
DROŠĪBAS 

VĀRDĀ
MOBILO STRĒLNIEKU BATALJONS ALŪKSNĒ.

IZVEIDOŠANA 



1991.gada 19.novembra sēdē par pirmo 

atjaunotās Latvijas Republikas Aizsardzības 

ministru iecēla Tālavu Jundzi

1992.gada 19.martā sākas Krievijas 

karaspēka izvešana no Latvijas, arī 

Alūksnes

Aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis 

11.novembrī – Lāčplēša dienā parakstīja 

pavēli par Aizsardzības spēku mobilo 

strēlnieku bataljona izveidi Alūksnē















Bataljona dislokācijas vieta – 7.Siguldas kājnieku pulka 

kazarmas Alūksnē



Skats uz 

karavīru ēdnīcu

Ambulance



Žurnālista Arta Plauža intervija ar bataljona komandieri 

Ēriku Melni. Malienas Ziņas.- 22.09.1993

Padomju armijas ierīkotā sēta pāri pieminekļa kalnam 



Karavīru klubs un 

kazarma

Bērzu alejas galā 

štāba ēka



Malienas Ziņas.- 22.09.1993

Sporta laukums pretī 

pieminekļa kalnam



Pirmais iesaukums – bataljona dibināšanas komanda 1992.g.

1.r. kr.: Astrīda Ievedniece, Nadežda Kitāre, Astra Lapseniete, Ēriks Melnis, Valentīna Barkāne, Ināra 

Cerbule, Aivars Vizulis 

2.r. kr.: Aleksandrs Pometuns, Ainārs Ozoliņš, Jānis Priede, Māris Ievednieks, Andris Egle, Aivars Ratmanis, 

Ēriks Auziņš, Juris Meržans



Pirmais iesaukums – 7.decembrī 150 jaunkareivji

A.Zurevičs

Medicīnisko nodarbību laikā feldšeris  

G.Maželis (baltajā halātā)

R.Kazerovskis, M.Žoida

Teritorijas uzkopšana

E.Freimanis



Malienas Ziņas.-

8.04.1993





Malienas Ziņas. – 28.04.1993



Sabiedriskās aktivitātes

Pašdarbības koncerti

Kultūras nama, bibliotēkas un muzeja 

montāža «Alūksne – Ziemeļvidzemes 

pērle»

Alūksnes ģimnāzijas grupa 

Ojāra Vācieša dienu pasākumā

Svētku parādes Alūksnes 

ielās 



Upenieks, Āris. Normāls dienests normālā armijas daļā : Malienas Ziņas. –
20.01.1993 (intervija ar bataljona komandieri Ēriku Melni)



Orķestris ierindas nodarbībās Andra Ķikusta vadībā



Mobilo strēlnieku bataljona gada jubileja un Latvijas valsts 75.gadadiena
11.novembrī Brīvības cīņās kritušo pieminēšana

Piemiņas brīdis pie 7.Siguldas kājnieku pulka 

kapteiņa Jēkaba Ķiploka kapavietas

Svētbrīdis Alūksnes Garnizona 

kapos, vada kapelāna pienākumu 

izpildītājs kareivis Jānis Pauļuks



Mobilo strēlnieku bataljona gada jubileja un Latvijas valsts 75.gadadiena

Parāde 1993.gada 18.novembrī





Militārās tehnikas parāde





Karavīru kora priekšnesums pēc parādes pie Alūksnes Jaunās pils



Pirmajai gadadienai veltītais svinīgais pasākums bataljona klubā  



Sadarbības partneru apsveikumi



…Bijušais Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona

komandieris pulkvedis Ēriks Melnis, kurš šinī

gadā mācās vācu armijas militārā akadēmijā

Hamburgā…aicināja Daugavas Vanagu biedrus,

kā šodienas karavīru priekštečus, atbalstīt

Latvijas bruņotos spēkus. Viņš arī ierosināja

dāvināt karogu viņa bijušajam bataljonam.

Daugavas Vanagu Vācijas valde… nolēma

karogu dāvināt. Pulkvedis Melnis jau bija

stājies sakaros ar tagadējo bataljona vadību,

kura kārtoja jautājumus ar Latvijas iestādēm

un karoga darinātājiem…Valde saņēma

aicinājumu karogu pasniegt Alūksnē Lāčplēša

dienā 11.novembrī…DV valde izšķīrās kā savu

pārstāvi sūtīt vicepriekšsēdi Aleksandru

Burmeisteru, kurš kā Latvijas leģiona virsnieks

un LKOK dēls, bija šim uzdevumam

vispiemērotākais.

