izjūtu, spēja 
kvalitatīvi pielietot dažādas mācību metodes, nebija personīga un subjektīva 
attieksme pret kadetiem un virsnieku karjeras kursu klausītājiem attīstot viņu 
izziņas, intereses un spējas, viņai piemīta profesionālās pašrefleksijas spējas. 

Katedras pasniedzējs J. Arājs bija komunikabls, spēja parādīt sevi 
darbos ar paškontroli un pašdisciplīnu. Prata saistīt kadetu un klausītāju 
uzmanību, nemācija sausi, informatīvi, bet iepriecinoši un interesanti, ar 
prieku darot savu darbu. Palīdzēja citiem kolēģiem svarīgu nozīmīgu darbu 
veikšanā katedras un NAA izaugsmē. 

Pasniedzējs M. Ģeibaks sagatavoja izdošanai šādus mācību 
metodiskos līdzekļus: „LR starptautiskajās attiecībās no Parīzes miera līguma 
līdz 1939. gadam”, „Antropoloģiskā filozofija”, „Reliģijas vēsture”. 

Gada laikā, katedra NAA kā pirmā paveica katras nodarbības mācību 
materiāla materiālu izstrādi visos mācību priekšmetos, katedras pasniedzēji 
izstrādāja mācību programmas katedras mācību priekšmetos „Sauszemes 
spēku Militārā vadība”, „Jūras spēku Militārā vadība”, „Gaisa spēku Militārā 
vadība”. 
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11. Pārdomas par atjaunotās Latvijas valsts virsnieku 

korpusa izveides gaitu 

NAA Fiziskās kultūras un sporta katedras vadītājs (1992-1998), 

 atv.maj Zigurds Irbe 

 

Tēvs, Augusts Irbe dzimis 24.11.1904. dienēja Rītupes 

3.robežapsardzības bataljona 1.rotā par sardzes priekšnieku  kordonā 

„Saurieši” un tā es piedzimu 24.01.1936. Ābrenes apriņķī – virsnieka ģimenē. 

1940. gada oktobrī tēvs tika represēts un ģimene ieradās Gulbenē pie tēva 

vecākiem, kur pabeidzu pamatskolu un vidusskolu. Mācoties vidusskolā, guvu 

labus panākumus slēpošanā un vieglatlētikā, jo šeit strādāja labi pedagogi kā 

humāno priekšmetu pasniedzēji, tā sportā. Sporta skolotājs bija A.Pētersons – 

Latvijas vairākkārtējs čempions un rekordists 10 – cīņā, slēpošanā – Vija un 

Kārlis Aizupieši čempioni slēpošanā. 1956. gadā biju iekļauts Latvijas 

jauniešu izlasē 800m skrējienā un piedalījos Kijevā Vissavienības jaunatnes 

sporta spēlēs. 

1956. gada rudenī tiku iesaukts armijā un aizsūtīts dienēt uz 

Baltkrieviju. Pēc zvēresta pieņemšanas tiku nosūtīts uz Borisovu sapieru 

seržantu skolu. Skolā bijām vairākumā no Baltijas republikām. Pēc seržantu 

skolas pabeigšanas paliku dienēt Borisovā. Aktīvi sportoju, biju Baltkrievijas 

kara apgabala izlasē slēpošanā un vieglatlētikā. 1957.gadā 12 cilvēku 

sastāvā tiku nosūtīts uz kursiem Kaliņingradas sapieru karaskolā. Šeit 

karaskolas izlasē piedalījos sacensībās un pēc kursu pabeigšanas man 

piedāvāja turpināt mācīties karaskolā. 

1959. gadā pabeidzu karaskolu, atgriezos dienēt Borisovā un 

demobilizējos. 1960. gadā bija iespēja iestāties Latvijas Valsts Fizkultūras 

institūtā, ko pabeidzu 1964. gadā. Mācoties institūtā guvu labus panākumus 

vieglatlētikā. Biju vairākas reizes republikas čempions un rekordists. Pēc 

institūta pabeigšanas 2 gadus nostrādāju par skolotāju un 11 gadus LVU 

sporta katedrā. 1975. gadā iestājos Tartu universitātē aspirantūrā. Pēc 

aspirantūras man piedāvāja darbu sporta komitejā, vieglatlētikas federācijā, 

tur nostrādāju līdz atmodas laikam. Aktīvi ņēmu dalību Tautas frontes kustībā. 
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Sporta komitejas darbinieki aktīvi piedalījās barikāžu dienās, 

apsargājot Augstākās Padomes ēku un ministrijas ēku. Pats piedalījos ar 

sportistu grupu Ministru padomes ēkas apsardzē. Iepazinos ar ēkas 

apsardzes priekšnieku J.Vectirānu, A.Pļaviņu un V.Raupu. 1991. gada 24. 

janvārī ar Ministru Padomes lēmumu (MP) tiek izveidots Sabiedrības drošības 

departaments, kurā strādā bijušie Padomju Armijas virsnieki. 

1991. gada 24. maijā AP prezidijs un MP pieņem kopēju lēmumu „Par 

neatliekamiem pašaizsardzības pasākumiem, saskaņā ar vardarbīgām 

akcijām LR teritorijā.” Sevišķi nežēlīgi un aktīvi darbojās OMON ar PSRS 

armijas atbalstu, demolējot, dedzinot muitas posteņus, kā arī piekaujot to 

darbiniekus. Sabiedrības Drošības departamentam (SDD) tiek uzdots izveidot 

robežapsardzības nodaļas un mācību centrus. 1991. gada 02. septembrī 

Mālpils Lauksaimniecības tehnikuma telpās uzsāk darbu SDD mācību centrs, 

kura pirmie brīvprātīgie kursanti ir PSRS bruņotajos spēkos dienējošie 

jaunieši. Par Mālpils robežsargu mācību centra priekšnieku tiek iecelts Vilis 

Raups. No SDD uz Mālpili lasīt lekcijas brauc V.Leflers, V.Jaronis, Sviklis, 

man uzdodot sagatavot fiziskās sagatavotības programmu. Brīvprātīgo 

jauniešu pieplūdums mācību centrā ir ļoti liels , ir nepieciešami instruktori, 

tāpēc tiek nolemts Rīgā izveidot robežsargu instruktoru mācību rotu un par 

rotas komandieri ieceļ mani. Telpas īrējām 26. arodskolā. 2.stāvs tiek nodots 

mūsu rīcībā. 1991.gada 10.oktobrī sākam pieņemt nosūtītos kursantus. Man 

par vietnieku tiek iecelts D. Greitāns, par 1.vada komandieri R. Kronbergs, bet 

par 2.vada komandieri U. Vadonis. Visi kursanti pēc dienesta PSRS armijā. 

Mācības notika Fiziskās Kultūras institūtā, šaušanas apmācība Tehniskās 

Universitātes šautuvē, ietērpti bija vēl privātās drēbēs. Tuvojās Lāčplēša 

diena, 11. novembris 1991. gada 07. novembrī AP pieņem SDD izstrādāto 

Latvijas Armijas zvērestu, tās pašas dienas pēcpusdienā SDD virsnieki 

Aaugstākajā Padomē atsakās no PSRS karavīra zvēresta un zvēr uzticību 

Latvijai, tajā skaitā zvērestu nododu arī es. 1991. gada 11. novembrī plkst. 

11:00 Brāļu kapos pie Mātes Latvija, Mālpils mācību centra karavīri zvēr 

uzticību Latvijai. 

Robežsargu instruktoru rotai bija uzdevums apsargāt teritoriju, zvēresta 

nodošanas laikā. Iepriekšējā dienā saņēmām, sen gaidīto Lietuvā pašūto 

lauku formu un apavus no Daugavpils. Vajadzēja pašiem piekopt drēbnieka 
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amatu, jo iespēju kaut ko samainīt bija maz. 11.10.1991. plkst. 09:00 ar rotu 

sēžamies autobusos un dodamies uz Meža kapiem, izvedu īsu instruktāžu, 

norādu svarīgāko. Starpgadījumu nebija. 

