
30. novembris – Melnās kafijas vakars 

  

     Gada patriotiskāko mēnesi noslēdzot, 30. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni kopā ar 

skolotājām Ivetu Krastiņu un Silgu Stučku devās uz Nacionālās aizsardzības akadēmiju (NAA), lai 

piedalītos tradicionālajā Melnās kafijas vakarā. Tas ir piemiņas vakars 14  kadetiem, kuri krita 

Brīvības cīņu kaujās 1919. gada novembrī. 

    Īsi pirms nonākšanas galamērķī, apmeklējām Brāļu kapus, lai, izrādot cieņu, aizdegtu svecītes par 

visiem, kuri atdeva savu dzīvību, aizstāvot Latviju. Jau pārkāpjot vārtu slieksni un redzot Mūžīgās 

uguns liesmu, pārņēma zināms apbrīns par arhitekta Kārļa Zāles izveidoto monumentālo ansambli. 

Tā centrā tiek atveidota Mātes Latvijas un viņas kritušo dēlu godbijīgās un cēlās skulptūras. 

Atrodoties Brāļu kapos, satikām Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadetus, kuri, nesot lāpas, arī 

devās izrādīt cieņu kritušajiem karavīriem. 

    Ar lepnumu varam apgalvot, ka NAA aizsāktais Melnās kafijas vakars ir arī Pļaviņu novada 

ģimnāzijas tradīcija, ko savulaik aizsāka vēstures skolotāja Edīte Kupča. Tā kā esam vienīgā skola 

Latvijā, kas to piekopj, mums ir zināmas privilēģijas – mēs tiekam laipni gaidīti šajā piemiņas 

pasākumā. Arī šis gads nebija izņēmums, un kopā ar jaunajiem kadetiem, viņu pasniedzējiem, 

Latvijas valsts augstākajām amatpersonām, tostarp Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, 

Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Aizsardzības ministru, mūsu novadnieku Raimondu 

Bergmani, kā arī Latvijas bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu, atzīmējām šo īpašo dienu. 

     Vakara oficiālā daļa sākās NAA iekšpagalmā, kad vakara jundā izsauca 14 kritušo kadetu vārdus, 

kuri cīnījās Brīvības cīņās. Pie viņu fotogrāfijām tika aizdegtas lāpas, kas spītīgi cīnījās pretī vējam 

un centās nosargāt savu liesmu. Dzēlīgi aukstais laiks vēl vairāk ļāva izprast, cik tomēr smagi bija 

šiem kadetiem, cīnoties 1919. gada novembra cīņās. Pēc vakara jundas visi sēdāmies Tradīciju zālē 

pie galda, kur baudījām tādu pašu cienastu, kādu saņēma jaunie Latvijas kadeti, atgriežoties no 

kaujām, - stipru miežu kafiju un rupjmaizi ar marmelādi. Tas ir kļuvis par simbolisku mielastu 

Melnās kafijas vakarā. 

           Vakara gaitā klātesošos uzrunāja jau pieminētās amatpersonas: NAA rektors pulkvedis Valdis 

Āboliņš, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, Latviešu 

virsnieku apvienības priekšsēdētājs Aleksejs Ozoliņš. Viņu runas bija patriotiskas, tās iedvesmoja ne 

tikai kadetus, bet arī mūs, skolēnus. Klausoties tajās, gribējās iztaisnot muguru un būt tikpat cēliem, 

kā viņi. Pēc neilga laiciņa arī mūsu uztraukums bija izgaisis, jo pārņēma pozitīva un pacilājoša 

gaisotne. 

    Mūs priecēja grupas "Vilkači" uzstāšanās tādu instrumentu kā stabules un dūdu pavadībā. Arī 

karavīru dziesmu kopā dziedāšana priecēja, pat saliedēja, un, braucot mājās pēc pasākuma, autobusā 

skandējām dziesmas no jauna. 

    Mums arī bija iespēja teikt uzrunu, kurā, dzejas rindām mijoties ar muzikālu priekšnesumu, teicām 

paldies un lepojāmies ar sava novada vērtībām. Kā pateicību siltajai uzņemšanai, uzdāvinājām 

maizes kukulīšus un suvenīrus no Pļaviņu novada. Savukārt mēs pretī saņēmām neizmērojami 

patīkamas emocijas un atmiņas, kā arī pateicības rakstu par dalību NAA Melnās kafijas vakarā, 

protams, varējām arī nofotografēties ar goda viesiem. 

    Izsakām lielu paldies organizatoriem, kas deva mums šo iespēju – būt klāt šajā nozīmīgajā dienā ar 

viņiem. Kā arī paldies sakām mūsu atbalstītājiem SIA ,,Liepakalni" un Pļaviņu novada tūrisma  

informācijas centram. 

     Un visbeidzot mūsu 7.b klases skolēnu, Ralfa, Linarda un Raivo, kuri pirmo reizi bija šajā 

pasākumā, pārdomas: “Mums bija liels gods apmeklēt Nacionālās aizsardzības akadēmijas Melnās 

kafijas vakaru, kurā mums tika dota iespēja nofotografēties kopā ar Latvijas Valsts prezidentu, 

Saeimas priekšsēdētāju, Aizsardzības ministru un citām augstajām amatpersonām. Prieks, ka 

Aizsardzības ministrs ar ikvienu no mums sasveicinājās un paspieda roku. Patika dziedāt dziesmas 

un dzert miežu kafiju ar marmelādes maizi. Mums bija gods uzstāties kadetiem un valsts 

augstākajām amatpersonām un pasniegt sava novada dāvanas. Esam ļoti lepni, ka mūsu skola ir 

vienīgā skola Latvijā, kura tiek uzaicināta uz šo pasākumu.” 

    Paldies visiem, kuri piedalījās! Tiksimies nākamgad 30. novembrī, kad Brīvības cīņām apritēs 100 

gadi! 

Melnās kafijas vakara dalībniece Lelde Elīna Pitjukeviča 