Daugava Vanagu Mēnešraksts.-1995.g.dec.

Bataljona karogs



Malienas Ziņas.-23.08.1995



Karogs karavīram ir vissvētākais simbols, kurā 

rakstītas patriotiskas devīzes, redzamas 

alegoriskas un nozīmīgas emblēmas. Uzskata, 

ka vienība bez karoga ir kā bez vadoņa un 

morāliski to neskaita par kaujas spējīgu 

vienību.

Karogs izgatavots pēc 7.Siguldas kājnieku 

pulka karoga modeļa. Karoga averss 

rudzupuķu zilā krāsā, reverss – pureņu 

dzeltenā. Skici darināja Alūksnes 

mākslinieks Gunārs Ozoliņš.



A.Burmeisters nolasa 

dāvināšanas aktu: 

«Daugavas Vanagu 

organizācija, ko dibināja II 

Pasaules kara nacionālie 

latviešu karavīri, jūtas 

pagodināta par atļauju 

dāvināt karogu Latvijas 

Republikas nacionālo 

Bruņoto Spēku Alūksnes 

Mobilo strēlnieku 

bataljonam. Daugavas 

Vanagu Vācijas saime lūdz 

savus pēcnācējus, šodienas 

Latvijas bruņoto spēku 

karavīrus, pildīt savus 

pienākumus, lai Latvijas 

valsts un latviešu tauta 

paliktu brīva un neatkarīga 

uz mūžīgiem laikiem»

Daugava Vanagu Mēnešraksts.-

1995.g.dec.



Aleksandrs Burmeisters pasniedz karogu MSB štāba priekšniekam 

pulkvežleitnantam Dainim Rengartam, tālāk tas tika nodots bataljona komandierim 

kapteinim Aināram Ozoliņam, tad karognesējam leitnantam R.Bulam (tagad Kājnieku 

skolas komandieris). Pēc karoga saņemšanas, bataljona karavīri un viesi devās uz 

Alūksnes ev.luterāņu baznīcu.



Karoga iesvētīšanas ceremonija Alūksnes luterāņu baznīcā. 

Karogu iesvētīja NBS kapelāns R.Lots, dievkalpojumu 

vadīja mācītājs I.Alpe.





Bataljona parādes gājiens, ko pieņēma

pulkvežleitnants Rengarts, A.Burmeisters

un kapt. Ozoliņš

Nobeigumā visi devās uz nopostītā

7.Siguldas kājnieku pulka Atbrīvošanas

cīņās kritušo karavīru pieminekļa vietu



Mobilo strēlnieku bataljona 

krūšu zīme. 

Darināta pēc 1934.gada 7.SKP krūšu

nozīmes parauga.

1934. gada 20. februārī apstiprināja

trešo pulka krūšu nozīmi. Krūšu zīmes

pamatā dzeltenas emaljas krusts ar

sudraba aploku. Uz krusta zariem

vertikāli uzlikts sudraba šķēps ar

asmeni uz augšu un oksidētu rokturi.

Krusta centrā uz šķēpa uzlikts

septiņstūru vairogs ar sudraba

aploku. Vairogs emaljēts tumši zilā

krāsā, apakšējā daļā uzlecoša zeltaina

saule ar septiņiem vijīgiem zelta saules

stariem uz gaišzilas emaljas pamata.

Saulē balts emaljas cipars "7".



Katrs karavīrs, kad ir apgūts karavīra sākotnējās

apmācības kurss un tiek uzsākts aktīvais dienests,

dod karavīra zvērestu un apliecina to ar savu

personisko parakstu

Ziņo štāba priekšnieks majors P.Mičulis

Karavīra zvērests

Karoga vads



Virsseržants N.Zālītis, virsleitnants Dz.Roslovs

Virsleitnants A.Ratmanis, kapteinis I.Griška

Mobilo strēlnieku vadi ierindā



„Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma

priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās

Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un

dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību, pēc labākās

sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus, bez ierunām

pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku

pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”



Parādes gājiens pēc zvēresta





1993. gadā, Krievijas Federācijas karaspēkam

vēl atrodoties Latvijas teritorijā, trīs Baltijas

valstu starpā dzima ideja izveidot kopīgu

vienību, kura būtu spējīga piedalīties miera

uzturēšanas operācijās. 1993. gada 19.

novembrī, pirmajā Baltijas valstu aizsardzības

un bruņoto spēku komandieru tikšanās laikā,

komandieri vienojās par regulāru tikšanos

komandieru līmenī, kā arī nolēma veidot

kopīgu bataljona līmeņa vienību (BALTBAT).