1991. gada 30. novembrī „Okupācijas muzeja” telpās Robežsargu 

instruktoru rota nodod zvērestu Latvijai. Aizkustinoši mirkļi, jo rotai tiek 

pasniegts brīvvalsts Dagdas robežsargu bataljona karogs, kuru bija 

saglabājusi sieviete. Sapulcējušies kursantu piederīgie, kā arī atnākuši 

Latvijas brīvvalsts robežsargi. Pēc zvēresta kursanti noliek ziedus pie Brīvības 

pieminekļa un Brāļu kapos, pie ģenerāļa Ludviga Bolšteina atdusas vietas. 

1991. gada 13. novembrī AP izveido Aizsardzības ministriju un par 

ministru ieceļ Tālavu Jundzi. AM telpas ierāda Raiņa bulvārī 4. Decembra 

sākumā mani T.Jundzis izsauc pie sevis un piedāvā iesaistīties kara skolas 

veidošanā. Tā kā man teorētiskā un praktiskā pieredze bija – piekritu. 1991. 

gada 18. decembrī man paziņo, ka 19. decembrī jābūt Raiņa bulvārī 4 AM, lai 

iepazītos ar jauno kara skolas priekšnieku. 19. decembrī ierados ministra 

kabinetā, kur bez manis bija V.Leflers, V.Jaronis, V.Zvaigzne u.c. darbinieki. 

T.Jundzis mūs iepazīstināja ar vīru, kas izcēlās ar militāru stāju, iznesību. 

Ģērbies bija privātās drēbēs, varēja just, ka tajās ne visai ērti jutās. Tas bija 

Valdis Matīss. 

Tālākā saruna bija blakus ministra kabinetam, detalizēti iepazīstinot ar 

topošās kara skolas struktūru. Tā kā ļoti trūkst virsnieku, tad bija paredzēts 

pirmajā gadā veidot saīsinātu apmācības kursu virsniekiem un virsnieku 

vietniekiem, paredzot 2 fakultātes: robežsargu un mobīlo strēlnieku. V.Matīss 

iepazinās ar katru skolas mācību spēku atsevišķi. Līdz nākamās tikšanās 

reizei bija jāsagatavo darba plāns. 

Tā kā biju iesaistījies kara skolas tapšanas procesā, tad ar mācību 

centra priekšnieka V.Raupa rīkojumu – robežsargu instruktoru rotu nodevu 

R.Bluķa rīcībā. Vēlāk uz robežsargu instruktoru rotas 1. vada bāzes izveidoja 

štāba bataljonu, bet uz 2.vada Rīgas robežsargu mācību centru, kura beidzēji 

pārņēma pārraudzībā Rīgas ostu un lidostu. 

1992. gada 21. janvārī AM telpās Raiņa bulvārī 4, 325.istabā (šī telpa 

kļūst par NAA kabinetu AM) V.Matīss rīko sanāksmi pretendentiem uz 

pasniedzēju vietu. Parādījušies bijušie virsnieki M.Gulbis, J.Kursītis, I.Pampe, 

A.Kasparovičs u.c. Ar agrāk tikušajiem tiek apspriesti izstrādātie darba plānu 
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uzmetumi. V.Matīss nākošajā dienā tiekas ar bijušajiem kara skolas 

virsniekiem – atjaunotās Latviešu virsnieku apvienības dibinātājiem, lai 

pārņemtu skolas tradīcijas. Ieradušies: atjaunotās Latviešu virsnieku 

apvienības priekšsēdētājs K.Zariņš, V.Liguts, T.Bērziņš, robežsargi J.Birze, 

Goldbergs u.c. V.Matīss vienmēr viņu padomus respektēja,  atjaunojot 

„Melnās kafijas” vakaru, „Krīvu” padome darbu, ieviešot Vakara Jundas 

tradīcijas. Vēlāk tika izveidots kadetu koris, deju kolektīvs, rīkoti pasākumi ar 

Ķekavas vidusskolu un Bulduru dārzkopības tehnikumu. Piekoptas kara 

skolas tradīcijas vasaras lauku nometnē pie Kadagas ezera, ar rīta izvadi – 

karoga pacelšanu, valsts himnu un vakara jundu. 

1992. gada 13. februārī ar LR Ministru Padomes lēmumu tiek izveidota 

Nacionālā Aizsardzības akadēmija. Tā kā vēl valstī atradās PSRS karaspēks 

un OMON, kara skola tiek nomainīta ar citu nosaukumu. 1992. gada 18. 

februārī ar AM pavēli 36 – k-d tiek apstiprināts NAA personāls 8 cilvēku 

sastāvā, tajā skaitā mani Fiziskās kultūras un sporta katedras vadītāja amatā. 

Par mācību bāzi tiek piedāvāts Mālpils tehnikums, blakus robežsargu mācību 

centra telpām. NAA pakļauta tieši AM un darbojas satversmes labā. 

1992. gada 18.februāra Pavēle Par pieņemšanu darbā Nacionālās 

aizsardzības akadēmijā. 

NAA mācības jau bija paredzētas aprīļa sākumā, tāpēc bieži iznāca 

braukt uz Mālpili. Jānokomplektē mācību kabineti, jāgādā inventārs. Ar 

Mālpils tehnikuma vadību panācu vienošanos, ka būs iespējams izmantot 

viņu sporta bāzes un inventāru ar nosacījumu, ka netiks traucēts viņu darbs. 

Visa dokumentācija tika rakstīta ar roku un pavairota caur koppapīru. Vienīgā 

rakstāmmašīna bija mācību daļai, arī tā bija pārslogota. Par datoriem un 

kopējamām mašīnām bijām tikai dzirdējuši.  

1992. gada 24. martā izbraucām uz Mālpili uz pastāvīgu dzīvošanu. 

Līdz pulkvedim tika atjaunotas PSRS armijas piešķirtās dienesta pakāpes. 

Pulkvežu dienesta pakāpes atjaunoja ar MP rīkojumu un V. Matīsam to 

atjaunoja maija mēnesī. Dzīvojām trijatā vienā istabā ar majoru V.Raupu – 

priekšnieku ierindas jautājumos un  majoru J.Skrindu – taktikas pasniedzēju. 

Sāk ierasties pretendenti  mācīties, uzņem tos, kas dienējuši PSRS 

armijā, ir vairāki, kas mācījušies karaskolā, paklausot aicinājumam, ieradušies 

Mālpilī. Starp viņiem A.Dilāns, Jaronis u.c. Uzņemšanu sāk ar veselības 
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pārbaudi, tad izpilda testēšanas vingrinājumus, eksāmens latviešu valodā 

rakstiski, matemātikā, fizikā, kā arī minimālās prasības svešvalodā. Obligāta 

angļu valoda, izvēles – vācu vai franču valoda. Fiziskajā sagatavotībā jākārto 

ieskaites: 100m skrējienā, pievilkšanās pie stieņa, granātas mešanā un 

3000m skrējiens (kross). 

1992. gada 27. martā kārtoja ieskaiti krosā. 3000m skrējienā topošie 

kadeti sasniedza atzīstamus rezultātus. Man bija iespēja iekļaut 4 labākos 

kadetus komandā, lai 1.reizi atjaunotās Latvijas armijas sportisti piedalītos 

republikas krosā Talsos 26. aprīlī. 

Mobilo strēlnieku fakultātes un robežsargu fakultātes kadetu sastāvs 

nokomplektēts. 06.04.1992. plkst. 11:00 Mālpils tehnikuma sporta laukumā 

ierindā stāv NAA virsnieku sastāvs un abu fakultāšu kadeti. V.Matīss ziņo AM 

T.Jundzim un viņa vietniekam V.Pavlovskim, ka NAA personālsastāvs 

mācībām gatavs. Pēc valsts himnas notiek parāde. Uz atklāšanu ieradušies 

AM pārstāvji, Latvijas brīvvalsts virsnieki , kadetu piederīgie un Mālpils 

iedzīvotāji. 

