
1. no 2 lpp. 

 

Latviešu Virsnieku apvienības (LVA) biedri, virsnieki un kadeti! 

 

Pateicos LVA biedriem par man dāvāto uzticību š.g. 24. jūlija biedru sapulcē ievēlot mani 

par LVA valdes priekšsēdētāju.  

 

Aicinu ikvienu Virsnieku apvienības biedru, it īpaši ārpus 

Rīgas dzīvojošos un reģionālo nodaļu biedrus, aktīvi atbalstīt un 

iesaistīties LVA valdes un apvienības ikdienas darbā mūsu 

virsnieku organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanā! 

  

Par LVA valdes locekļiem uz nākamajiem 3 gadiem ir 

ievēlēti šādi LVA biedri: 

1. kpt. Silva Andersone, 

2. maj. Raimonds Krasinskis, 

3. kpt. (atv.) Sarma Līne, 

4. lt. (atv.) Liāna Pļaviņa, 

5. maj. (atv.) Gunārs Rusiņš, 

6. plt. (atv.) Ansis Strazdiņš, 

7. kkpt. Artis Tirzmalis,                LVA valdes priekšsēdētājs  

8. maj. (atv.) Aivars Vucāns.                         vlt. (rez.) Kārlis Līdaka 

  

LVA valde ir sadalījusi pienākumus un apstiprinājusi šādas amatpersonas nākamajam 

pusgadam – par LVA valdes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ir apstiprināts kkpt. Artis Tirzmalis,  

par priekšsēdētāja vietnieku – maj. (atv.) Gunārs Rusiņš, par valdes sekretāri-lietvedi – kpt. (atv.) 

Sarma Līne.  

 

Valdes sēžu protokoli u.c. LVA biedriem svarīgi paziņojumi ir pieejami LVA mājaslapas 

sadaļā biedriem http://virsnieki.lv/lva-biedriem/. 

 

Nākamo 3 gadu laikā vēlos panākt, lai LVA kļūtu par modernu 21. gadsimta organizāciju, 

vienlaikus neaizmirstot LVA iepriekšējos simts gadus no 1922. gada 1. decembŗa, kad mūsu 

organizāciju – sākotnēji Kaŗa skolas bijušo kadetu savstarpējās palīdzības biedrību pie Latvijas 

Kaŗa skolas nodibināja Kaŗa skolas 2. izlaiduma virsnieki. Š.g. 26. oktōbrī LVA atzīmē 30. 

gadadienu kopš darbības atjaunošanas Latvijā.  

 

Vēlos apzināt un atjaunot pirmskaŗa Latvijas armijas virsnieku korpusa un Virsnieku 

apvienības tradīcijas; aicinu jau tagad uzsākt diskusiju par kādreiz Latvijas armijā un Virsnieku 

apvienībā pastāvošo virsnieku goda tiesu (lūdzu skat. Valdības Vēstnesis, Nr.60 (16.03.1931). 

Likums par virsnieku goda tiesām Saeimā tika pieņemts 1931. gada 6. martā https://ej.uz/jkgg) 

institūta atjaunošanu mūsdienām atbilstošā redakcijā un virsnieku goda tiesas izveidi LVA 

paspārnē. Virsnieku goda tiesas pastāv virsnieku cieņas un goda aizsargāšanai; tās izskata virsnieka 

goda, cieņas un tikumības pārkāpumus, un izšķir strīdus virsnieku starpā. 

 

LVA valdes ikdienas saziņa un informācijas apmaiņa notiek izmantojot saziņas lietotni 

Signal.  

 

Š.g. 17. jūlijā esmu izveidojis LVA lapu tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook  

https://www.facebook.com/LVA1922 – lūdzu tos, kuŗi ir reģistrējušies Facebook’ā, sekot, 

respektīvi, notīkšķot šo lapu un dalīties ar tajā publicētajām ziņām.  
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Ceru, ka LVA turpināsies reģionālo struktūrvienību – nodaļu izveide; daudz cerības topošo  

virsnieku militāri patriotiskajā audzināšanā, ieinteresēšanā un iesaistē LVA darbā lieku uz 2020. 

gada 11. jūnijā izveidoto LVA Nacionālās aizsardzības akadēmijas nodaļu.  

 

Kadeti, manuprāt, LVA vissvarīgākais uzdevums, ir nodot jums – Nacionālo bruņoto spēku 

nākamajiem virsniekiem un komandieriem mūsu zināšanas un pieredzi, un panākt, lai jūs izprastu 

un savās ikdienas gaitās stingri ievērotu virsnieka godaprātu un pienākumu apziņu, būtu teicamas 

stājas, atbilstošas latviešu valodas un uzvedības paraugs ikvienam kaŗavīram! 

  

LVA valdei šobrīd ir ļoti daudz darāmā, t.sk., lai uzlabotu komunikāciju valdes un biedru 

starpā, un godam sagatavotos biedrības simtgadei.  

 

Valde ir pieņēmusi lēmumu no š.g. 1. augusta mainīt LVA 

emblēmu, par pamatu ņemot pirmskaŗa Latvijā, trimdā un kopš 

Virsnieku apvienības darbības atjaunošanas Latvijā no 1991. līdz 2000. 

gadam lietoto Latvijas Kaŗa skolas krūšu nozīmi – “sudraba vairogs, uz 

kuŗa spožs zobens ar zelta ugunskrustu; uz zobena asmens zvērastam 

salikta roka” (Apsardzības ministra 1922. gada pavēle nr. 29), kas 

papildināta ar LVA nosaukumu; Kaŗa skolas dibināšanas datuma vietā ir 

norādīts Kaŗa skolas bijušo kadetu savstarpējās palīdzības biedrības 

dibināšanas datums. Cerams, ka jau šogad izdosies izgatavot šāda izskata 

LVA piemiņas monētas – koinus, kuŗu pirmie saņēmēji būs LVA 

aktīvākie biedri. 

 

Ikviens virsnieks ir laipni aicināts pievienoties LVA! 

 

Savam godam, latvju slavai, tēvzemei un brīvībai! Lai mums kopā izdodas! 

  

Sirsnībā 

 

 

 

vlt. (rez.) Kārlis Līdaka, bac. et dipl. paed. 

SzS MKBdes 3.KB S-9 virsnieks, 

LVA valdes priekšsēdētājs 

http://virsnieki.lv/kontakti/ 

            

 

Rīgā, 2021. gada 4. septembrī 
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