Memorands par sadarbību parakstīts

1994.gada 11.septembrī



Pirmās kopīgās Baltijas valstu taktiskās 

mācības Igaunijā 1994.gada februārī

Lauka nometnes pr-nieka majora Oļega

Savčenko ziņojums par gatavību mācībām

Starptautisko mācību vadības grupa.

Vidū NSB komandieris pulkvedis

Ē.Melnis un strēlnieku rotas

komandieris virsleitnants A.Vizulis



Nodarbības pie mīnmetēja, vada Ē. Melnis

Latvijas vienības strēlnieku vads
Lietuvas vienības strēlnieku vads



Latvijas vienības lauka nometne



Latviešu vienības karavīri kaujā

Aizsardzībā

Uzbrukumā

Izlūkošanā



Sadarbība ar NATO programmas «Partnerattiecības mieram» ietvaros

Malienas Ziņas Nr.23, 23.03.1994

Gatavojoties nākošajām 

starptautiskajām mācībām Lietuvā, 

notiek apmācības pēc NATO 

standartiem un reglamenta



Dānijas Aizsardzības ministrijas inspektori 

bataljonā

NATO valstu armiju ekspertu vizīte bataljonā

Lielbritānijas militārais atašejs J.Kažociņš un 

bataljona komandieris Ē.Melnis



Bataljona karavīri taktiskajās mācībās ziemas apstākļos



Mobilo strēlnieku vasaras taktiskās 

mācības mežā



Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizīte Mobilo 

strēlnieku bataljonā 1994.gada 23.jūlijā





Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljona mācības 

Lietuvā 1994.gada jūlijā

Labrīt.-18.07.1994.



«Baltbat Latvijas nacionālā vienība pirms 

marša uz Lietuvu

Sadarbības saskaņošana ar 

Igaunijas nacionālās vienības 

komandieri Martu Tiru



Mobilo strēlnieku 

bataljona tehnika 

maršā un lauka 

nometnē Pabrādē

Lietuvā



Tēvijas Sargs.-1996.gada februāris 

Mūsu karavīri Alūksnē



Tēvijas Sargs.-

29.07.-11.08.1996



Malienas Ziņas.-20.08.1994



Malienas Ziņas.-24.02.2000



Militārais profesionālis 

trešajā paaudzē.-Diena, 

05.11.2002 





Alūksnes Ziņas.-

11.11.2009



Lauku Avīze.-29.03.2006



(2010.gada 1.septembris – 2013.gada 29.augusts) Alūksnes Ziņas.-

17.09.2010



Kājnieku skolas komandieris
Rinalds Buls

(2013.gada 29.augusts)
Alūksnes Ziņas.-30.08.2013



Godātie NBS Alūksnes mobilo strēlnieku bataljona   karavīri –veterāni un Kājnieku skolas karavīri!

Sirsnīgi apsveicu Jūs latviešu karavīru svētkos – Lāčplēša dienā un sakarā ar Alūksnes mobilo strēlnieku bataljona / 

Kājnieku skolas 25.Jubileju!

Šogad aprit 25 gadi kopš 1992.gada novembrī – decembrī Alūksnē tika dibināts un saformēts pirmais NBS Aizsardzības spēku mobilo strēlnieku 

bataljons. Tā pastāvīgā personāla sastāva kodolu veidoja karavīri-alūksnieši. Vienības karogu kā karavīru dzimtenes mīlestības, nacionālās pārliecības, 

uzticības, goda un slavas simbolu bataljonam 3.gadadienā dāvinājumā pasniedza Daugavas Vanagu Vācijas kopa. 

Toreiz ļoti trūcīgos apstākļos, pateicoties bataljona virsnieku un instruktoru, kā arī civilā personāla apzinīgajam un pašaizliedzīgajam darbam, 

jaunizveidotā karaspēka daļa piešķirto resursu ietvaros izpildīja Aizsardzības spēku vadības uzdevumu un gada laikā sasniedza pavēlē noteikto kaujas 

gatavības pakāpi. Mobilo strēlnieku bataljons 1993.gada beigās bija sagatavots darbībai aizsardzības kaujās divu rotu sastāvā kā mobila vieglo kājnieku 

taktiskā grupa. Visu bataljona formēšanas un attīstības posmu smagumpunktos aktīvi līdzdarbojās un savu pienesumu valsts aizsardzībai deva mobilajos 

strēlniekos iesauktie obligātā militārā dienesta instruktori un kareivji.