 Sākās spraigs darba cēliens, katedrā esmu viens pats – priekšnieks 

un padotais.  26.04.1992. Talsos ar četriem kadetiem piedalos pirmo reizi 

Republikas krosā, kā Latvijas armijas pārstāvji.  14.04.1992. jābūt Rīgā 

šūšanas darbnīcā, jo tiek šūtas jaunās armijas parādes formas tērpi. 

Līdz ar NAA nodibināšanu pie mums regulāri ierodas ārzemju viesi. 

Pirmie sāk ierasties ārzemēs dienējošie latviešu virsnieki, kā pirmais jau 

19.02.1992. ierodās pulkvedis no ASV E.Goldšmits. Ne vienmēr viņu padomi 

un ieteikumi ir realizējami tik mazā valstī kā mūsu, ar tik niecīgiem 

finansiālajiem un ekonomiskajiem resursiem. 

23.04.1992. AM pie aizsardzības ministra vietnieka V.Pavlovska kunga 

saņemu Daugavas vanagu sarūpēto sporta inventāru: hronometrus, 

basketbola un volejbola bumbas. Sarīkoju sacensības starp vadiem 

basketbolā, volejbolā, krosā. Pēc aizsardzības ministra T.Juņdza ielūgumā 

mūsu Republikā viesojās Vācijas, Francijas, ASV jūrnieki. Vizītes laikā 

neizpalika arī sporta sacensības. Vācu jūrnieki un franču sacentās futbolā. Ar 

vāciešiem nospēlējām 1:1, bet frančiem uzvarējām ar 3:1. ASV jūrnieki 

basketbolā bija pārāki par mūsu kadetiem. 17.06.1992. Mālpilī notika Latvijas 

armijas pirmais sporta pasākums – kross. Jāatzīmē, ka bija jāveic bija liels 
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organizatorisks pasākums, jāizvieto un jāpaēdina atbraukušie darbinieki, 

jāizveido krosa distance, sacensību tiesnešu korpuss. Krosā 3000m distancē 

no mūsu kadetiem S.Brālēns un H.Norenbergs izcīnīja II un III vietu. 

Ar aizsardzības komandiera D.Turlā atbalstu 03.06.1992. no Sužu 

izlūku un desanta bataljona tiek atkomandēti J.Kalniņš un I.Āboliņš instruktori 

– tuvcīņas speciālisti. 

23.06.1992. ar AM atbalstu (V.Pavlovska) piedalos Norvēģijā – 

Kristiansandrā Eiropas vieglatlētikas veterānu sacensībās. Izrādās, ka šeit 

atrodas Norvēģijas karaskola. Pēc trijām dienām no Oslo saņemta atļauja un 

man rodas iespēja apmeklēt šo iestādi. 

Karaskolā tieku pieņemts ar interesi, pēc tikšanās ar skolas vadību 

tieku ietērpts NATO lauku formā, notiek tikšanās ar audzēkņiem. Mani 

interesēja jauno virsnieku fiziskā sagatavotība, pamatā Zviedru vingrošanas 

sistēma, atsevišķos fiziskajos rādītājos mūsu kadetiem rezultāti bija labāki. 

Spēka īpašību noteikšanai izmantoja roku saliekšanu un iztaisnošanu balstā 

guļus, interesanta bija šķēršļu josla, kurai līdzīgu izveidoja NAA nākošais 

Fiziskās kultūras un sporta katedras vadītājs Arkādijs Umbraško. Sacensību 

laikā jutu karaskolas personāla atbalstu, uzmundrinājumu, izcīnīju II vietu 5km 

soļošanā. Tā bija pirmā medaļa atjaunotajai Latvijas armijai. Atvestais armijas 

vilnas svīteris vēlāk noderēja, lai izgatavotu līdzīgus svīterus Latvijas armijai.  

22.08.1992. sākās Latvijas armijas rīkotā stafete gar Latvijas robežu. 

NAA robežsargu fakultātes kadeti stafetes veidā, lāpu, ko Brāļu kapos 

aizdedzināja robežsargs J.Birze, nogādāja pie Brīvības pieminekļa. Tālāk lāpa 

ceļoja gar Latvijas robežu. 

20.09.1992. kadetiem Mālpilī sākās ieskaites fiziskajā sagatavotībā. 

Komisijas sastāvs: armijas sporta kluba priekšnieks pulkvedis E.Viķelis, 

pulkvedis K.Krēsliņš, virsleitnants N.Aizpurs un kapteinis Z.Irbe. 03.10.1992. 

notiek pirmais NAA izlaidums, kad leitnanta pakāpes saņem 72 kadeti. 

09.10.1992. Talsos Republikas sacensības militārajā daudzcīņā (3km 

kross, šaušana ar pistoli MK un granātas mešana) komandā: pulkvedis 

K.Krēsliņš, kapteinis Z.Irbe un jaunais leitnants G.Babris, izcīnām 3. vietu. 

10.11.1992. Balvos atklāj atjaunoto Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem 

– partizāniem, pieminekli. Piemineklis „Latgales partizānu pulkakritušajiem 

karavīriem 19193 – 1920.g.” tēlnieks J.Jansons atjaunots un atklāts 1993. 
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Gada 11.novembrī. Notiek parāde, robežsargi, Rīgas garnizona karavīri, kā 

arī pārstāvji no NAA. 

11.11.1992. „Lāčplēša diena”. Plkst. 09:00 svinīgais dievkalpojums 

Doma baznīcā. Plkst. 12:00 garnizona parāde pie Brīvības pieminekļa, vakarā 

pieņemšana prezidenta pilī (prezidents, ministrs T.Jundzis un komandieris 

D.Turlais) piedalās visi NAA virsnieki. 

14.10.1992. sanāksme V.Matīsa kabinetā. Plkst. 13:00 NAA 

pasniedzēji dodas uz bijušo PSRS karaskolas teritoriju, Ezermalas ielā tur 

paredzētas telpas NAA un Policijas akadēmijai. Ierodoties paveras 

nepievilcīgs skats, visa apkārtne piecūkota. Ne visās paredzētajās telpās 

tiekam iekšā, jo nav vēl atbrīvotas. 

Apskatu paredzētās telpas katedrai, dušas telpas izdemolētas, 

kanalizācija pielieta ar piķi. Lai sāktu remontu, vispirms jālikvidē bija drazu 

kalni. 

Pie NAA no obligātā dienesta karavīriem tiek izveidota Mācību – 

apkalpes rota, kuru vada jaunais leitnants S.Brālēns. Šīs rotas karavīri daudz 

palīdz mācību bāzes labiekārtošanā. 

Pienācis 1993. gada janvāra mēnesis, pārņemtas visas telpas no 

PSRS armijas, pilnā sparā rit remontdarbi. Tiek remontētas kazarmas, kurās 

mītne paredzēta kadetiem, administratīvajā ēkā, paredzētas telpas mācību 

kabinetiem un klasēm, viena korpusa daļa paredzēta sporta nodarbībām, aktu 

zālei un bibliotēkai, jo daudz grāmatu saņēmām no ārzemēs dzīvojošajiem 

tautiešiem. 

Pagaidām NAA personālsastāvs izmanto telpas AM – Raiņa bulvārī 4, 

325.istabu un blakus tai esošo telpu. 

04.01.1993. notiek sanāksme NAA personālam pie V.Matīsa. Jāgatavo 

mācību plāni, programmas, jo marta mēnesī paredzēts uzsākt mācības 

jaunajam kadetu kontingentam. 

Katedras personālsastāvs papildinās ar 2 pasniedzējiem – Pēteri 

Rudzīti un vēlāk ar Dzintaru Polnu, dotot man pašam vairāk laika katedras 

darba pilnveidošanai. 

Remontdarbi nerit tik sekmīgi kā bija paredzēts, tāpēc arī NAA 

personālsastāvs nāk palīgā. Sporta katedra ar iedotajiem palīgiem no mācību 
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apkalpes rotas karavīriem krāsoja grīdas vingrošanas zālē un sporta spēļu 

zālē, iekrāsoja kontūras basketbola un volejbola laukumam. 

Lielu atbalstu sniedza ārvalstu vēstniecības modernu mācību kabinetu 

izveidošanā. ASV vēstniecība palīdzēja iekārtot modernu angļu valodas 

mācību klasi, Francijas vēstniecība – franču valodas, bet Vācijas vēstniecība 

– vācu valodas klasi. 

Iedalīti līdzekļi sporta inventāra iegādei. Ādažos likvidē sporta klubu un 

ir iespējams iegādāties cīņas paklāju, tiek iegādāti svaru stieņi smagatlētikas 

zālei, basketbola un volejbola bumbas. Sporta pils uzdāvina vecos 

trenažierus. 23.02.1993. AM izveidotā komisija pieņem NAA jaunas mācību 

telpas ekspluatācijā. 

08.03.1992. V.Matīss rīko NAA personāla sanāksmi sakarā ar jaunā 

mācību gada sākšanu 16. martā. Kadetu vadītāji atskaitās par paveikto un 

gatavību mācību procesam. Tiks uzņemti 120 mobilo strēlnieku un 120 

robežsargu fakultātē kadeti, mācību laiks 3.5 gadi. 10.03.1993. sākās 

jaunajiem kadetiem pārbaudījumi fiziskajā gatavībā, 12.03. pedagoģiskā 

sēde, kur izvērtē katra kadeta profesionalitāti būt kadetam NAA. 

16.03.1993. ar parādi NAA teritorijā sākās jaunais mācību gads. Uz 

atklāšanu ieradušies bijušās karaskolas beidzēji – atjaunotās Latviešu 

virsnieku apvienības biedri. NAA personālsastāvs apņemas turpināt, Latvijas 

brīvvalsts karaskolas tradīcijas. Tiek speciāli algots LVU profesors galda 

kultūras ētikas jautājuma apgūšanā jaunajiem kadetiem. Turpinās sadarbība 

ar vēstniecībām, sevišķi cieša tā ir ar Franču vēstniecību. Tā kā Francijā ir 

daudz nacionālo svētku, tad uz pasākumiem aicināti franču valodas apguvēji. 

Tā kā tagad mācības uzsākuši vairāki labi volejbolisti, nodoms uz NAA 

bāzes veidot armijas volejbola komandu. Sarunāju augstas klases speciālistu, 

A.Kļaviņu, kas ilgus gadus vadīja republikas izlases volejbolistes. Vēlāk viņa 

prasme man noderēja, vadot nodarbības sieviešu kontingentam, kad NAA tika 

uzņemtas sievietes. Vēlāk volejbola komanda izveidojās par spēcīgu 

komandu ne tikai armijā, bet arī Rīgā. 

27.04.1993. V.Matīss personālsastāvu iepazīstina ar NAA kapelānu Ati 

Vaickovski. 

06.05.1993. akadēmiju apmeklē Dānijas Aizsardzības akadēmijas 

pārstāvji. Sākās virsnieku kursi Drošības dienesta neklātniekiem. 
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11.05.1993. Šmerlī kross akadēmijas kadetiem un virsniekiem. Notiek 

arī kadetu sporta sanāksme par sporta laukuma izveides pabeigšanu NAA 

teritorijā. 

17.06.1993. NAA ierodas latviešu trimdas virsnieki. Akadēmijas izlases 

komanda piedalās Trīszvaigžņu sporta spēlēs Cēsīs. 

23.06.1993. Akadēmijas teritorijā Līgo svētku svinēšana kopā ar 

ciemos atbraukušajiem ārzemju un latviešu trimdas virsniekiem. Akadēmijā ir 

iegādāts paklājs un iekārtota cīņas zāle, par pasniedzēju uz pusslodzi 

uzaicināts J.Martuzāns no Sporta Pedagoģiskās akadēmijas. Kadetiem 

mācību programmā paredzēts apgūt tuvcīņas elementus. 

No 26.07.1993 – 26.08.1993. vasaras nometne pie Kadagas ezera, visi 

kadeti un pasniedzēji dzīvo teltīs. Katru rītu plkst. 08:00 akadēmijas personāls 

un kadeti nostādīti ierindā, tiek atskaņota valsts himna un pacelts karogs. 

Vakarā vakara junda un tiek nolaists valsts karogs. 

Katedras pasniedzējiem spraigs darba cēliens, jāiekārto sporta laukumi, 

jāierīko peldētava, jāvada nodarbības un brīvajā laikā jārīko sacensības. 

08.08.1993. tikšanās ar Romas pāvestu. 15.09.1993. tiek komplektēta 

kadetu grupa ar augstāko izglītību un ar 1 gada apmācības laiku. 

05.10.1993. sākās mācības Zemessargu fakultātes kursantiem. 

Pēc ilgām pārdomām katedrā sāk darbu A.Umbraško. 

Akadēmijas virsnieki un kadeti gatavojas 18.novembra armijas parādei. 

Katru rītu pirms mācību sākšanās notiek parādei veltīti vingrinājumi V.Matīsa 

vadībā. 

18.11.1993. plkst. 09:00 Doma baznīcā dievkalpojums, plkst. 11:00 pie 

Brīvības pieminekļa parāde, pēc tam parādes solī ar dziesmu pa Brīvības ielu 

līdz Dailes teātrim. 

30.11.1993. NAA atceras Brīvības cīņās kritušos kadetus. Plkst. 12:00 

Brāļu kapos vainaga nolikšana. Plkst. 15:00 izbraukšana uz Vareļiem. Plkst. 

18:00 svinīgi, pēc karaskolas piekoptām tradīcijām atzīmē Melnās kafijas 

vakaru. Piedalās prezidents, AM ministrs, bruņoto spēku komandieris un 

latviešu virsnieku apvienība. 

23.12.1993. V.Matīss rīko plašu akadēmijas sanāksmi darbiniekiem, 

kurā tiek analizēti padarītā darba rezultāti un ieskicēti darbi 1994. gadam. 
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Plkst. 11:00 Ziemassvētku koncerts un eglīte bērniem, vakarā Ziemassvētku 

balle. 

30.12.1993. notiek šajā gadā pēdējā katedras sēde, pilnā sastāvā: 

P.Rudzītis, Dz. Polna, J.Martuzāns, A.Kļaviņš un A.Umbraško. Apkopoti 

rezultāti par 1993. mācību gadu un uzdevumi, kas saistīti ar 1994. mācību 

gadu. 

Jaunais 1994. mācību gads sākas ar Dānijas militārās delegācijas 

viesošanos 04.01. 

08.01.1994. kadeti un virsnieki piedalās latviešu strēlnieku ziemas 

kauju atceres pasākumos. Daļa kadetu to veic uz slēpēm. 

25.03. un 26.03. NAA sarīkots republikas mēroga seminārs virves 

vilkšanā. Šo pasākumu vadīja zviedru speciālisti. Semināra dalībnieki ieguva 

praktiskas iemaņas. Daļa dalībnieku saņēma sertifikātu sacensību tiesāšanā. 

Pēc semināra tika veidota NAA J.Martuzāna vadībā virves vilkšanas komanda 

vairākās svaru kategorijās, kas vēlāk guva labus panākumus republikas 

mēroga sacensībās. 

Pēc manas dienasgrāmatas pierakstiem varētu vēl atzīmēt šādus 

interesantus momentus mūsu akadēmijas ikdienā: 

21.04.1993. Šveices militārā delegācija, tiek noklausīta lekcija par Šveices 
aizsardzības sistēmu. 