Savu gatavību valsts aizsardzībai kā kaujas vienība bataljons apliecināja Latvijas 75.gadadienai veltītajā militārajā parādē Alūksnē 1993.gada 

18.novembrī, bet kaujas spējas pierādīja Baltijas valstu Aizsardzības spēku kopējās taktiskajās mācībās 1994.gada februārī Veros – Igaunijā un jūlijā Pabrādē

– Lietuvā. Abas reizes bataljona karavīri Aizsardzības spēku vadības dotos uzdevumus izpildīja labi un atjaunoto Latvijas armiju starptautiskajās mācībās 

pārstāvēja godam. Sākot ar 1995.gadu vienība tika iekļauta Mobilo strēlnieku brigādes sastāvā un darbojās galvenokārt kā mācību bataljons, veica 

jaunkareivju militāro pamatapmācību. Mobilo strēlnieku bataljona darbības laikā sagatavoti aptuveni 300 mobilie strēlnieki kā vieglie kājnieki, bet vairāk kā 

9000 jaunkareivju ir apguvuši militārās pamatapmācības kursu. Taču galvenais bataljona nopelns ir saglabātā vērtīgā karapilsētiņas bāze Alūksnē ar 

vēsturisko 7.Siguldas kājnieku pulka kazarmu kompleksu, kurā patreiz dislocējās un savus uzdevumus pilda NBS Kājnieku skola.

Paldies visiem mobilo strēlnieku bataljona karavīriem un darbiniekiem -veterāniem par cītību militārajā darbā, 

augstu valstisko apziņu un ieguldītajiem pūliņiem atjaunotās Latvijas armijas pirmās mobilo strēlnieku vienības 

izveidošanā!  



Kopš tām dienām pagājuši daudzi gadi un esam piedzīvojuši tādus vēsturiski svarīgus notikumus, kā iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Tagad ir 

citi laiki, būtiski mainījusies mūsu valsts drošības vide un militārās aizsardzības tehnoloģijas. Taču kara draudi nav novērsti. Tieši pretēji, to varbūtība 

ir būtiski pieaugusi.

Mūsdienu kari diktē principiāli jaunas prasības militārajam personālam un karamākslai. Šodien bruņotajiem spēkiem kā nekad agrāk 

nepieciešami radoši domājoši, loģiski plānot un prognozēt spējīgi karavīri, prasmīgi profesionāļi –meistari savā militārajā specialitātē, sagatavoti 

darbam multinacionālu komandu sastāvā, spējīgi pieņemt pareizus lēmumus sevišķi bīstamās situācijās un vadīt vienības strauji mainīgā karalauka 

reālajā un virtuālajā vidē. Gatavosimies nopietni un rūpīgi  aizsardzībai, kas raksturīga mūsdienu karu apstākļiem!

Tomēr neaizmirsīsim arī seno patiesību, ka kaujas izšķir ne tikai spožie ieroči - par uzvaru cīnās varoņu sirdis. Pats par sevi saprotams, ka mums 

ir vajadzīgi moderni un efektīgi ieroči. Valstij par to jārūpējas, lai karavīriem tādi būtu. Bet nepieciešama arī tēvzemes mīlestība, izlēmība, drošsirdība 

un nelokāma griba uzvarēt, spēja savaldīt savas emocijas un izturēt kaujas stresa slodzi. Stiprināsim sevi morāli!

Mūsu valsts, Nacionālie bruņotie spēki un militārās aizsardzības resursi nav lieli. Tāpēc katram karavīram jābūt vispusīgi labi sagatavotam un 

jādomā valstiski. Miera laikā jāmācās, jāvingrinās kaujām identiskos apstākļos un jāzina savs karalaika uzdevums. Mobilizācijas un kara gadījumā 

katram karavīram jābūt savā vietā un jāpilda pienākums pret savu valsti un tautu. Ar nelokāmu pārliecību par uzvaru - būsim uzticīgi savas valsts un 

tautas aizstāvji!

Šajā svinīgajā svētku dienā novēlu Kājnieku skolas karavīriem un Alūksnes mobilo strēlnieku bataljona karavīriem – veterāniem, kā 

arī bijušajiem bataljona civilajiem darbiniekiem labu veselību, dzīvesprieku, fizisko un garīgo stiprumu!

Vēlu visiem karavīriem saglabāt stingru nacionālo stāju un spējas brašiem soļiem iet to ceļu, ko prasa karavīra pienākums!

Lai mūsu sirdis vienmēr pukst par mūsu dzimteni –Latviju!

Ar cieņu, Ēriks Melnis,

atvaļinātais pulkvedis, militāro zinātņu doktors,

Mobilo strēlnieku bataljona dibinātājs un pirmais komandieris.

2017.gada 11.novembrī, Alūksnē.