28.04. un 29.04.1993. Aizsardzības spēku sacensības šaušanā (NAA  iegūst 
1.vietu). 

17.09. un 18.09.1993. Zviedrijas jūras kadeti ierodas Rīgā savas prakses 
ietvaros ar burukuģi un ar kadetiem notiek futbola sacensības. Vakarā 
pieņemšana NAA personālsastāvam uz burukuģa. 

19.11.1993. Viesojās vairāku valstu NATO pārstāvji. 

08.01.1994. Latvijas Strēlnieku atceres pasākumi sakarā ar Ziemassvētku 
kaujām, notiek pārgājiens uz slēpēm (Antiņu kapi – Ložmetējkalns). 

05.01.1994. Dānijas delegācijas ar Aizsardzības ministru vizīte. 

19.01.1994. Notiek akadēmijas personāla kopsapulce NAA satversmes 
projekta apstiprināšanai un nodošanai tālāk tās izskatīšanai. 

18.03.1994. Ierodas Igaunijas kara skolas absolventi. 

24.03.1994. NAA viesojās Francijas ģenerālštāba priekšnieks. 

19.07.1994. NAA viesojās vairāku valstu militārie atašeji. 

20. – 21.05.1994. Talsos notiek militārā daudzcīņa (3.vieta NAA). 
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24.07.1994. Vasaras nometnes atklāšana pie Kadagas ezera (nometne 
paredzēta 7 mēnešiem). 

04.10.1994. NAA ierodas Lielbritānijas Aizsardzības ministrs. 

11.11.1994. NAA karoga iesvētīšana Doma baznīcā. 

15.11.1994. ASV sadarbības grupas kadeti iepazīstina ar savu vērtēšanas 
sistēmu fiziskajā sagatavotībā. 

17.11.1994. Notiek viena gada kursu jauno leitnantu ar augstāko izglītību 
izlaidums (jautājumu apspriešana par apmācību testēšanu kadetiem ar 
augstāko izglītību). 

18.11.1994. NAA piedalās parādē. 

21.11.1994. ASV militārā delegācija. 

30.11.1994. Melnās kafijas vakars. 

01.12.1994. Zemessargu fakultātes neklātienes kurss uzsāk mācības. 

10.12.1994. Konference Melngalvja namā par attiecībām starp austrumiem – 
rietumiem. 

12.12.1994. Iestājeksāmens kadetiem (NAA uzņem kadetus). 

14.12.1994. Seminārs NAA par rīta rosmes vadīšanu – teorija un prakse 
(lektors Z. Irbe). 

22.12.1994. V.Matīss – kadetu apmācības sesijas kopsavilkums (katedru 
vadītāji). 

28.12.1994. NAA Jaungada balle. 

07.01.1995. Latvijas Strēlnieku „Ziemas kauju” atceres pasākumi: 

a) svētbrīdis Piņķu baznīcā; 

b) svētbrīdis Antiņu kapos; 

c) svētbrīdis Ložmetējkalnā. 

24.01.1995. NAA ierodas Čehu Aizsardzības ministrs ar delegāciju. 

26.01.1995. Aviācijas institūtā studējošo zvērests. 

31.01.1995. Sporta vakars ar priekšnesumiem un sportistu apbalvošanu. 

13.02.1995. NAA jubilejas pasākums (plkst. 12:00 1.kursam zvērests „Brāļu 
kapos”; 

plkst. 14:00 pusdienas un plkst. 15:00 svinīgā daļa). 

16.02. un 17.02.1995. NAA rīko semināru virves vilkšanā, ko vada Zviedrijas 
speciālisti. 

20.02.1995. NAA ierodas Somu militārā delegācija. 

13.03.1995. Sāk mācības Jūras Spēku neklātienes fakultāte. 

27.03.1995. NAA viesojās militārie atašeji (Anglijas, Somijas…). 

21.04.1995. NAA ierodas prezidents G. Ulmanis. 

02.05.1995. NAA viesojas ASV militārā sadarbības grupa. 
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06.05.1995. NAA atklāto durvju diena. 

15.05.1995. NAA svin Mātes dienu (kadetiem atbraukušas mātes). Labāko 
kadetu mātēm tiek izteikta pateicība un pasniegti ziedi. 

22.05.1995. NAA viesojās Čehu (Brno) kara skolas pasniedzēji. 

05.06.1995. NAA – ASV sadarbības grupas lekcija par kadetu apmācību ASV 
militārajās skolās. 

14.06.1995. NAA virsnieku un kadetu piedalīšanās Gulbenes – Litenes 
pasākumos (Gulbenes stacija; Litenes kapi; Litenes nometnes vieta). 

22.06.1995. NAA – „Brāļu kapos” varoņu dienas atzīmēšana. 

29.06.1995. NAA – NATO pavēlniecības pārstāvju vizīte NAA. 

10.07.1995. NAA – vasaras nometnes pie Kadagas ezera atklāšana. 

14.08.1995. Valsts eksāmens robežsargu apmācības grupai. 

15.08.1995. NAA – Somijas militārā delegācija. 

26.08.1995. NAA izlaidums (plkst. 10:00 Doma baznīcā; plkst. 11:30 pie 
Brīvības pieminekļa; 

plkst. 13:00 „Brāļu kapos”). 

03.09.1995. NAA  piedalās kā komanda riteņbraukšanā – „Vienības 
brauciens”. 

07.09.1995. NAA viesojās ASV vēstnieks. 

18.09.1995. Jauno kadetu uzņemšana. 

11.11.1995. Svin Lāčplēša dienu (plkst. 10:00 Doma baznīcā; plkst. 12:00 
Brīvības pieminekļa Rīgas garnizona parāde; plkst. 14:00 „Brāļu kapos”). 

16.11.1995. Zemessardzes neklātienes kursa fakultātes izlaidums. 

18.11.1995. 18. novembra svinības. 

30.11.1995. „Melnās kafijas vakars” (plkst. 10:00 Izbraukšana uz Vareļiem; 
plkst. 17:00 pasniedzēji, kadeti, Latvijas virsnieku apvienība, prezidents, 
ministrs un komandieris). 

23.12.1995. Ziemassvētku eglītes pasākums NAA. 

06.01.1996. Ziemassvētku kaujas atceres pasākumi (dievkalpojums Piņķu 
baznīcā; Antiņu kapos (ar slēpošanas vadu); Ložmetējkalnā). 

10.01.1996. Tikšanās ar Francijas vēstnieci. 

15.01.1996. NAA mācības virsniekiem. 

18.01.1996. Sanāksme pie kapelāna NAA virsniekiem, jaunās kapelas istabas 
atklāšana NAA). 

23.01.1996. Jūras Spēku neklātnieku kadetu uzņemšana. 

05.02.1996. „Brāļu kapos” L. Bolšteina dzimšanas dienas atceres pasākums. 

08.02.1996. NAA Fizkultūras vakars. 
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14.02.1996. Kadetu atlase uz ASV karaskolām (atlasē piedalās militārie 
atašeji). 

16.02.1996. Akadēmijas gadadiena, 1.kursa zvērests. NBS neklātnieku 
izlaidums (tāpēc pārcelta jubileja no 13. uz 16.02.). 

17.02.1996. NBS sacensības slēpošanā Alūksnē. 

28.02.1996. NAA viesojās Francijas militārais atašejs. 

04.03.1996. Baltijas bataljonu mācības Ādažu poligonā, piedalās arī NAA 
kadeti. 

05.03.1996. NBS sacensības basketbolā. 

21.03.1996. NAA Čehu militārais atašejs. 

22.03.1996. NAA – Lielbritānijas instruktori demonstrē Jūras kājnieku fiziskās 
sagatavotības programmu. 

13.04.1996. NAA mācību apkalpes rotas zvērests. 

19.04.1996. NAA Bruņoto spēku komandieris J. Dalbiņš uzstājas NAA. 

22.04.1996. Čehu militārā delegācija NAA. 

27.04.1996. NAA atvērto durvju diena. 

02.05.1996. NBS sacensības krosā (2.vieta NAA). 

14.05.1996. NAA Latviešu strēlnieku  apvienība seminārs (Krūmiņš, 
Briežkalns). 

22.05.1996. NBS sacensības šaušanā 1.vieta (ar pistoli, automātu un 
snaiperšauteni). 

29.05.1996. NBS sacensības virves vilkšanā (NAA 1.vieta smag. klasē). 

05.06.1996. Kadetu zinātniskā konference. 

18.06.1996. Tikšanās ar ASV virsniekiem NAA. 

19.06.1996. NBS sacensības orientēšanās. Valmierā. 

21.06.1996. Piemiņas plāksnes atklāšana L. Bolšteinam Mežaparkā – dzīves 
vietā. 

22.06.1996. Brāļu kapos – Cēsu kauju atceres pasākums NAA. 

27.06.1996. NAA ASV sadarbības grupa. 

21.07.1996. NAA vasaras nometnes atklāšana pie Kadagas ezera. 

31.08.1996. Poļu jūrnieku viesošanās NAA/ Futbols ar poļu jūrniekiem (3:2 
zaudējām). 

01.09.1996. Madonā – vienības brauciens NAA piedalās ar Zviedrijas armijas 
dāvinātiem riteņiem. 

03.09.1996. Sākās NAA jaunuzņemto kadetu nometne pie Kadagas ezera. 

08.09.1996. NAA jauno kadetu sacensību organizēšana Ādažos pie Kadagas 
ezera. 

18.09.1996. Aizsardzības ministrs viesojās NAA. 
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24.09.1996. Rudens kross NAA (kadeti + virsnieki). 

03.10.1996. NBS kross (2.vieta). 

17.10.1996. AR ASK panāk vienošanos par peldēšanas nodarbību 
organizēšanu NAA. 

05.11.1966. Dāņu kara akadēmijas delegācija. 

06.11.1966. Vācu – Hanoveras militārās skolas delegācija. 

11.11.1996. Balvos – NAA delegācija – pieminekļa „Latgales partizānu pulka 
kritušajiem karavīriem” 1919. – 1920. gada atklāšanas gadadienas svinības. 

15.11.1966. Pamatkursa izlaidums. 

18.11.1996. Parāde (plkst. 09:00 Doma baznīcā; plkst. 11:00 ziedu nolikšana 
pie pieminekļa; 

plkst. 12:00 parāde). 

30.11.1996. Melnās kafijas vakars (plkst. 09:00 Izbraukšana uz Vareļiem; 
plkst. 13:00 Brāļu kapos – vainaga nolikšana; plkst. 18:00 pasākums 
akadēmijā). 

01.12.1996. Jauni AM fiziskās sagatavotības normatīvi, to skaidrojums. 

06.12.1996. ASV militārā delegācija NAA. 

22.12.1996. NAA delegācija Nīcā sveic bijušo kara skolas absolventu 
Ameriku. 

27.12.1996. NAA Ziemassvētku eglīte visam personālam. 

Īsumā, vadoties pēc izrakstiem no manas dienasgrāmatas, būšu devis 

īsu priekšstatu par NAA tapšanu, ikdienu un akadēmijas sporta katedras 

veidošanos, darbību un izaugsmi. 1998. gada oktobrī, sakarā ar vecuma 

cenza statusu no armijas demobilizējos. 

Manu iesākto darbu katedrā tālāk turpināja un pilnveidoja Arkādijs 

Umbraško, turpinot gatavot Latvijas armijai jauno virsnieku korpusu. 
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12. NAA forsētais pārgājiens Ādažu poligonā 

MVPŠ NP ISD vltn. Raimonds  Rozenfelds 

 

NAA forsētais pārgājiens pilnā karavīra ekipējumā ar orientēšanās 

elementiem notika 2004. gada pavasarī. Tajā laikā es dienēju NAA 

Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrā un pārgājienā piedalījās viss NAA 

toreizējais militārais personālsastāvs – kadeti, kursu klausītāji, apkalpojošais 

un akadēmiskais personāls. Man atmiņā palikuši Oļegs Liepiņš, Edgars 

Bulatovs (Reinicāns), Diāna Matačina (Ērgle), Ligita Upīte, Jānis Mekšs, Indra 

Duļbinska (Kalniņa), Atis Vaickovskis, Agris Alksnis, Uldis Pelkaus (Kalējs) un 

vēl citi dalībnieki.  Pārgājiena garums bija ap 20 kilometru.  

Pirms pārgājiena notika sagatavošanās šim pasākumam, kas ilga 

vairākas nedēļas. Toreizējais NAA prorektors ierindas un audzināšanas darbā 

plt. Normunds Aizpurs organizēja individuālā ekipējuma saņemšanu no 

noliktavām. Karavīriem tika izsniegts no Zviedrijas kā humanitārā palīdzība 

saņemtais individuālais ekipējums, kā arī atsevišķi citi ekipējuma priekšmeti, 

kas bija saņemti no ASV, Francijas vai palikuši mums no PSRS armijas.  

Atsevišķi karavīri vēl dienu pirms paredzētā pārgājiena rakstīja 

iesniegumus ar lūgumu tiem izsniegt zābakus un citu ekipējumu, jo saprata, 

ka no pārgājiena šoreiz izvairīties neizdosies. Visumā sagatavošanās process 

noritēja sekmīgi un noteiktajā datumā viss personāls, izņemot tos, kuriem bija 

attaisnojoši iemesli (atvaļinājums, komandējums, slimība, utt.) atradās uz 

ierindas laukuma noteiktajā laikā gatavībā izbraukt no NAA uz Ādažu 

poligonu.  

Viss NAA personālsastāvs tika nostādīts uz ierindas laukuma sadalīts 

pa kursiem. NAA akadēmiskais un apkalpojošais militārais personālsastāvs 

tika nostādīts atsevišķi. Vēlāk šis personālsastāvs tika sadalīts 3 grupās, katra 

apmēram vada lielumā. Par vienas no šo grupu komandieriem tiku norīkots 

es.  

Uz Ādažu poligonu devāmies ar kravas automašīnām „Mercedes-

Benz”, kas toreiz NAA bija nopirktas jaunas. Poligonā ieradāmies bez 

starpgadījumiem. Ierodoties poligonā, katrai no sadalītajām grupām tika 
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izsniegta Ādažu poligona karte ar punktiem, kuri jāsasniedz, kā arī tika 

paziņots pārgājienam paredzētais laiks.  

Pēc tam no NAA vadības puses tika dota komanda uzsākt pārgājienu. 

Es, būdams komandieris norīkoju vienu no karavīriem par kartes lasītāju un 

kontrolēju arī visu pārējo grupas karavīru darbību.  

Vadot pārgājienu vairākas reizes nācās dot komandas un virzīt padoto 

vienību pa apvidu tādā veidā, lai sasniegtu noteiktos orientēšanās pārgājiena 

kontrolpunktus un netraucētu autotransporta kustību pa ceļiem.  

Kopumā uzdevums tika izpildīts sekmīgi un laikā. Bija grupas, kā, 

piemēram, toreizējais NAA Rotas komandieru kurss, kas nolēma šo 

pārgājienu veikt skriešus, ko arī sekmīgi izpildīja. Mūsu grupa šo pārgājienu 

nogāja raitā solī sasniedzot visus kontrolpunktus.  

Pārgājiena laikā pieņēmu lēmumu sasniegt vienu no kontrolpunktiem 

ejot taisni caur mežam, nevis apkārt pa ceļiem. Laiks tika ietaupīts un 

beidzamais kontrolpunkts sasniegts ātrāk. Tikai šķērsojot vienu no grāvjiem 

pa laipu, vairāki karavīri saslapināja kājas. Bet tā kā finišs bija tuvu un laiks 

bija silts un saulains, tas nevienu daudz neapbēdināja un nevienam 

netraucēja. Daži karavīri izrādīja zināmu neapmierinātību, bet es tos 

iedvesmoju ar pareizajiem vārdiem.  

Pēc sekmīgi sasniegtā finiša sagaidījām atlikušās grupas. Kad tās 

ieradās, tika organizēta iekāpšana tajās pašās toreiz jaunajās NAA kravas 

automašīnās „Mercedes-Benz”. Ar tām arī kolonā devāmies atceļā no Ādažu 

poligona uz NAA dislokācijas vietu. NAA dislokācijas vietā atgriezāmies 

sekmīgi un bez starpgadījumiem.  

Pēc NAA vadības svinīgās pasākuma noslēguma uzrunas NAA 

Ierindas laukumā pasākums tika pasludināts par slēgtu.  

Vēlāk nodevām izsniegtos individuālos Zviedrijā ražotos ieročus – 7,62 

mm kalibra triecienšautenes AK-4. Individuālais ekipējums tika izsniegts 

mums ilgstošā lietošanā un palika pie karavīriem. Daudzi no šī ekipējuma 

priekšmetiem NBS un NAA tiek lietoti joprojām.  
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13. Mans dienests NAA un pārdomas par Latvijas 

ģeodēzistu un topogrāfu devumu XX gadsimtā 
 

Kara topogrāfijas pasniedzējs NAA (1993-2007.gadi), 

 atv.pltn. Gunārs Goba 

 
 
Kā jau pienākas īstenam latvietim, biju Tautas frontē un tās dibināšanas Kongresa 

delegāts, 1991.g. darbojos barikāžu aizstāvju rindās (operatīvajā štabā – pretī Saeimas 

ēkai), un no 1993.g. dienēju un vēlāk 9 gadus strādāju Nacionālajā Aizsardzības 

akadēmijā par kara topogrāfijas pasniedzēju. Mana īsa biogrāfija: Esmu beidzis 

Ļeņingradas kara topogrāfu skolu (1953-1956), tad Kara inženieru akadēmijas 

astronomijas ģeodēzijas fakultāti(1960-1965); No 1993.gada NAA Bruņojuma un 

materiāli tehniskās apgādes katedras vadītāja vietnieks, tad vecākais pasniedzējs 

Taktikas katedrā (1998-2007). Laika periodā no 1994 līdz 2001.gadam LR MP 

Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē.  

 

            Manu pārdomu būtības jēga sekojoša: nekas no nekā nerodas un nepieciešams 

pievērsties vēstures faktiem. Šajā jautājumā īsumā apstāšos pie man tuvas tematikas, 

saistībā ar latviešu izcelsmes militāro ģeodēzistu un topogrāfu (arī kartogrāfu) darbu, 

jo viņu augļus izmantoja ne tikai militārajā jomā, bet tie kalpoja arī civilajiem 

mērķiem. Un faktā, ka mēs šodien  veidojam GPS bāzes staciju sistēmas LatPos(23 

stacijas) un EUPOS-Rīga (5 stacijas), kā arī ražojam kvalitatīvas pēc NATO 

standartiem topogrāfiskās un speciālās kartes, ir arī nopelns militārajiem tā laika 

speciālistiem. Kaut vai tādēļ, ka PSRS (arī Čehijas) karšu kvalitāte tika augsti 

novērtēja Rietumeiropā. Tā jau ir zināma secība. Arī Latvijas armijas Ģeodēzijas un 

topogrāfijas dienesta darbību 20.g.s. 20.-30.-os gados, arī ģen. Andreja AUZĀNA (un 

ne tikai) vadībā, augsti novērtēja rietumu militārie novērotāji. Un ja nebūtu mūsu 

zināšanu un darba, arī Latvijas jauno virsnieku sagatavošanas līmenis diez vai būtu tik 

augsti novērtēts šodien no NATO vadības puses. 

     Ģenerāļa Andreja AUZĀNA(1871- 1953)– augsti izglītota un ar bagātu pieredzi 

astronomisko, ģeodēzisko un topogrāfisko darbu organizācijā, kā arī ar lielu pieredzi 

pedagoģiskajā darbā – ienākšana Latvijas armijā ievērojami uzlaboja darba kvalitāti 

Ģeodēzijas un topogrāfijas daļā, kuru Andrejs Auzāns vadīja no 1927.g. līdz 1933. g. 

(līdz aiziešanai pensijā). 
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      Šeit jāatzīmē, ka daudzi ievērojami zinātnieki astronomijā, ģeodēzijā un 

kartogrāfijā Krievijā nāca no Baltijas - gan no baltvācu, krievu un latviešu vidus. To 

sekmēja arī Pēterburgas tuvā atrašanās, gan arī Tērbatas (Tartu)  universitātes augstais 

apmācību līmenis ( F.G.V. Strūve u.c.). Ņemot vērā Krievijas impērijas bezgalīgos 

plašumus un pastāvīgo tieksmi iekļaut tajā jaunas teritorijas, bija nepieciešamība veikt 

plašus kartogrāfiskos darbus. Un šis svarīgais darbs bija pirmkārt uzticēts Krievijas 

Kara topogrāfu korpusam(KTK), kurš tika dibināts 1822. gadā (šogad 190). Kadrus 

KTK gatavoja Kara topogrāfu skola (KTS) Pēterburgā un Ģenerālštāba Kara 

akadēmijas ģeodēzijas nodaļā, kuru arī 1905.g. pēc prakses Pulkovas observatorijā 

beidza Andrejs Auzāns. 

     Daudzi latviešu izcelsmes kara topogrāfi ir apguvuši šo samērā sarežģīto un 

zinātniski ietilpīgo specialitāti tieši šajās mācību iestādēs un vēl daudzi Latvijā nemaz 

nav apzināti līdz šim laikam.. Esmu apzinājis vairāk kā 25 latviešus-militāros 

speciālistus. Daudzi topogrāfi (arī latvieši) totalitārā režīma laikā uz nepamatotu 

apsūdzību pamata Krievijā tika represēti, nošauti.    Kā to raksta E. Dolgovs un S. 

Sergejevs Krievijā iznākušajā 2005.gadā grāmatā” SARKANĀS ARMIJAS KARA 

TOPOGRĀFI” par Topogrāfiskā dienesta priekšniekiem 1923.-1937.g.Krievijā tika 

iecelti mazizglītoti cilvēki, toties lojāli esošajam totalitārajam režīmam. 

        Varbūt tas notika arī tāpēc, ka liela daļa militāro speciālistu pēc Latvijas 

neatkarības izcīnīšana 1918. gadā un līguma noslēgšanas starp Latviju un Krievijas 

Federāciju, atgriezās savā etniskajā dzimtenē. Latvija ieguva augsti izglītotus 

virsniekus-speciālistus, kuri godam kalpoja savas valsts interesēm. Pateicoties tieši 

viņiem, kā jau augstāk tika minēts, mūsu panākumi tika atzinīgi novērtēti Otrā 

Pasaules  kara priekšvakarā. Arī mūsu ievērojamie karšu izdevēji Aleksandrs Ošiņš un 

Pēteris Mantnieks karjeru sāka kā Latvijas Armijas(LA) topogrāfijas daļas virsnieki. 

(A.Ošiņš 1920. gadā nelegāli pārgāja Krievijas- Latvijas robežu un iestājās LA-

virsleitnanta pakāpē, bet P. Mantnieks  1920.g. kopā ar Imantas pulku 1920.g.21.nov. 

atgriezās ar kuģi Liepājā un dienestu turpināja LA Ģeodēzijas- topogrāfijas daļā 

leitnanta pakāpē.) 

        Dažādu iemeslu dēļ atsevišķi latviešu izcelsmes virsnieki- speciālisti turpināja 

dienestu Padomju Krievijā. Viņu liktenis lielākoties bija neapskaužams. 1937.g.- 

1938.g.lielākā daļa no viņiem tika represēta.. No 1950.g. līdz 2000.g. apzināti 15 

latviešu izcelsmes militārie ģeodēzisti, topogrāfi un kartogrāfi. Lielākā daļa no viņiem 

dažādos gados ir beiguši Ļeņingradas Kara topogrāfu skolu (ĻKTS), kura no 1968.g. 
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kļuva par augstāko kara skolu (ĻAKTS) ar 4 gadu apmācību programmu. Divi no 

viņiem beiguši Maskavas Kara inženieru akadēmiju: Gunārs GOBA un Vilnis 

ZVAIGZNE, abi astronomijas un ģeodēzijas fakultāti. Atv. plkv Vilnis ZVAIGZNE 

pēc ĻKTS (1955-1958) beigšanas mācījās vēl akadēmijā (1963-1969). Viņš no 

1992.gada AM padomnieks robežiekārtošanas jautājumos, no 1992.gada NAA 

topogrāfijas pasniedzējs, tad darbs Valsts Zemes Dienestā (2002-2006), darbs LR MK 

Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē (1995-2001) un no 2006.līdz 

2009.gadam LĢIA- vecākais eksperts.  

   No 1993.g. mēs apmācījām Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadetus-nākošos 

virsniekus kara topogrāfijā, aktīvi piedalījāmies zinātniski pētnieciskā darbā kā arī 

kopīgi apguvām globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pielietojumu militārajā 

jomā, ieskaitot NATO valstīs ieviesto vienoto punktu norādes sistēmu MGRS. 

       NATO valstīs topogrāfisko un speciālo karšu izveidošana notiek pēc vienotiem 

visām NATO valstīm standartiem, kā arī tiek veidotas ĢIS (ģeoinformācijas sistēmas) 

datu bāzes, kuras izmanto dažādiem militāriem uzdevumiem. To visu nācās pašiem 

apgūt, kā arī apmācīt citus mūsu akadēmijā. Šeit varētu minēt Jāni Dreimani, Māri 

Utinānu un Juri Feldmani.  

Jānis DREIMANIS (tagad jau pltn) 1994. gadā beidza NAA, dienēja akadēmijā kā 

topogrāfijas pasniedzējs (1994-1998), tad  BALTBAT kadru daļas priekšnieks (1999-

2001), NBS J-2 Ģeoinformācijas pārvaldes priekšnieks (2002-2010), mācījās 

BALTDEFCOL (2007-2008), bija AM vecākais referents un tagad  nerezidējošais 

militārais atašejs Skandināvijas valstīs (no 2010.g.). 

Majors  Māris UTINĀNS tagad jau majors) pēc NAA beigšanas palika par 

topogrāfijas pasniedzēju (1999-2007), tad mācības BALTDEFCOL(2007-2008),  

dienests NBS SzSp.  2.brigādē (2009) un misijā Afganistānā (2009,2011). 

Kapteinis Juris  FELDMANIS pēc NAA mācības Čehijas kara akadēmijā Brno, tad 

NBS štāba meteoroloģijas un topogrāfijas dienesta priekšnieks. 

    G. GOBA, A. RATKEVIČS  un V.ZVAIGZNE ņēmuši aktīvu līdzdalību arī ar LR 

MK rīkojumu izveidotajā Ģeodēzijas un kartogrāfijas koordinācijas padomē(ĢKKP), 

kura savu mājvietu atrada Vides ministrijas paspārnē. Komisijā strādāja  izglītības 

iestāžu, ministriju un resoru pārstāvji (12-15 cilv.), kuriem bija jāizstrādā vienoti 

noteikumi LR apgādei ar kartogrāfiskajiem un  ģeodēziskajiem materiāliem. 

Komisijas sastāvā strādāja arī pārstāvji no RPI (Jānis BIKŠE, J.ŠTRAUHMANIS)  un 
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no LU (Aivars MARKOTS).Ar ziņojumiem uzstājās Jānis KLĒTNIEKS un Jānis 

BALODIS(LU). Viss tas notika uz sabiedriskiem pamatiem- bez atlīdzības. 

      2006.gadā pie Aizsardzības ministrijas(AM) tika izveidota Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra(LĢIA) kur savulaik par direktora vietnieku strādāja arī atv. 

pulkvežleitnants Aivars Ratkevičs.  

Pulkv.-ltn Aivars RATKEVIČS ĻAKTS pēc beigšanas 1979.gadā dienēja 

Padomju Armijā līdz 1992. gadam, tad NBS štāba topogrāfiskā dien. priekšnieks 

(1992-1995), NBS štāba vecākais virsnieks (1995-1997), piekomandēts Valsts Zemes 

Dienestam (1997-2006), no 1999.līdz 2006. VZD kartogrāfijas departamenta 

direktors, tad LĢIA direktora vietnieks (2006-2009).  

       Īsumā par manu dienesta un darba gaitu. Pēc kara skolas (ĻKTS) beigšanas tiku 

nozīmēts uz 62. Ģeodēzijas daļu (k/d 17965) Kauņā. Vēlāk uzzināju, ka šo daļu 

1918.gadā dibinājis toreizējais Krievijas Topogrāfiskā dienesta priekšnieks(!) 

ģenerālis Andrejs AUZĀNS, vēlākais LA Ģenerālštāba Ģeodēzijas topogrāfijas 

dienesta priekšnieks. 1918.gadā daļu sauca par 2.-o triangulāciju. 2008.gada maijā 

mani - LA virsnieku (Latvija jau bija NATO sastāvā!)-  atrada un uzaicināja uz šīs k/d  

90 gadu svinībām Maskavā. Ja dibinājis būtu kāds cits- droši nebūtu braucis. 

Kungiem Maskavā atgādināju, kas ir šīs daļas dibinātājs! Es biju gandarīts! Starp citu, 

AUZĀNAM ģenerāļa pakāpi piešķīra ne jau Sarkanā armija, bet vēl Pagaidu 

Kerenska valdība!  No tā brauciena saņēmu Goda rakstu un veterāna nozīme. Tā bija 

sanācis, ka savā pirmajā ģeodēziskajā ekspedīcijā (1957.g. aprīlis-septembris)  man 

nācās veikt Valsts ģeodēziskā tīkla punktu noteikšanas darbus - no signālu 

celtniecības līdz punktu novērošanai (leņķu mērīšanai) un mērījumu apstrādei- 

nākošajā Pļeseckas kosmodromā. Biju mūsu karaspēka daļā  vienīgais ģeodēzists, 

kurš veica tieši tajā apvidū augstāk minētos darbus. Un tā sanāca, ka pēc Kara 

akadēmijas beigšanas man nācās dienēt (pareizāk jau strādāt) 17 garus gadus 

Stratēģisko raķešu karaspēku daļās.. (datu sagatavošanas un raķešu tēmēšanas 

kontroles dienestā) Paldies Dievam, ka viss mierīgi beidzās... Visādi jau varēja būt. 

Starp citu, akadēmiju beidzot mana diplomdarba temats bija gravimetrijā „ Zemes 

smaguma spēka paātrinājuma instrumentālā noteikšana punktos(raķešu palaišanas 

vietās) bez reisu piesaistes atbalsta punktam. Uzstājoties LU konferences 

Astronomijas un ģeodēzijas sekcijā (2.sēde. 2012.g.9.februārī) ar šīm savām 

pārdomām par mūsu ģeodēzistu un topogrāfu likteni laikmetu griežos, es beidzu ar 
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secinājumu un uzsaukumu: „Latvieši bija, ir un būs! LATVIEŠI IR VISUR! Celsim 

savu nacionālo pašapziņu un savu nacionālo kultūru. Mums viss izdosies!”  

 

 

 Latviešu virsnieku apvienības biedrs, atv.pltn  Gunārs GOBA uzstājoties ar ziņojumu 

LU 70. konferences Astronomijas un ģeodēzijas sekcijas 2.sēde (2012.g.9.februārī).    

. 

   


